
 

AM\1122801ET.docx  PE602.947v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
 

2016/0288(COD) 

6.4.2017 

MUUDATUSETTEPANEKUD 
145–295 

Raporti projekt 

Pilar del Castillo Vera 

(PE601.017v01-00) 

Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 



 

PE602.947v01-00 2/157 AM\1122801ET.docx 

ET 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1122801ET.docx 3/157 PE602.947v01-00 

 ET 

 

 

Muudatusettepanek  145 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli nr 1 riikide 

parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, 

Or. el 

 

Muudatusettepanek  146 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta, 

Or. el 

 

Muudatusettepanek  147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu 

liikmesriikide parlamentidele, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu 

liikmesriikide parlamentidele, võttes 

arvesse nende põhjendatud arvamusi, 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  148 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Digitaalse ühtse turu strateegias 

tõdes komisjon, et 

telekommunikatsiooniraamistiku 

läbivaatamisel keskendutakse meetmetele, 

mis motiveeriksid investeerima kiiretesse 

lairibavõrkudesse, muudaksid lähenemise 

spektripoliitikale ja spektri haldamisele 

järjekindlamaks ja ühtse turuga paremini 

kokku sobivaks, looksid õigusliku 

killustatuse vähendamisega tingimused 

tõeliselt ühtse turu jaoks, tagaksid kõigile 

turuosalistele võrdsed tingimused ja 

eeskirjade järjekindla kohaldamise ning 

muudaksid reguleeriva institutsioonilise 

raamistiku tulemuslikumaks. 

(3) Digitaalse ühtse turu strateegias 

tõdes komisjon, et 

telekommunikatsiooniraamistiku 

läbivaatamisel keskendutakse meetmetele, 

mis motiveeriksid investeerima kiiretesse 

lairibavõrkudesse, muudaksid lähenemise 

spektripoliitikale ja spektri haldamisele 

järjekindlamaks ja ühtse turuga paremini 

kokku sobivaks, looksid õigusliku 

killustatuse vähendamisega tingimused 

tõeliselt ühtse turu jaoks, tagaksid tarbijate 

tõhusa kaitse, kõigile turuosalistele 

võrdsed tingimused ja eeskirjade 

järjekindla kohaldamise ning muudaksid 

reguleeriva institutsioonilise raamistiku 

tulemuslikumaks. Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegias kuulutati ühtlasi 

välja direktiivi 2002/58/EÜ läbivaatamine, 

et tagada elektroonilise side teenuste 

kasutajate eraelu puutumatuse kaitse 

kõrge tase ja võrdsed tingimused kõigile 

turuosalistele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  149 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva direktiiviga peaks 

loodama õiguslik raamistik selleks, et 

tagada elektroonilise side võrkude ja 

(5) Käesoleva direktiiviga peaks 

loodama õiguslik raamistik selleks, et 

tagada elektroonilise side võrkude ja 
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teenuste pakkumise vabadus, mida 

piiraksid vaid käesolevas direktiivis 

sätestatud tingimused ja aluslepingu artikli 

52 lõikega 1 kooskõlas olevad piirangud, 

eelkõige meetmed, mis on seotud avaliku 

korra, julgeoleku ja rahvatervisega. 

teenuste pakkumise vabadus, mida 

piiraksid vaid käesolevas direktiivis 

sätestatud tingimused ja aluslepingu artikli 

52 lõikega 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta (edaspidi „põhiõiguste harta“) 

artikli 52 lõikega 1 kooskõlas olevad 

piirangud, eelkõige meetmed, mis on 

seotud avaliku korra, julgeoleku ja 

rahvatervisega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  150 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Käesoleva direktiivi sätted ei piira 

liikmesriikide võimalusi võtta Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklites 87 ja 45 

sätestatud põhjustel õigustatud vajalikke 

meetmeid selleks, et tagada oma oluliste 

turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 

avalik kord, kõlblus ja julgeolek ning 

võimaldada kriminaalkuritegude uurimist, 

avastamist ja nende eest 

vastutuselevõtmist. 

(6) Käesoleva direktiivi sätted ei piira 

liikmesriikide võimalusi võtta Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklites 87 ja 45 

sätestatud põhjustel õigustatud vajalikke 

meetmeid selleks, et tagada oma oluliste 

turvalisusega seotud huvide kaitse, tagada 

avalik kord ja julgeolek ning võimaldada 

kriminaalkuritegude uurimist, avastamist ja 

nende eest vastutuselevõtmist, võttes 

arvesse asjaolu, et sellised meetmed tuleb 

ette näha õigusaktidega, need peavad 

austama põhiõiguste hartaga tunnustatud 

õiguste ja vabaduste olemust ning nende 

suhtes tuleb kohaldada 

proportsionaalsuse põhimõtet kooskõlas 

põhiõiguste harta artikli 52 lõikega 1. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  151 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Telekommunikatsiooni-, meedia- ja 

infotehnoloogiasektori lähenemine 

tähendab seda, et kõik elektroonilise side 

võrgud ja teenused peaksid olema 

võimalikult suures ulatuses hõlmatud ühe 

direktiiviga kehtestatud ühtse Euroopa side 

seadustikuga, kui tegemist ei ole 

küsimustega, mida saab paremini 

lahendada määrustega kehtestatavate 

otsekohaldatavate normide kaudu . 

Elektroonilise side võrkude ja teenuste 

reguleerimine tuleb lahutada sisu 

reguleerimisest. Seepärast ei hõlma 

käesolev seadustik elektroonilise side 

võrkude vahendusel elektroonilise side 

teenuseid kasutades edastatud teenuste 

sisu, näiteks ringhäälingu sisu, 

finantsteenuseid ja teatavaid infoühiskonna 

teenuseid, ega piira seega ka selliste 

teenuste kohta liidu või riigi tasandil 

võetud meetmeid, mis on kooskõlas 

ühenduse õigusega ning mille eesmärk on 

edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekülgsust ja tagada meediakanalite 

paljusus. Teleprogrammide sisu reguleerib 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL21. Audiovisuaalpoliitika ja sisu 

reguleerimise eesmärk on saavutada 

sellised üldist huvi pakkuvad eesmärgid 

nagu sõnavabadus, meediakanalite 

paljusus, erapooletus, kultuuriline ja 

keeleline mitmekülgsus, sotsiaalne 

kaasamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse. 

Elektroonilise side ja sisu reguleerimise 

lahusus ei piira nendevaheliste seoste 

arvessevõtmist eelkõige selleks, et tagada 

meediakanalite paljusus, kultuuriline 

mitmekülgsus ja tarbijakaitse. 

(7) Telekommunikatsiooni-, meedia- ja 

infotehnoloogiasektori lähenemine 

tähendab seda, et kõik elektroonilise side 

võrgud ja teenused peaksid olema 

võimalikult suures ulatuses hõlmatud ühe 

direktiiviga kehtestatud ühtse Euroopa side 

seadustikuga, kui tegemist ei ole 

küsimustega, mida saab paremini 

lahendada määrustega kehtestatavate 

otsekohaldatavate normide kaudu . 

Elektroonilise side võrkude ja teenuste 

reguleerimine tuleb lahutada sisu 

reguleerimisest. Seepärast ei hõlma 

käesolev seadustik elektroonilise side 

võrkude vahendusel elektroonilise side 

teenuseid kasutades edastatud teenuste 

sisu, näiteks ringhäälingu sisu, 

finantsteenuseid ja teatavaid infoühiskonna 

teenuseid, ega piira seega ka selliste 

teenuste kohta liidu või riigi tasandil 

võetud meetmeid, mis on kooskõlas 

ühenduse õigusega ning mille eesmärk on 

edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekülgsust ja tagada meediakanalite 

paljusus. Teleprogrammide sisu reguleerib 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL21. Audiovisuaalpoliitika ja sisu 

reguleerimise eesmärk on saavutada 

sellised üldist huvi pakkuvad eesmärgid 

nagu sõnavabadus, meediakanalite 

paljusus, erapooletus, kultuuriline ja 

keeleline mitmekülgsus, sotsiaalne 

kaasamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse. 

Sihiks on siiski, et välja arvatud juhul, kui 

see on seadustiku kohaldamisalast 

sõnaselgelt välja jäetud, peaks käesolev 

seadustik hõlmama elektroonilisi 

sidevõrke ja -teenuseid. Elektroonilise side 

ja sisu reguleerimise lahusus ei piira 

nendevaheliste seoste arvessevõtmist 

eelkõige selleks, et tagada meediakanalite 

paljusus, kultuuriline mitmekülgsus ja 

tarbijakaitse. 

_________________ _________________ 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL, 10. märts 2010, 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/13/EL, 10. märts 2010, 
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audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Kõik kohustused peaksid olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. 

 

Muudatusettepanek  152 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Telekommunikatsiooni-, meedia- ja 

infotehnoloogiasektori lähenemine 

tähendab seda, et kõik elektroonilise side 

võrgud ja teenused peaksid olema 

võimalikult suures ulatuses hõlmatud ühe 

direktiiviga kehtestatud ühtse Euroopa side 

seadustikuga, kui tegemist ei ole 

küsimustega, mida saab paremini 

lahendada määrustega kehtestatavate 

otsekohaldatavate normide kaudu . 

Elektroonilise side võrkude ja teenuste 

reguleerimine tuleb lahutada sisu 

reguleerimisest. Seepärast ei hõlma 

käesolev seadustik elektroonilise side 

võrkude vahendusel elektroonilise side 

teenuseid kasutades edastatud teenuste 

sisu, näiteks ringhäälingu sisu, 

finantsteenuseid ja teatavaid infoühiskonna 

teenuseid, ega piira seega ka selliste 

teenuste kohta liidu või riigi tasandil 

võetud meetmeid, mis on kooskõlas 

ühenduse õigusega ning mille eesmärk on 

edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekülgsust ja tagada meediakanalite 

paljusus. Teleprogrammide sisu reguleerib 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

(7) Telekommunikatsiooni-, meedia- ja 

infotehnoloogiasektori lähenemine 

tähendab seda, et kõik elektroonilise side 

võrgud ja teenused peaksid olema 

võimalikult suures ulatuses hõlmatud ühe 

direktiiviga kehtestatud ühtse Euroopa side 

seadustikuga, kui tegemist ei ole 

küsimustega, mida saab paremini 

lahendada määrustega kehtestatavate 

otsekohaldatavate normide kaudu. 

Elektroonilise side võrkude ja teenuste 

reguleerimine tuleb lahutada sisu 

reguleerimisest. Seepärast ei hõlma 

käesolev seadustik elektroonilise side 

võrkude vahendusel elektroonilise side 

teenuseid kasutades edastatud teenuste 

sisu, näiteks ringhäälingu sisu, 

finantsteenuseid ja teatavaid infoühiskonna 

teenuseid, ega piira seega ka selliste 

teenuste kohta liidu või riigi tasandil 

võetud meetmeid, mis on kooskõlas 

ühenduse õigusega ning mille eesmärk on 

edendada kultuurilist ja keelelist 

mitmekülgsust ja tagada meediakanalite 

paljusus. Teleprogrammide sisu reguleerib 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 



 

PE602.947v01-00 8/157 AM\1122801ET.docx 

ET 

2010/13/EL21. Audiovisuaalpoliitika ja sisu 

reguleerimise eesmärk on saavutada 

sellised üldist huvi pakkuvad eesmärgid 

nagu sõnavabadus, meediakanalite 

paljusus, erapooletus, kultuuriline ja 

keeleline mitmekülgsus, sotsiaalne 

kaasamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse. 

Elektroonilise side ja sisu reguleerimise 

lahusus ei piira nendevaheliste seoste 

arvessevõtmist eelkõige selleks, et tagada 

meediakanalite paljusus, kultuuriline 

mitmekülgsus ja tarbijakaitse. 

2010/13/EL. Audiovisuaalpoliitika ja sisu 

reguleerimise eesmärk on saavutada 

sellised üldist huvi pakkuvad eesmärgid 

nagu sõnavabadus, meediakanalite 

paljusus, erapooletus, kultuuriline ja 

keeleline mitmekülgsus, sotsiaalne 

kaasamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse. 

Elektroonilise side ja sisu reguleerimise 

lahusus ei piira nendevaheliste seoste 

arvessevõtmist eelkõige selleks, et tagada 

sõna- ja teabevabadus, meediakanalite 

paljusus, kultuuriline mitmekülgsus, 

tarbijakaitse, eraelu puutumatuse ja 

isikuandmete kaitse. 

_________________  

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2010/13/EL, 10. märts 2010, 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liikmesriigid peavad suutma 

kodanikele tagada üldise juurdepääsu 

meediateenuste osutajate pakutavale laias 

valikus teabele ja kvaliteetsele sisule, 

eesmärgiga toetada kultuurilist ja meedia 

mitmekesisust, kodanike aktiivset tegevust 

ja teadlikkust, olenemata sellest, milline 

on meedia jaotussüsteemi ja vastavate 

ettevõtlusmudelite suundumus. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liikmesriigid peaksid suutma 

meediakanalite paljususe, kultuurilise 

mitmekesisuse ja kodanike teadlikkuse 

huvides tagada, et kodanikel on üldine 

juurdepääs mitmesugusele teabele ning 

meediateenuste osutajate pakutavale 

üldsuse jaoks väärtusega sisule kooskõlas 

meedialevisüsteemide ja seonduvate 

ärimudelite arenguga. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleb ajakohastada edastamiskohustusi ja juurdepääsueeskirju, nagu on tehtud ettepanek 

artiklis 106. 

 

Muudatusettepanek  155 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liikmesriigid peaksid suutma 

meediakanalite paljususe, kultuurilise 

mitmekesisuse ja kodanike teadlikkuse 

huvides tagada, et kodanikel on üldine 

juurdepääs mitmesugusele teabele ning 

meediateenuste osutajate pakutavale 

üldsuse jaoks väärtusega sisule kooskõlas 

meedialevisüsteemide ja seonduvate 

ärimudelite arenguga. 

Or. en 
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Selgitus 

Tuleb ajakohastada edastamiskohustusi ja juurdepääsueeskirju, nagu on tehtud ettepanek 

artiklis 106. 

 

Muudatusettepanek  156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. 

Kui tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid 

ja edastusmeediume kõrvale jätta, kui 

nende jõudlus on kirjeldatud 

lähtestsenaariumiga võrreldav. Selliste 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse nõudlust 

piiramatu kasutamise järele täites tuua 

kiudoptika kasutajale üha lähemale ning 

ühtlasi peaksid tulevaste ülikiirete võrkude 

tööparameetrid olema sellised, mis 

suudavad pakkuda allalingi kiirust 

vähemalt 100 Mbit/s, mida saab 

suurendada gigabiti kiirusteni, ning need 

peaksid aitama saavutada pidevat 

5G leviala, mille puhul ei võeta arvesse 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu, et teha kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks. Vastavalt tehnoloogilise 

neutraalsuse põhimõttele ei tohiks ühtegi 

tehnoloogiat ega edastusmeediumi kõrvale 

jätta. Selliste ülikiirete võrkude rajamine 

suurendab veelgi võrkude jõudlust ja rajab 

teed mobiilsidevõrkude uutele 

põlvkondadele, mis põhinevad täiustatud 

raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 
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ülikiirete võrkude rajamine suurendab 

veelgi võrkude jõudlust ja rajab teed 

mobiilsidevõrkude uutele põlvkondadele, 

mis põhinevad täiustatud raadioliidestel ja 

tihedamal võrguarhitektuuril. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt ja 

teevad seda ka tulevikus. Kui varem 

keskenduti peamiselt üldiselt ja igale 

üksikule kasutajale kättesaadava alla- ja 

üleslüli ribalaiuse suurendamisele, siis 

nüüd muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja häirekindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava hooneni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 
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edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud 

lähtestsenaariumiga võrreldav. Selliste 

ülikiirete võrkude rajamine suurendab 

veelgi võrkude jõudlust ja rajab teed 

mobiilsidevõrkude uutele põlvkondadele, 

mis põhinevad täiustatud raadioliidestel ja 

tihedamal võrguarhitektuuril. 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui need 

tagavad võimalikku alla- ja üleslüli 

ribalaiust, latentsusaega, käideldavust ja 

häirekindlust silmas pidades vähemalt 

sama suure jõudluse kui kiudoptika. 

Selliste ülikiirete võrkude rajamine 

suurendab veelgi võrkude jõudlust ja rajab 

teed mobiilsidevõrkude uutele 

põlvkondadele, mis põhinevad täiustatud 

raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. Selleks et tulevase 

tehnika arenguga sammu pidada, peaks 

väga suure läbilaskevõimega võrkude 

jõudluse näitajaid saama tulevikus 

kohandada või täiendada, eeldusel, et see 

aitab kaasa käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamisele. 

Or. de 

Selgitus 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Muudatusettepanek  158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 
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muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. Hetkel pakub 

kiudoptika parimat võimalikku 

võrgujõudlust. Väga suure 

läbilaskevõimega võrgu määratlust peaks 

saama vastavalt tehnoloogia arengule ja 

tulevikus valitsevatele uutele turuoludele 

muuta. 

Or. de 

Selgitus 

Kiudoptikal põhinev elektrooniline sidevõrk pakub vastavaid jõudlusparameetreid silmas 

pidades praegu parimat võimalikku võrgujõudlust. Tehnoloogia areneb siiski edasi ja eri 

liikmesriikide turgudel tekivad uued olud. Sellepärast peaks kehtivat määratlust olema 
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võimalik tulevikus muuta. 

 

Muudatusettepanek  159 

Kathleen Van Brempt 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. 

Et võimaldada muude tehnoloogiate 

täiustamist või arengut, tuleks vältida 

keskendumist üksnes kiudoptikale ja 

tuleks austada tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõtet.  

Kui tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 
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täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 
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tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Kuna väga suure 

läbilaskevõimega võrgud peaksid olema 

suunatud lõppkasutajatele, tuleks hinnata 

lõppkasutajate kogemusi võrkude kiiruse, 

latentsusaja ja töökindluse vallas. Selliste 

ülikiirete võrkude rajamine suurendab 

veelgi võrkude jõudlust ja rajab teed 

mobiilsidevõrkude uutele põlvkondadele, 

mis põhinevad täiustatud raadioliidestel ja 

tihedamal võrguarhitektuuril. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 
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tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud 

lähtestsenaariumiga võrreldav. Selliste 

ülikiirete võrkude rajamine suurendab 

veelgi võrkude jõudlust ja rajab teed 

mobiilsidevõrkude uutele põlvkondadele, 

mis põhinevad täiustatud raadioliidestel ja 

tihedamal võrguarhitektuuril. 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui need 

aitavad kaasa geograafilise digilõhe 

ületamisele ning tagavad teenindamata ja 

puudulikult teenindatud piirkondades 

kulutõhusa ajakohastamise kiire 

ühenduvuse ja kvaliteetsete teenuste 

saavutamiseks. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  162 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mis suudavad rahuldada kõige 

nõudlikumate ja internetti intensiivselt 

kasutavate lõppkasutajate vajadusi, 

samaväärselt sellega, mida suudetakse 
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mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

pakkuda vähemalt kuni teenuse osutamise 

kohas asuva jaotuspunktini optikat 

sisaldavate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetavate üksikute 

majapidamiste või korteriteni ulatuva 
kiudoptikaga, ja mobiilsideühenduse 

mõttes on võrgu jõudlus sarnane sellega, 

mis saavutatakse teenuse osutamise kohaks 

peetava tugijaamani paigaldatud 

kiudoptikaga. Kui tehakse kindlaks, kas 

raadiovõrgu pakutavat jõudlust võib pidada 

sarnaseks võrgu jõudluseks, ei tuleks 

arvesse võtta seda, kui lõppkasutajate 

kogemused varieeruvad võrku ja võrgu 

lõpp-punkti ühendava meediumi erinevate 

omaduste tõttu. Vastavalt tehnoloogilise 

neutraalsuse põhimõttele ei tohiks muid 

tehnoloogiaid ja edastusmeediume kõrvale 

jätta, kui nende jõudlus on kirjeldatud 

lähtestsenaariumiga võrreldav. Selliste 

ülikiirete võrkude rajamine suurendab 

veelgi võrkude jõudlust ja rajab teed 

mobiilsidevõrkude uutele põlvkondadele, 

mis põhinevad täiustatud raadioliidestel ja 

tihedamal võrguarhitektuuril. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  163 

Martina Werner 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 
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igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni ärihoones või korter- või 

eramajas asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  164 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetavate ruumideni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

Or. en 

Selgitus 

Võrdlusaluseks ei peaks olema üksnes hooned, vaid ka mis tahes asjaomased ruumid. 

Sotsiaal-majanduslike tõukejõudude (asutused, koolid jms) ja ühepereelamute eesmärgid on 

erinevad ning kohaldamisala peaks olema võimalikult lai. 
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Muudatusettepanek  165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetavate ruumideni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Fikseeritud ülikiirete võrkude 

rajamine valguskaabelühendus koju 

konfiguratsioonis ja nende 

tagasiühenduse suutlikkus on eelduseks 

tihedamal võrguarhitektuuril põhinevate 
mobiilsidevõrkude uute põlvkondade (5G) 
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edule. 

Or. en 

Selgitus 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Muudatusettepanek  166 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetavate ruumideni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 
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jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

Or. en 

Selgitus 

Selgitatakse, et määratlus ei piirdu üksnes korterelamuga, vaid hõlmab ka muid ruume, nagu 

bürood, põllumajandusettevõtted, ühepereelamud, elamud jne. 

 

Muudatusettepanek  167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 
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ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 

vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetavate ruumideni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

Or. en 

Selgitus 

Võrdlusaluseks ei peaks olema üksnes hooned, vaid ka mis tahes asjaomased ruumid. 

Sotsiaal-majanduslike tõukejõudude (asutused, koolid jms) ja ühepereelamute eesmärgid on 

erinevad ning kohaldamisala peaks olema võimalikult lai. 

 

Muudatusettepanek  168 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Nii püsi- kui ka mobiilsides on 

endiselt olulised hinnaerinevused 

riigisiseste ning teises liikmesriigis 

lõppevate kõnede ja lühisõnumite vahel. 

Kuigi riikide, operaatorite ja 

tariifipakettide ning mobiil- ja 

püsiteenuste vahel on suuri erinevusi, 

mõjutab see endiselt rohkem 

haavatavamaid kliendirühmi ja takistab 

sujuvat sidet ELis. Olulised 

jaemüügihinna erinevused samas 

liikmesriigis lõppevate elektroonilise side 

teenuste ja muus liikmesriigis lõppevate 

asjaomaste teenuste vahel peaksid seega 

olema põhjendatud objektiivsetele 

kriteeriumidele viidates. 

Or. en 

Selgitus 

Juhatab sisse ettepaneku uue artikli 92 a kohta. 

 

Muudatusettepanek  169 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid. Tagamaks, et lõppkasutajad 

on samaväärsete funktsioonidega teenuste 

kasutamisel tulemuslikult ja samaväärselt 

kaitstud, ei tohiks elektroonilise side 

teenuste tulevikkuvaatav määratlus 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid, kuigi nad ei pea neid 

endiselt traditsiooniliste kõneteenuste 

asendusteenusteks, kuna kvaliteedi, 

turvalisuse ja koostalitluse tasemeid 

tajutakse erinevana. Tagamaks, et 
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põhineda üksnes tehnilistel parameetritel, 

vaid peaks toetuma pigem funktsionaalsele 

lähenemisviisile. Vajaliku regulatsiooni 

ulatus peaks olema asjakohane, et 

saavutada selle üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid. Kuigi käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse jäävate teenuste 

kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid. Lõppkasutaja 

jaoks ei ole oluline, kas teenusepakkuja 

edastab signaale ise või toimub 

sidepidamine internetiühenduse teenuse 

kaudu. Seepärast peaks elektroonilise side 

teenuste muudetud definitsioon hõlmama 

kolme liiki teenuseid, mis võivad osaliselt 

omavahel kattuda: määruse (EL) 

2015/2120 artikli 2 lõikes 2 esitatud 

määratluse kohased internetiühenduse 

teenused, käesolevas direktiivis 

määratletud isikutevahelise side teenused 

ja teenused, mis seisnevad täielikult või 

peamiselt signaalide edastamises. 

Elektroonilise side teenuse määratlus peaks 

kõrvaldama eelmise määratluse 

rakendamisel täheldatud ebamäärasuse ja 

võimaldama kohaldada konkreetseid 

raamistikus sisalduvaid õigusi ja kohustusi 

kalibreeritult säte-sätte haaval eri liiki 

teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

lõppkasutajad on samaväärsete 

funktsioonidega teenuste kasutamisel 

tulemuslikult ja samaväärselt kaitstud, ei 

tohiks elektroonilise side teenuste 

tulevikkuvaatav määratlus põhineda üksnes 

tehnilistel parameetritel, vaid peaks 

võimalikult suures ulatuses toetuma 

pigem funktsionaalsele lähenemisviisile. 

Teenuste olemasolevaid erinevusi tuleks 

siiski tunnistada: internetipõhiseid 

teenuseid, nagu IP-kõnesid, pakutakse 

enamikul juhtudel side võimaldamiseks 

kasutatavat võrku oluliselt kontrollimata, 

kuid teisalt võimaldatakse lõppkasutajal 

teenust vahetada lihtsamalt kui 

traditsiooniliste sideteenuste puhul. 

Vajaliku regulatsiooni ulatus peaks olema 

asjakohane, et saavutada selle üldist huvi 

pakkuvad eesmärgid. Kuigi käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse jäävate 

teenuste kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid proportsionaalselt, 

et pakkuda lõppkasutajale parimat 

tulemust. Lõppkasutaja jaoks ei ole 

oluline, kas teenusepakkuja edastab 

signaale ise või toimub sidepidamine 

internetiühenduse teenuse kaudu, seega ei 

peaks neid teenuseid määratlema 

kasutatava tehnoloogia põhjal, vaid 

õiguspäraste ootuste põhjal, mis on 

lõppkasutajatel osutatud teenuse suhtes ja 

mis sõltuvad näiteks makstud hinnast või 

lepingu lõpetamise lihtsusest. Seepärast 

peaks elektroonilise side teenuste 

muudetud definitsioon hõlmama kolme 

liiki teenuseid, mis võivad osaliselt 

omavahel kattuda: määruse (EL) 

2015/2120 artikli 2 lõikes 2 esitatud 

määratluse kohased internetiühenduse 

teenused, käesolevas direktiivis 

määratletud isikutevahelise side teenused 

ja teenused, mis seisnevad täielikult või 

peamiselt signaalide edastamises. Viimane 

kategooria ei peaks hõlmama teenuseid, 

mille puhul ühenduvust pakutakse 

ühendatud seadmete või nutikate kaupade 
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sisendtootena või kui ühenduvuse 

pakkumist selliste toodetega reguleerib 

lõppkasutajaga sõlmitud leping, kuna 

neid loetakse digitaalse sisu üleandmise 

lepinguid käsitleva direktiivi kohaselt 

kaupades sisalduvateks digitaalseteks 

teenusteks või sisuks. Elektroonilise side 

teenuse määratlus peaks kõrvaldama 

eelmise määratluse rakendamisel 

täheldatud ebamäärasuse ja võimaldama 

kohaldada konkreetseid raamistikus 

sisalduvaid õigusi ja kohustusi 

kalibreeritult säte-sätte haaval eri liiki 

teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

_________________ _________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  170 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad (15) Sidepidamiseks kasutatavad 
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teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid. Tagamaks, et lõppkasutajad 

on samaväärsete funktsioonidega teenuste 

kasutamisel tulemuslikult ja samaväärselt 

kaitstud, ei tohiks elektroonilise side 

teenuste tulevikkuvaatav määratlus 

põhineda üksnes tehnilistel parameetritel, 

vaid peaks toetuma pigem funktsionaalsele 

lähenemisviisile. Vajaliku regulatsiooni 

ulatus peaks olema asjakohane, et 

saavutada selle üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid. Kuigi käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse jäävate teenuste 

kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid. Lõppkasutaja 

jaoks ei ole oluline, kas teenusepakkuja 

edastab signaale ise või toimub 

sidepidamine internetiühenduse teenuse 

kaudu. Seepärast peaks elektroonilise side 

teenuste muudetud definitsioon hõlmama 

kolme liiki teenuseid, mis võivad osaliselt 

omavahel kattuda: määruse (EL) 

2015/2120 artikli 2 lõikes 2 esitatud 

määratluse kohased internetiühenduse 

teenused, käesolevas direktiivis 

määratletud isikutevahelise side teenused 

ja teenused, mis seisnevad täielikult või 

peamiselt signaalide edastamises. 

Elektroonilise side teenuse määratlus peaks 

kõrvaldama eelmise määratluse 

rakendamisel täheldatud ebamäärasuse ja 

võimaldama kohaldada konkreetseid 

raamistikus sisalduvaid õigusi ja kohustusi 

kalibreeritult säte-sätte haaval eri liiki 

teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid. Tagamaks, et lõppkasutajad 

ja nende õigused on samaväärsete 

funktsioonidega teenuste kasutamisel 

tulemuslikult ja samaväärselt kaitstud, ei 

tohiks elektroonilise side teenuste 

tulevikkuvaatav määratlus põhineda üksnes 

tehnilistel parameetritel, vaid peaks 

toetuma pigem funktsionaalsele 

lähenemisviisile. Vajaliku regulatsiooni 

ulatus peaks olema asjakohane, et 

saavutada selle üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid. Kuigi käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse jäävate teenuste 

kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid. Lõppkasutajate ja 

nende õiguste kaitse jaoks ei ole oluline, 

kas teenusepakkuja edastab signaale ise või 

toimub sidepidamine internetiühenduse 

teenuse kaudu. Seepärast peaks 

elektroonilise side teenuste muudetud 

definitsioon hõlmama kolme liiki 

teenuseid, mis võivad osaliselt omavahel 

kattuda: määruse (EL) 2015/2120 artikli 2 

lõikes 2 esitatud määratluse kohased 

internetiühenduse teenused, käesolevas 

direktiivis määratletud isikutevahelise side 

teenused ja teenused, mis seisnevad 

täielikult või peamiselt signaalide 

edastamises. Elektroonilise side teenuse 

määratlus peaks kõrvaldama eelmise 

määratluse rakendamisel täheldatud 

ebamäärasuse ja võimaldama kohaldada 

konkreetseid raamistikus sisalduvaid õigusi 

ja kohustusi kalibreeritult säte-sätte haaval 

eri liiki teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 
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(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

__________________ 
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

_________________  

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid. Tagamaks, et lõppkasutajad 

on samaväärsete funktsioonidega teenuste 

kasutamisel tulemuslikult ja samaväärselt 

kaitstud, ei tohiks elektroonilise side 

teenuste tulevikkuvaatav määratlus 

(15) Sidepidamiseks kasutatavad 

teenused ja nende osutamise tehnilised 

vahendid on märkimisväärselt arenenud. 

Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 

telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 

elektronposti edastamise teenuste asemel 

üha enam samaväärsete funktsioonidega 

internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-

kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 

meiliteenuseid. Tagamaks, et lõppkasutajad 

on samaväärsete funktsioonidega teenuste 

kasutamisel tulemuslikult ja samaväärselt 

kaitstud, ei tohiks elektroonilise side 

teenuste tulevikkuvaatav määratlus 
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põhineda üksnes tehnilistel parameetritel, 

vaid peaks toetuma pigem funktsionaalsele 

lähenemisviisile. Vajaliku regulatsiooni 

ulatus peaks olema asjakohane, et 

saavutada selle üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid. Kuigi käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse jäävate teenuste 

kindlaksmääramise seisukohast on 

signaalide edastamine ka edaspidi üks 

olulisi parameetreid, peaks määratlus 

hõlmama ka muid sidepidamist 

võimaldavaid teenuseid. Lõppkasutaja 

jaoks ei ole oluline, kas teenusepakkuja 

edastab signaale ise või toimub 

sidepidamine internetiühenduse teenuse 

kaudu. Seepärast peaks elektroonilise side 

teenuste muudetud definitsioon hõlmama 

kolme liiki teenuseid, mis võivad osaliselt 

omavahel kattuda: määruse (EL) 

2015/2120 artikli 2 lõikes 2 esitatud 

määratluse kohased internetiühenduse 

teenused, käesolevas direktiivis 

määratletud isikutevahelise side teenused 

ja teenused, mis seisnevad täielikult või 

peamiselt signaalide edastamises. 

Elektroonilise side teenuse määratlus peaks 

kõrvaldama eelmise määratluse 

rakendamisel täheldatud ebamäärasuse ja 

võimaldama kohaldada konkreetseid 

raamistikus sisalduvaid õigusi ja kohustusi 

kalibreeritult säte-sätte haaval eri liiki 

teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

põhineda üksnes tehnilistel parameetritel, 

vaid peaks toetuma pigem funktsionaalsele 

lähenemisviisile. Vajaliku regulatsiooni 

ulatus peaks olema asjakohane, et 

saavutada selle üldist huvi pakkuvad 

eesmärgid. Kuigi signaalide edastamine 

võimaldab lisada edastamisteenused 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 

peaks määratlus hõlmama ka muid 

sidepidamist võimaldavaid teenuseid. 

Lõppkasutaja jaoks ei ole oluline, kas 

teenusepakkuja edastab signaale ise või 

toimub sidepidamine internetiühenduse 

teenuse kaudu. Seepärast peaks 

elektroonilise side teenuste muudetud 

definitsioon hõlmama kolme liiki 

teenuseid, mis võivad osaliselt omavahel 

kattuda: määruse (EL) 2015/2120 artikli 2 

lõikes 2 esitatud määratluse kohased 

internetiühenduse teenused, käesolevas 

direktiivis määratletud isikutevahelise side 

teenused ja teenused, mis seisnevad 

täielikult või peamiselt signaalide 

edastamises, sealjuures ei hõlma kolmas 

kategooria teenuseid, mida võib pidada 

käesoleva seadustiku artikli 2 punktis 5 

määratletud isikutevahelise side 

teenusteks, direktiivi 98/34/EÜ artiklis 1 

määratletud infoühiskonna teenusteks ja 

teenusteks, mis pakuvad või mille abil 

teostatakse elektroonilise side võrkude ja 

teenuste abil edastatava sisu 

redigeerimist. Elektroonilise side teenuse 

määratlus peaks kõrvaldama eelmise 

määratluse rakendamisel täheldatud 

ebamäärasuse ja võimaldama kohaldada 

konkreetseid raamistikus sisalduvaid õigusi 

ja kohustusi kalibreeritult säte-sätte haaval 

eri liiki teenuste suhtes. Elektroonilise side 

teenuste käigus kas tasuna või muul moel 

toimuv isikuandmete töötlemine peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, 

mis asendatakse 25. mail 2018 määrusega 

(EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus)23. 

_________________ _________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
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füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus); ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  172 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks, et teenus kuuluks 

elektroonilise side teenuse määratluse alla, 

tuleb seda tavapäraselt pakkuda tasu eest. 

Digitaalmajanduse tingimustes leiavad 

turuosalised üha enam, et kasutajate kohta 

käival teabel on rahaline väärtus. 

Elektroonilise side teenuseid pakutakse 

sageli muu kui rahalise vastutasu eest – 

vastutasuks võib olla näiteks juurdepääs 

isikuandmetele või muudele andmetele. 

Seega peaks tasu mõiste hõlmama ka 

olukordi, kus teenusepakkuja nõuab 

lõppkasutajalt isikuandmeid, näiteks nime 

või e-posti aadressi, või muid andmeid, 
ning lõppkasutaja esitab need aktiivselt kas 

otse või kaudselt teenusepakkujale. 

Samuti peaks see hõlmama olukordi, kus 

teenusepakkuja kogub teavet (näiteks 

isikuandmed, sh IP-aadress, või muu 

automaatselt genereeritav teave, nt 

küpsiste kaudu kogutav ja edastatav 

teave) ilma, et lõppkasutaja seda aktiivselt 

esitaks. Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 

kohtulahendile, mis käsitleb ELi toimimise 

lepingu artiklit 57,24 on tasu aluslepingu 

tähenduses olemas ka siis, kui 

teenusepakkujale maksab kolmas isik ja 

mitte teenusesaaja. Seega peaks tasu 

mõiste hõlmama ka olukordi, kus teenusele 

juurdepääsu eeltingimuseks on 

(16) Selleks, et teenus kuuluks 

elektroonilise side teenuse määratluse alla, 

tuleb seda tavapäraselt pakkuda tasu eest. 

Digitaalmajanduse tingimustes leiavad 

turuosalised üha enam, et kasutajate kohta 

käival teabel on rahaline väärtus. 

Elektroonilise side teenuseid pakutakse 

mõnikord isikuandmete eest, kui neid 

andmeid kasutatakse ulatuslikumalt 

sellest, mis on lepingu täitmise jaoks 

vajalik. Seega peaks tasu mõiste hõlmama 

ka olukordi, kus teenusepakkuja nõuab 

lõppkasutajalt isikuandmeid ning 

lõppkasutaja esitab need kas otse või 

kaudselt ning neid kasutatakse otstarbel, 

mis ei ole lepingu täitmiseks vajalik. 

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 

kohtulahendile, mis käsitleb ELi toimimise 

lepingu artiklit 57,24 on tasu aluslepingu 

tähenduses olemas ka siis, kui 

teenusepakkujale maksab kolmas isik ja 

mitte teenusesaaja. Seega peaks tasu 

mõiste hõlmama ka olukordi, kus teenusele 

juurdepääsu eeltingimuseks on 

lõppkasutaja kokkupuude reklaamiga või 

kus teenusepakkuja teeb kogutud 

isikuandmed rahaks. 
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lõppkasutaja kokkupuude reklaamiga või 

kus teenusepakkuja teeb kogutud 

isikuandmed rahaks. 

_________________ _________________ 

24 Kohtuasi C-352/85 Bond van 

Adverteerders ja teised versus Madalmaade 

riik, EL:C:1988:196. 

24 Kohtuasi C-352/85 Bond van 

Adverteerders ja teised versus Madalmaade 

riik, EL:C:1988:196. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, 

aga ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused 

ja grupivestlused. Isikutevahelise side 

teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks teenust 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust. Isikutevahelise 

side teenused hõlmavad sidepidamist 

lõpliku, st tõenäoliselt mitte piiramatu arvu 

füüsiliste isikute vahel, kelle arvu paneb 

paika side algataja. Sidepidamine 

juriidiliste isikutega peaks olema 

määratlusega hõlmatud, kui füüsilised 

isikud tegutsevad juriidiliste isikute eest 

või osalevad sidepidamises vähemalt ühe 

poolena. Interaktiivne side tähendab, et 

teenus võimaldab teabe vastuvõtjal 

reageerida. Teenuseid, mis neile nõuetele 

ei vasta, näiteks lineaarne ringhääling, 

tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks teenust 

pidada isikutevahelise side teenuseks, kui 

isikutevahelise ja interaktiivse 

sidepidamise vahend on selgelt mõne muu 
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pidada isikutevahelise side teenuseks, kui 

isikutevahelise ja interaktiivse 

sidepidamise vahend on selgelt mõne muu 

teenuse lisavõimalus ja objektiivsetel 

tehnilistel põhjustel ei saa seda kasutada 

ilma põhiteenuseta, ning selle 

integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

teenuse lisavõimalus ja objektiivsetel 

tehnilistel põhjustel ei saa seda kasutada 

ilma põhiteenuseta, ning selle 

integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal või 

dokumentide jagamise rakendus, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

Sarnaselt tuleks siis, kui mitme 

võimalusega teenus sisaldab 

sidevõimalust või elementi, mida (selle 

teenuse konkreetsete ajaolude põhjal) 

saab nõuetekohaselt lugeda 

isikutevahelise side teenuseks [mida saab 

kasutada eraldiseisvalt], lugeda ainult see 

eristatav võimalus või element 

isikutevahelise side teenuseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  174 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 

ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 

teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mille peamine eesmärk on 

võimaldada isikutevahelist interaktiivset 

teabevahetust ja mille hulka kuuluvad 

sellised teenused nagu tavapärane häälkõne 

kahe isiku vahel, aga ka sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 

teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 
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neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks 
teenust pidada isikutevahelise side 

teenuseks, kui isikutevahelise ja 

interaktiivse sidepidamise vahend on 

selgelt mõne muu teenuse lisavõimalus ja 

objektiivsetel tehnilistel põhjustel ei saa 

seda kasutada ilma põhiteenuseta, ning 

selle integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Teenust ei tohiks pidada isikutevahelise 

side teenuseks, kui isikutevahelise ja 

interaktiivse sidepidamise vahend ei ole 

teenuse peamine eesmärk ja objektiivsetel 

tehnilistel põhjustel ei saa seda kasutada 

ilma põhiteenuseta, ning selle 

integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest, 

kuna käesoleva direktiivi sätete 

kohaldamine ei oleks proportsionaalne 

asjaomase teenuse võimaldatava 

ühenduvuse tasemega. Põhimõtteliselt 

võiks selline erand olla näiteks 

veebimängude suhtluskanal, mis sõltub 

teenuse sidevõimaluste omadustest. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  175 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 

ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

tasu eest osutatavad teenused, mis 

võimaldavad isikutevahelist interaktiivset 

teabevahetust ja mille hulka kuuluvad 

sellised teenused nagu tavapärane häälkõne 

kahe isiku vahel, aga ka igat liiki e-kirjad, 

sõnumiteenused ja grupivestlused. 
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teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks teenust 

pidada isikutevahelise side teenuseks, kui 

isikutevahelise ja interaktiivse 

sidepidamise vahend on selgelt mõne muu 

teenuse lisavõimalus ja objektiivsetel 

tehnilistel põhjustel ei saa seda kasutada 

ilma põhiteenuseta, ning selle 

integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

Isikutevahelise side teenused hõlmavad 

sidepidamist lõpliku, st tõenäoliselt mitte 

piiramatu arvu füüsiliste isikute vahel, 

kelle arvu paneb paika side algataja. 

Sidepidamine juriidiliste isikutega peaks 

olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks teenust 

pidada isikutevahelise side teenuseks, kui 

isikutevahelise ja interaktiivse 

sidepidamise vahend on selgelt mõne muu 

teenuse lisavõimalus ja objektiivsetel 

tehnilistel põhjustel ei saa seda kasutada 

ilma põhiteenuseta, ning selle 

integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 

ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 

(17) Isikutevahelise side teenused on 

teenused, mis võimaldavad isikutevahelist 

interaktiivset teabevahetust ja mille hulka 

kuuluvad sellised teenused nagu 

tavapärane häälkõne kahe isiku vahel, aga 

ka igat liiki e-kirjad, sõnumiteenused ja 

grupivestlused. Isikutevahelise side 
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teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks teenust 

pidada isikutevahelise side teenuseks, kui 

isikutevahelise ja interaktiivse 

sidepidamise vahend on selgelt mõne muu 

teenuse lisavõimalus ja objektiivsetel 

tehnilistel põhjustel ei saa seda kasutada 

ilma põhiteenuseta, ning selle 

integreerimine ei ole võimalus hoida 

kõrvale elektroonilise side teenuseid 

reguleerivate eeskirjade kohaldamisest. 

Põhimõtteliselt võiks selline erand olla 

näiteks veebimängude suhtluskanal, mis 

sõltub teenuse sidevõimaluste omadustest. 

teenused hõlmavad sidepidamist lõpliku, st 

tõenäoliselt mitte piiramatu arvu füüsiliste 

isikute vahel, kelle arvu paneb paika side 

algataja. Sidepidamine juriidiliste isikutega 

peaks olema määratlusega hõlmatud, kui 

füüsilised isikud tegutsevad juriidiliste 

isikute eest või osalevad sidepidamises 

vähemalt ühe poolena. Interaktiivne side 

tähendab, et teenus võimaldab teabe 

vastuvõtjal reageerida. Teenuseid, mis 

neile nõuetele ei vasta, näiteks lineaarne 

ringhääling, tellitavad videod, veebisaidid, 

suhtlusvõrgustikud, blogid või 

masinatevaheline teabevahetus, ei tohiks 

lugeda isikutevahelise side teenusteks. 

Erandlike asjaolude korral ei tohiks teenust 

pidada isikutevahelise side teenuseks, kui 

isikutevahelise ja interaktiivse 

sidepidamise vahend on mõne muu teenuse 

võimaluseks ja objektiivsetel tehnilistel 

põhjustel ei saa seda kasutada ilma 

põhiteenuseta, ning selle integreerimine ei 

ole võimalus hoida kõrvale elektroonilise 

side teenuseid reguleerivate eeskirjade 

kohaldamisest. Põhimõtteliselt võiks 

selline erand olla näiteks veebimängude 

suhtluskanal, mis sõltub teenuse 

sidevõimaluste omadustest. 

Or. en 

Selgitus 

Selle väljajätmise eesmärk on selgitada, mis liiki teenused peaksid kuuluma käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse, et vähendada vasturääkivuste tekkimise ohtu selle kohaldamisel. 

 

Muudatusettepanek  177 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Riigi või rahvusvahelisse 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluvaid 

(18) Riigi või rahvusvahelisse 

telefoninumeratsiooniplaani kuuluvaid 
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numbreid kasutavad isikutevahelise side 

teenused võimaldavad luua ühenduse 

üldkasutatava (pakett- või ahel-

)kommuteeritud telefonivõrguga. Sellised 

numbripõhised isikutevahelise side 

teenused hõlmavad nii teenuseid, mille 

puhul eraldatakse lõppkasutajatele 

läbivühenduse tagamiseks numbrid, kui ka 

teenuseid, mis võimaldavad lõppkasutajatel 

saada ühendust isikutega, kellele sellised 

numbrid on eraldatud. Numbri kasutamist 

tunnusena ei tohiks pidada samaväärseks 

sellega, kui numbrit kasutatakse 

kanalikommutatsiooniga üldkasutatava 

telefonivõrguga ühenduse loomiseks, ning 

seega ei tohiks seda pidada iseenesest 

piisavaks, et pidada teenust 

numbripõhiseks isikutevahelise side 

teenuseks. Numbrivaba isikutevahelise side 

teenuste suhtes tuleks kohustusi kehtestada 

üksnes siis, kui avalik huvi nõuab 

konkreetsete regulatiivsete kohustuste 

kohaldamist isikutevahelise side teenuste 

kõigi liikide suhtes olenemata sellest, kas 

teenuse pakkumiseks kasutatakse numbreid 

või ei. Numbripõhiste isikutevahelise side 

teenuste teistsugune kohtlemine on 

põhjendatud, sest sellised teenused on 

avalikult tagatud koostalitlusvõimelise 

ökosüsteemi osa ja saavad sellest ka kasu. 

numbreid kasutavad isikutevahelise side 

teenused võimaldavad luua ühenduse 

üldkasutatava (pakett- või ahel-) 

kommuteeritud telefonivõrguga. Sellised 

numbripõhised isikutevahelise side 

teenused hõlmavad nii teenuseid, mille 

puhul eraldatakse lõppkasutajatele 

läbivühenduse tagamiseks numbrid, kui ka 

teenuseid, mis võimaldavad lõppkasutajatel 

saada ühendust isikutega, kellele sellised 

numbrid on eraldatud. Numbri kasutamist 

tunnusena ei tohiks pidada samaväärseks 

sellega, kui numbrit kasutatakse 

kanalikommutatsiooniga üldkasutatava 

telefonivõrguga ühenduse loomiseks, ning 

seega ei tohiks seda pidada iseenesest 

piisavaks, et pidada teenust 

numbripõhiseks isikutevahelise side 

teenuseks. Lisaks peaks juhul, kui 

osutatav teenus ei toetu oma 

infrastruktuurile ja ei kontrolli olulisel 

määral side võimaldamiseks kasutatavat 

võrku, arvestama numbri kasutamist 

samuti teistsugusel viisil, kuna kohustus 

ei oleks proportsionaalne teenuseosutaja 

võimega pakkuda teatava kvaliteediga 

teenust. Numbrivaba isikutevahelise side 

teenuste suhtes tuleks kohustusi kehtestada 

üksnes siis, kui avalik huvi nõuab 

konkreetsete regulatiivsete kohustuste 

kohaldamist isikutevahelise side teenuste 

kõigi liikide suhtes olenemata sellest, kas 

teenuse pakkumiseks kasutatakse numbreid 

või ei. Numbripõhiste isikutevahelise side 

teenuste teistsugune kohtlemine on 

põhjendatud, sest sellised teenused on 

avalikult tagatud koostalitlusvõimelise 

ökosüsteemi osa ja saavad sellest ka kasu. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 
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Muudatusettepanek  178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Liikmesriikide, riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste ning sidusrühmade jaoks tähendab 

see andmesidega seotud eesmärk ühest 

küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Kõiki käesolevas lõigus 

sõnastatud poliitilisi eesmärke tuleks 

käsitleda võrdväärsetena. Liikmesriikide, 

riikide reguleerivate asutuste ja muude 

pädevate asutuste ning sidusrühmade jaoks 

tähendab see andmesidega seotud eesmärk 

ühest küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. Aus 

konkurents on investeeringute tähtsaim 

eeldus. Eesmärk on tagada kogu Euroopa 

Liitu katvad kõrgjõudlusega 

infrastruktuurid. 

Or. de 
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Selgitus 

Kõik käesolevas põhjenduses sõnastatud eesmärgid on võrdväärsed. Vaid ausa konkurentsi 

kaudu saab investeeringuid suurendada ja infrastruktuure ehitada. Eesmärk on tagada kogu 

Euroopa Liitu katvad kõrgjõudlusega infrastruktuurid. 

 

Muudatusettepanek  179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Liikmesriikide, riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste ning sidusrühmade jaoks tähendab 

see andmesidega seotud eesmärk ühest 

küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ning 

lõppkasutajate ja kodanike huve) 

püüdlema veel andmesidega seotud 

eesmärkide poole, mida iseloomustavad 

järgmised tulemused: kõigile liidu 

kodanikele ja ettevõtjatele mõistlike 

hindade ja valikuvõimalustega pakutav 

laialdane juurdepääs ülikiiretele fikseeritud 

ja mobiilsidevõrkudele, mida toetavad 

tulemuslik, püsiv ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike 

pikaajaliste huvide tagamiseks vajalikud 

sektorispetsiifilised eeskirjad. 

Liikmesriikide, riikide reguleerivate 

asutuste ja muude pädevate asutuste ning 

sidusrühmade jaoks tähendab see 

andmesidega seotud eesmärk ühest küljest, 

et püütakse kasutada kõige suurema 

läbilaskevõimega võrke ja teenuseid, mis 

oleksid konkreetses piirkonnas 

majanduslikult jätkusuutlikud, ning teisest 

küljest püüeldakse territoriaalse 

ühtekuuluvuse suunas, mis väljenduks eri 

piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises, 

tagades samas majanduse arengu 
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Euroopas, mida toetab Euroopa tööstuse 

konkurentsivõime. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

Nadine Morano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Liikmesriikide, riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste ning sidusrühmade jaoks tähendab 

see andmesidega seotud eesmärk ühest 

küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele, 

pöörates erilist tähelepanu väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele, 
mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Liikmesriikide, riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste ning sidusrühmade jaoks tähendab 

see andmesidega seotud eesmärk ühest 

küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  181 

Kathleen Van Brempt 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Liikmesriikide, riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste ning sidusrühmade jaoks tähendab 

see andmesidega seotud eesmärk ühest 

küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele ning 

nendesse investeerimine, mida toetavad 

tulemuslik ja õiglane konkurents, tõhusad 

investeeringud ja avatud innovatsioon, 

tõhus spektrikasutus, ühised eeskirjad ja 

prognoositav regulatiivne lähenemine 

siseturul ning kodanike huvide tagamiseks 

vajalikud sektorispetsiifilised eeskirjad. 

Liikmesriikide, riikide reguleerivate 

asutuste ja muude pädevate asutuste ning 

sidusrühmade jaoks tähendab see 

andmesidega seotud eesmärk ühest küljest, 

et püütakse kasutada kõige suurema 

läbilaskevõimega võrke ja teenuseid, mis 

oleksid konkreetses piirkonnas 

majanduslikult jätkusuutlikud, ning teisest 

küljest püüeldakse territoriaalse 

ühtekuuluvuse suunas, mis väljenduks eri 

piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  182 

Aldo Patriciello 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik 

lisaks senisele kolmele peamisele 

eesmärgile (edendada konkurentsi, 

siseturgu ja lõppkasutajate huve) püüdlema 

veel andmesidega seotud eesmärkide 

poole, mida iseloomustavad järgmised 

tulemused: kõigile liidu kodanikele ja 

ettevõtjatele mõistlike hindade ja 

valikuvõimalustega pakutav laialdane 

juurdepääs ülikiiretele fikseeritud ja 

mobiilsidevõrkudele, mida toetavad 

tulemuslik ja õiglane konkurents, tõhusad 

investeeringud ja avatud innovatsioon, 

tõhus spektrikasutus, ühised eeskirjad ja 

prognoositav regulatiivne lähenemine 

siseturul ning kodanike huvide tagamiseks 

vajalikud sektorispetsiifilised eeskirjad. 

Liikmesriikide, riikide reguleerivate 

asutuste ja muude pädevate asutuste ning 

sidusrühmade jaoks tähendab see 

andmesidega seotud eesmärk ühest küljest, 

et püütakse kasutada kõige suurema 

läbilaskevõimega võrke ja teenuseid, mis 

oleksid konkreetses piirkonnas 

majanduslikult jätkusuutlikud, ning teisest 

küljest püüeldakse territoriaalse 

ühtekuuluvuse suunas, mis väljenduks eri 

piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peab raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema 

paralleelselt veel andmesidega seotud 

eesmärkide poole, mida iseloomustavad 

järgmised tulemused: kõigile liidu 

kodanikele ja ettevõtjatele mõistlike 

hindade ja valikuvõimalustega pakutav 

laialdane juurdepääs ülikiiretele fikseeritud 

ja mobiilsidevõrkudele, mida toetavad 

tulemuslik ja õiglane konkurents, tõhusad 

investeeringud ja avatud innovatsioon, 

tõhus spektrikasutus, ühised eeskirjad ja 

prognoositav regulatiivne lähenemine 

siseturul ning kodanike huvide tagamiseks 

vajalikud sektorispetsiifilised eeskirjad. 

Liikmesriikide, riikide reguleerivate 

asutuste ja muude pädevate asutuste ning 

sidusrühmade jaoks tähendab see 

andmesidega seotud eesmärk ühest küljest, 

et püütakse kasutada kõige suurema 

läbilaskevõimega võrke ja teenuseid, mis 

oleksid konkreetses piirkonnas 

majanduslikult jätkusuutlikud, ning teisest 

küljest püüeldakse territoriaalse 

ühtekuuluvuse suunas, mis väljenduks eri 

piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Põhimõte, et liikmesriigid peaksid 

kohaldama ELi õigust tehnoloogiliselt 

neutraalsel viisil, st et riigi reguleeriv või 

muu pädev asutus ei soosi ega halvusta 

konkreetset liiki tehnoloogia kasutamist, ei 

välista proportsionaalsete meetmete 

võtmist teatavate konkreetsete teenuste 

edendamiseks, kui see on põhjendatud 

(näiteks digitaaltelevisioon kui 

spektrikasutuse tõhususe suurendamise 

vahend), et saavutada õigusliku raamistiku 

eesmärgid. Ühtlasi ei välista see 

arvestamist asjaoluga, et teatavate 

edastuskanalite füüsikalised ja 

arhitektuurilised omadused võivad olla 

teenusekvaliteedi, läbilaskevõime, 

hoolduskulude, energiatõhususe, haldamise 

paindlikkuse, töökindluse ja skaleeritavuse 

ning lõpuks ka jõudluse mõttes paremad 

ning see võib avalduda ka mitmesuguste 

regulatiivsete eesmärkide saavutamiseks 

võetavates meetmetes. 

(24) Põhimõte, et liikmesriigid peaksid 

kohaldama ELi õigust tehnoloogiliselt 

neutraalsel viisil, st et riigi reguleeriv või 

muu pädev asutus ei soosi ega halvusta 

konkreetset liiki tehnoloogia kasutamist, ei 

välista proportsionaalsete meetmete 

võtmist teatavate konkreetsete teenuste 

edendamiseks, kui see on põhjendatud 

(näiteks digitaaltelevisioon kui 

spektrikasutuse tõhususe suurendamise 

vahend või üldisemalt üleminek 

täiendatud teenustele kui tarbijate 

rahulolu suurendamise vahend), et 

saavutada õigusliku raamistiku eesmärgid. 

Ühtlasi ei välista see arvestamist asjaoluga, 

et teatavate edastuskanalite füüsikalised ja 

arhitektuurilised omadused võivad olla 

teenusekvaliteedi, läbilaskevõime, 

hoolduskulude, energiatõhususe, haldamise 

paindlikkuse, töökindluse ja skaleeritavuse 

ning lõpuks ka jõudluse mõttes paremad 

ning see võib avalduda ka mitmesuguste 

regulatiivsete eesmärkide saavutamiseks 

võetavates meetmetes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 27 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Luua tuleb asjakohaseid soodustusi 

investeeringute tegemiseks uutesse 

ülikiiretesse võrkudesse, mis toetavad 

innovatsiooni sisumahukate 

internetiteenuste valdkonnas ja tugevdavad 

Euroopa Liidu rahvusvahelist 

konkurentsivõimet. Sellistel võrkudel on 

ülisuur potentsiaal tuua kasu tarbijatele ja 

äritegevusele kogu Euroopa Liidus. 

Seetõttu on ülimalt oluline edendada 

(27) Luua tuleb asjakohaseid soodustusi 

investeeringute tegemiseks uutesse 

ülikiiretesse võrkudesse, mis toetavad 

innovatsiooni sisumahukate 

internetiteenuste valdkonnas ja tugevdavad 

Euroopa Liidu rahvusvahelist 

konkurentsivõimet. Sellistel võrkudel on 

ülisuur potentsiaal tuua kasu tarbijatele ja 

äritegevusele kogu Euroopa Liidus. 

Seetõttu on ülimalt oluline edendada 
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pidevat investeerimist nende uute võrkude 

arendamisse, kindlustades samas 

konkurentsi ning tagades prognoositava ja 

järjekindla reguleerimise kaudu tarbijatele 

paremad valikuvõimalused. 

pidevat investeerimist nende uute võrkude 

arendamisse, kindlustades samas 

pikaajalise konkurentsi, sest 

infrastruktuuri tasandil on turule 

sisenemisel säilinud kitsaskohti ja 

füüsilisi tõkkeid, ning tagades 

prognoositava ja järjekindla reguleerimise 

kaudu tarbijatele paremad 

valikuvõimalused. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Eesmärk on konkurentsi arenedes 

turgudel eelnevalt järk-järgult vähendada 

valdkonnaspetsiifilisi eeskirju ning jõuda 

lõpuks selleni, et elektrooniline side oleks 

reguleeritud üksnes konkurentsiõigusega. 

Võttes arvesse asjaolu, et viimastel aastatel 

on konkurents elektroonilise side turgudel 

jõudsalt arenenud, on äärmiselt oluline, et 

regulatiivseid eelkohustusi kehtestataks 

vaid juhul, kui asjaomastel jaeturgudel 

puudub tõhus ja püsiv konkurents. 

(28) Eesmärk on konkurentsi arenedes 

turgudel eelnevalt järk-järgult vähendada 

valdkonnaspetsiifilisi eeskirju ning jõuda 

lõpuks selleni, et elektrooniline side oleks 

reguleeritud üksnes konkurentsiõigusega. 

Võttes arvesse asjaolu, et viimastel aastatel 

on konkurents elektroonilise side turgudel 

jõudsalt arenenud, on äärmiselt oluline, et 

regulatiivseid eelkohustusi kehtestataks 

vaid juhul, kui asjaomastel turgudel 

puudub tõhus ja püsiv pikaajaline 

konkurents. Kuid et elektroonilise side 

turud Euroopas koosnevad ikka veel 

suurelt jaolt vertikaalselt integreeritud 

ettevõtjatest, kes saavad tugevdada oma 

valitsevat seisundit hulgiturul, et 

parandada seejärel oma valitsevat 

seisundit jaeturgudel, tuleks pikaajaline 

konkurents jaetasandil tagada 

infrastruktuuri tasandil olemasolevate 

turule sisenemise tõkete kõrvaldamise 
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teel. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Kooskõlas reguleerija ja operaatori 

tegevuse lahususe põhimõttega peaksid 

liikmesriigid kindlustama riigi reguleeriva 

asutuse ja muude pädevate asutuste 

sõltumatuse, et tagada nende otsuste 

erapooletus. Nimetatud sõltumatuse nõue 

ei piira liikmesriikide institutsionaalset 

sõltumatust, nende põhiseaduslikke 

kohustusi ega neutraalsuse põhimõtet 

seoses omandi õigusliku režiimiga, nagu 

on ette nähtud asutamislepingu artiklis 295. 

Riikide reguleerivate asutuste ja muude 

pädevate asutuste käsutuses peaksid olema 

kõik nende tööks vajalikud vahendid, nii 

personal, oskusteave kui ka rahalised 

vahendid. 

(33) Kooskõlas reguleerija ja operaatori 

tegevuse lahususe põhimõttega peaksid 

liikmesriigid kindlustama riigi reguleeriva 

asutuse ja muude pädevate asutuste 

sõltumatuse, sealhulgas vastavatest 

valitsustest, et tagada nende otsuste 

erapooletus. Nimetatud sõltumatuse nõue 

ei piira liikmesriikide institutsionaalset 

sõltumatust, nende põhiseaduslikke 

kohustusi ega neutraalsuse põhimõtet 

seoses omandi õigusliku režiimiga, nagu 

on ette nähtud asutamislepingu artiklis 295. 

Riikide reguleerivate asutuste ja muude 

pädevate asutuste käsutuses peaksid olema 

kõik nende tööks vajalikud vahendid, nii 

personal, oskusteave kui ka rahalised 

vahendid. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  187 

Morten Helveg Petersen 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 36 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Riigi reguleerivate asutuste 

sõltumatust tuleks veelgi kindlustada, et 

selle juht ja liikmed ei laseks end mõjutada 

välisel survel, ning selleks tuleks ette näha 

minimaalne ametisse määramise 

kvalifikatsioon ja ametiaja minimaalne 

kestus. Piirang, et ametiaega ei saa 

pikendada rohkem kui ühe korra, ning 

juhatuse ja tippjuhtkonna asjakohase 

rotatsiooni korra nõue aitaksid maandada 

seaduste ostmise (regulatory capture) riski, 

tagaksid järjepidevuse ja suurendaksid 

sõltumatust. 

(36) Riigi reguleerivate asutuste 

sõltumatust tuleks veelgi kindlustada, et 

selle juht ja liikmed ei laseks end mõjutada 

välisel survel, ning selleks tuleks ette näha 

minimaalne ametisse määramise 

kvalifikatsioon ja ametiaja minimaalne 

kestus. Piirang, et ametiaega ei saa 

pikendada rohkem kui ühe korra, ning 

juhatuse ja tippjuhtkonna asjakohase 

rotatsiooni korra nõue aitaksid maandada 

seaduste ostmise (regulatory capture) riski, 

tagaksid järjepidevuse ja suurendaksid 

sõltumatust. Sel eesmärgil peaksid 

liikmesriigid samuti tagama, et riigi 

reguleerivad asutused on ettevõtetest ja 

valitsusest õiguslikult ja funktsionaalselt 

sõltumatud, st nad ei taotle ega saa 

juhiseid üheltki organilt, nad tegutsevad 

läbipaistvalt ja usaldusväärselt kooskõlas 

liidu ja siseriikliku õigusega ning neil on 

piisavad volitused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  188 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 40 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Ühtse turu hüvesid on 

teenusepakkujate ja lõppkasutajate jaoks 

kõige parem saavutada elektroonilise side 

võrkude ja elektroonilise side teenustega 

(v.a numbrivaba isikutevahelise side 

teenused) seotud üldloaga, mis ei eelda 

riigi reguleeriva asutuse konkreetset otsust 

või haldusakti ja mille puhul 

menetlusnõuded piirduvad ainult kinnitava 

(40) Ühtse turu hüvesid on 

teenusepakkujate ja lõppkasutajate jaoks 

kõige parem saavutada elektroonilise side 

võrkude ja elektroonilise side teenustega 

(v.a numbrivaba isikutevahelise side 

teenused) seotud üldloaga, mis ei eelda 

riigi reguleeriva asutuse konkreetset otsust 

või haldusakti ja mille puhul 

menetlusnõuded piirduvad ainult kinnitava 
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teatamisega. Kui liikmesriigid nõuavad, et 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad esitaksid tegevuse alustamise 

korral vastava teate, tuleks see teade 

esitada ühtse teabepunktina tegutsevale 

BERECile. Teatamine ei tohiks põhjustada 

teenuse või võrgu pakkujatele 

halduskulusid ning selleks võiks kasutada 

riigi reguleerivate asutuste veebisaidil 

olevat kontaktpunkti. BEREC peaks 

kõnealused teated aegsasti edasi saatma 

kõigi nende riikide reguleerivatele 

asutustele, kus elektroonilise side võrkude 

või teenuste pakkujad kavatsevad 

elektroonilise side võrke või teenuseid 

pakkuda. Liikmesriigid võivad nõuda 

tõendeid sellise teate esitamise kohta 

seaduslikult tunnustatud, posti teel 

edastatava või elektroonilise 

vastuvõtuteatise näol. Selline 

vastuvõtuteatis ei tohiks mingil juhul 

seisneda riigi reguleeriva asutuse või mõne 

muu asutuse haldusaktis ega eeldada sellist 

akti. 

teatamisega. Kui liikmesriigid nõuavad, et 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad esitaksid tegevuse alustamise 

korral vastava teate, tuleks üksainus teade 

esitada ühtse teabepunktina tegutsevale 

BERECile. Teatamine ei tohiks põhjustada 

teenuse või võrgu pakkujatele 

halduskulusid ning selleks tuleks kasutada 

BERECi veebisaidil olevat kontaktpunkti. 

BEREC peaks kõnealused teated aegsasti 

edasi saatma kõigi nende riikide 

reguleerivatele asutustele, kus 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad kavatsevad elektroonilise side 

võrke või teenuseid pakkuda. Liikmesriigid 

võivad nõuda tõendeid sellise teate 

esitamise kohta seaduslikult tunnustatud, 

posti teel edastatava või elektroonilise 

vastuvõtuteatise näol. Selline 

vastuvõtuteatis ei tohiks mingil juhul 

seisneda riigi reguleeriva asutuse või mõne 

muu asutuse haldusaktis ega eeldada sellist 

akti. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 41 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) BERECile esitatav teatis peaks 

sisaldama kõigest pakkuja kinnitust, et ta 

kavatseb alustada elektroonilise side 

võrkude ja teenuste pakkumist. Pakkujalt 

võib nõuda üksnes seda, et ta lisaks 

(41) BERECile esitatav teatis peaks 

sisaldama kõigest pakkuja kinnitust, et ta 

kavatseb alustada elektroonilise side 

võrkude ja teenuste pakkumist. Pakkujalt 

võib nõuda üksnes seda, et ta lisaks 
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sellisele kinnitusele käesoleva direktiivi 

artiklis 12 kirjeldatud teabe. Liikmesriigid 

ei tohiks kehtestada täiendava ega eraldi 

teavitamise nõudeid. 

sellisele kinnitusele käesoleva direktiivi 

artiklis 12 kirjeldatud teabe. See peaks 

olema kujundatud nii, et hõlbustada 

käesoleva direktiivi järjepidevat 

rakendamist ning samuti pakkuda 

BERECile ja riigi reguleerivatele 

asutustele kõige asjakohasemat teavet 

turu kohta. Liikmesriigid ei tohiks 

kehtestada täiendava ega eraldi teavitamise 

nõuet. 

Or. en 

Selgitus 

Bereci teavitamine peaks hõlbustama siseturgu ja aitama hõlbustada käesoleva direktiivi 

järjepidevat rakendamist. 

 

Muudatusettepanek  190 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 42 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(42) Erinevalt teistest käesolevas 

direktiivis määratletud elektroonilise side 

võrkude ja teenuste kategooriatest ei kasuta 

numbrivaba isikutevahelise side teenused 

üldkasutatavaid numeratsiooniressursse 

ega osale avalikult tagatud 

koostalitlusvõimelises ökosüsteemis. 

Seepärast ei ole otstarbekas kohaldada seda 

liiki teenuste suhtes üldloa korda. 

(42) Erinevalt teistest käesolevas 

direktiivis määratletud elektroonilise side 

võrkude ja teenuste kategooriatest ei kasuta 

numbrivaba isikutevahelise side teenused 

üldkasutatavaid numeratsiooniressursse 

ega osale avalikult tagatud 

koostalitlusvõimelises ökosüsteemis. 

Seepärast ei ole otstarbekas kohaldada seda 

liiki teenuste suhtes üldloa korda. Seetõttu 

ei tohiks liikmesriigid kohaldada sellistele 

teenustele eelnevat volitamist ega mis 

tahes muud samaväärset nõuet. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 



 

AM\1122801ET.docx 49/157 PE602.947v01-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  191 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 47 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (47 a) Hoolimata vabadusest pakkuda 

elektroonilise side võrke ja teenuseid igal 

pool Euroopas, kohaldatakse rohkem kui 

ühes liikmesriigis tegutsevate 

elektroonilise side teenuste osutajate 

suhtes endiselt erinevaid eeskirju, nõudeid 

ja aruandluskohustusi, mis takistab 

elektroonilise side siseturu arengut ja 

kasvu. Seetõttu peaks olema võimalik, et 

ühtse üldloa annab sellistele 

teenuseosutajatele see liikmesriik, millele 

osutatakse teenuseosutajate teatises kui 

teenuseosutaja põhilisele asukohale ELis. 

Ühtne üldluba peaks hõlmama 

konkreetseid tingimusi, mida 

kohaldatakse erinevates tegutsemise 

liikmesriikides, et tagada kõigi asjaomaste 

seaduste järgimine teenuseosutaja poolt. 

BEREC peaks hõlbustama teabe 

kooskõlastamist ja vahetamist, et tagada 

liidu ja siseriikliku õiguse järgimine 

teenuseosutaja poolt. Elektroonilise side 

teenuste osutajad peaksid siiski 

omandama konkreetsed load 

numeratsiooni ja raadiospektri 

kasutamise õiguste ning rajatiste 

paigaldamise õiguste jaoks. 

Or. en 

Selgitus 

Et hõlbustada piiriüleste teenuste osutamist ja andmete vaba liikumist, on vaja vähendada 

halduskoormust, millega ettevõtjad peavad silmitsi seisma, sest nad peavad praegu tegelema 

eri vormis esitatud erisuguste taotlustega 28 erinevast haldusasutusest, kuigi need asutused 

pakuvad teenuseid, mis tehnoloogiliselt ei põhine piiridel. Vastavalt kodukorra artiklile 104 

on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel. 
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Muudatusettepanek  192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 53 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(53) Liikmesriikidel võib tekkida 

vajadus muuta üldlubade ja 

kasutusõigusega seotud õigusi, tingimusi, 

menetlusi, haldus- ja muid tasusid, kui 

see on objektiivselt põhjendatud. Sellistest 

muudatustest tuleks kõigile huvitatud 

isikutele teatada nõuetekohaselt ja õigel 

ajal, andes neile piisava võimaluse 

väljendada oma arvamust selliste 

muudatuste kohta. Võttes arvesse vajadust 

tagada õiguskindlus ja edendada 

regulatsiooni prognoositavust, tuleks 

raadiospektri kasutamise või seadmete 

paigaldamise kehtivate õiguste piiramise 

või tühistamise suhtes kohaldada 

prognoositavaid ja läbipaistvaid 

menetlusi; seega võiks kehtestada 

rangemad nõuded või teavitamise 

mehhanismi juhuks, kui kasutusõigused 

on määratud konkurentsil või võrdlemisel 

põhineva menetluse alusel. Kui tehakse 

väikesi muudatusi kehtivates seadmete 

paigaldamise õigustes või spektri 

kasutamise õigustes, tuleks vältida 

ebavajalikke menetlusi, kui sellised 

muudatused ei mõjuta kolmandate isikute 

huve. Kui spektrikasutus muutub 

tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 

põhimõtete tulemusena, ei tohiks seda 

pidada õiguste tühistamise piisavaks 

põhjuseks, sest selle puhul ei ole tegemist 

uue õiguse andmise alusega. 

(53) Raadiospekter on piiratud 

ressurss, mis kuulub liikmesriikidele ning 

selle haldamise ja jagamisega seoses tuleb 

austada riikide iseärasusi ja vajadusi, 

nagu on osutanud komisjon; soovitavaks 

tuleks pidada selliste vahendite 

väljaarendamist, mille eesmärk on 

hõlbustada liikmesriikide parimate tavade 

ja kogemuste levitamist. 

Or. en 
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Michał Boni 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 53 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(53) Liikmesriikidel võib tekkida 

vajadus muuta üldlubade ja 

kasutusõigusega seotud õigusi, tingimusi, 

menetlusi, haldus- ja muid tasusid, kui see 

on objektiivselt põhjendatud. Sellistest 

muudatustest tuleks kõigile huvitatud 

isikutele teatada nõuetekohaselt ja õigel 

ajal, andes neile piisava võimaluse 

väljendada oma arvamust selliste 

muudatuste kohta. Võttes arvesse vajadust 

tagada õiguskindlus ja edendada 

regulatsiooni prognoositavust, tuleks 

raadiospektri kasutamise või seadmete 

paigaldamise kehtivate õiguste piiramise 

või tühistamise suhtes kohaldada 

prognoositavaid ja läbipaistvaid menetlusi; 

seega võiks kehtestada rangemad nõuded 

või teavitamise mehhanismi juhuks, kui 

kasutusõigused on määratud konkurentsil 

või võrdlemisel põhineva menetluse alusel. 

Kui tehakse väikesi muudatusi kehtivates 

seadmete paigaldamise õigustes või spektri 

kasutamise õigustes, tuleks vältida 

ebavajalikke menetlusi, kui sellised 

muudatused ei mõjuta kolmandate isikute 

huve. Kui spektrikasutus muutub 

tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 

põhimõtete tulemusena, ei tohiks seda 

pidada õiguste tühistamise piisavaks 

põhjuseks, sest selle puhul ei ole tegemist 

uue õiguse andmise alusega. 

(53) Liikmesriikidel võib tekkida 

vajadus muuta üldlubade ja 

kasutusõigusega seotud õigusi, tingimusi, 

menetlusi, haldus- ja muid tasusid, kui see 

on objektiivselt põhjendatud. Sellistest 

muudatustest tuleks kõigile huvitatud 

isikutele teatada nõuetekohaselt ja õigel 

ajal, andes neile piisava võimaluse 

väljendada oma arvamust selliste 

muudatuste kohta. Võttes arvesse vajadust 

tagada õiguskindlus ja edendada 

regulatsiooni prognoositavust, tuleks 

raadiospektri kasutamise või seadmete 

paigaldamise kehtivate õiguste piiramise 

või tühistamise suhtes kohaldada 

prognoositavaid ja läbipaistvaid menetlusi; 

seega võiks kehtestada rangemad nõuded 

või teavitamise mehhanismi juhuks, kui 

kasutusõigused on määratud konkurentsil 

või võrdlemisel põhineva menetluse alusel. 

Spektri kasutamise õiguse puhul on 

õiguse omanikul õigus esitada 

vastuväiteid mis tahes kavandatud 

muudatusele selle olemasoleva ja tulevase 

spektri kasutamise kava ja investeeringute 

kaitsmise vajaduse alusel. Kui tehakse 

väikesi muudatusi kehtivates seadmete 

paigaldamise õigustes või spektri 

kasutamise õigustes, tuleks vältida 

ebavajalikke menetlusi, kui sellised 

muudatused ei mõjuta kolmandate isikute 

huve. Kui spektrikasutus muutub 

tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 

põhimõtete tulemusena, ei tohiks seda 

pidada õiguste tühistamise piisavaks 

põhjuseks, sest selle puhul ei ole tegemist 

uue õiguse andmise alusega. 

Or. en 
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Selgitus 

Õiguskindlus spektri kasutamise õiguste suhtes aitab edendada mobiilsidevõrkudesse, eriti 

mobiilside järgmisesse põlvkonda, 5G-sse tehtavaid investeeringuid. Tehakse ettepanek, et 

ettevõtjatele antaks võimalus esitada vastuväiteid spektri õiguste muutmisele piiratud 

tingimuste põhjal, nagu tulevase võrguspektri kasutamise kavad ja vajadus kaitsta veel mitte 

täielikult aegunud investeeringuid. 

 

Muudatusettepanek  194 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 57 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(57) Et leevendada võrgu ja teenuste 

pakkujatele ja pädevatele asutustele 

kehtestatud aruande- ja 

teavitamiskohustust, peaksid sellised 

kohustused olema proportsionaalsed ja 

objektiivselt põhjendatud ning piirduma 

ainult hädavajalikuga. Eriti tuleks vältida 

pädeva asutuse ja BERECi teabenõuete 

dubleerimist ning süstemaatilist ja 

korrapärast tõendite nõudmist kõigi üldloa 

või kasutamisõiguse tingimuste täitmise 

kohta. Ettevõtjad peaksid teadma, millisel 

eesmärgil kavatsetakse küsitud teavet 

kasutada. Teabe esitamine ei tohiks olla 

turulepääsu eeltingimus. Statistika 

eesmärgil võib elektroonilise side võrkude 

või teenuste pakkujatelt nõuda teatist, kui 

nad lõpetavad oma tegevuse. 

(57) Et leevendada võrgu ja teenuste 

pakkujatele ja pädevatele asutustele 

kehtestatud aruande- ja 

teavitamiskohustust, peaksid sellised 

kohustused olema proportsionaalsed ja 

objektiivselt põhjendatud ning piirduma 

ainult hädavajalikuga. Eriti tuleks vältida 

pädeva asutuse ja BERECi teabenõuete 

dubleerimist ning süstemaatilist ja 

korrapärast tõendite nõudmist kõigi üldloa 

või kasutamisõiguse tingimuste täitmise 

kohta. Mitmes liikmesriigis toimivate 

elektroonilise side teenuste osutajate 

aruandlus- ja teabekohustusi 

kooskõlastatakse selle liikmesriigi kaudu, 

kes vastutab ühtse üldloa andmise eest, 

ilma et see piiraks teabenõuet, mis on 

seotud õiguste andmisega numeratsiooni, 

raadiospektri ja rajatiste paigaldamise 

õiguste jaoks. BEREC peaks hõlbustama 

teabe vaba liikumist asjaomaste 

liikmesriikide vahel. Sellist teavet tuleks 

taotleda ühises ja standarditud vormis. 
Ettevõtjad peaksid teadma, millisel 

eesmärgil kavatsetakse küsitud teavet 

kasutada. Teabe esitamine ei tohiks olla 

turulepääsu eeltingimus. Statistika 

eesmärgil võib elektroonilise side võrkude 

või teenuste pakkujatelt nõuda teatist, kui 

nad lõpetavad oma tegevuse. 
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Or. en 

Selgitus 

Et hõlbustada piiriüleste teenuste osutamist ja andmete vaba liikumist, on vaja vähendada 

halduskoormust, millega ettevõtjad peavad silmitsi seisma, sest nad peavad praegu tegelema 

eri vormis esitatud erisuguste taotlustega 28 erinevast haldusasutusest, kuigi need asutused 

pakuvad teenuseid, mis tehnoloogiliselt ei põhine piiridel. Vastavalt kodukorra artiklike 104 

on on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 
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liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

Kõnealuse teabe kogumisel peavad riikide 

reguleerivad asutused, muud pädevad 

asutused ja BEREC järgima 

proportsionaalsuse põhimõtet. Seejuures 

tuleks eriti jälgida, et teabe kogumine ei 

seaks elektroonilise side võrke ja 

teenuseid, seotud vahendeid või seotud 

teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 

ebasoodsasse konkurentsiolukorda. 

Or. de 

Selgitus 

Nõutud teabe kogumine ei tohi kahjustada ettevõtjate konkureerivat tegevust. Teabe 

kogumisel tuleb kindlasti vältida ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust ja bürokraatiat. 

 

Muudatusettepanek  196 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 
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suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave on väga oluline 

investeeringute edendamiseks, 

ühenduvuse suurendamiseks kogu ELis, 

nähtavuse tagamiseks asjaomastele 

kohalikele asutustele ja Euroopa 

kodanike teavitamiseks nende tulevase 

ühenduvuse kohta. Selline teave peaks 

hõlmama kavasid nii ülikiirete võrkude 

kavandatava kasutuselevõtu kui ka 

olemasolevate vaskkaablivõrkude või 

muude selliste võrkude olulise uuendamise 

või laiendamise kohta, mille 

jõudlusenäitajad ei pruugi kõigis 

aspektides vastata ülikiirete võrkude 

omadele, näiteks kiudvõrgu rajamine 

kaablikapini koos aktiivsete 

tehnoloogiatega nagu vektortehnoloogia 

(i.k. vectoring). 

Riigi reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  197 

Kathleen Van Brempt 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 
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koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

koostamisel. 

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid 

kõnealuste andmetega tegeledes 

kohaldama nõuetekohast 

konfidentsiaalsustaset, et kaitsta erinevate 

turuosaliste tundlikku ettevõtlusteavet ja 

investeerimisseisundit. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid tegema 

lõppkasutajatele kättesaadavaks 

teenusekvaliteediga seotud vahendid, et 

oleks võimalik aidata suurendada nende 

teadlikkust kättesaadavatest 

juurdepääsuteenustest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave on väga oluline 

investeeringute edendamiseks, 

ühenduvuse suurendamiseks kogu ELis, 

nähtavuse tagamiseks asjaomastele 

kohalikele asutustele ja Euroopa 

kodanike teavitamiseks nende tulevase 

ühenduvuse kohta. Selline teave peaks 

hõlmama kavasid nii ülikiirete võrkude 

kavandatava kasutuselevõtu kui ka 

olemasolevate vaskkaablivõrkude või 

muude selliste võrkude olulise uuendamise 

või laiendamise kohta, mille 

jõudlusenäitajad ei pruugi kõigis 

aspektides vastata ülikiirete võrkude 



 

PE602.947v01-00 58/157 AM\1122801ET.docx 

ET 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

omadele, näiteks kiudvõrgu rajamine 

kaablikapini koos aktiivsete 

tehnoloogiatega nagu vektortehnoloogia 

(i.k. vectoring). 

Riigi reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  199 

José Blanco López 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 
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vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave on väga oluline 

investeeringute edendamiseks, 

ühenduvuse suurendamiseks kogu ELis, 

nähtavuse tagamiseks asjaomastele 

kohalikele asutustele ja Euroopa 

kodanike teavitamiseks nende tulevase 

ühenduvuse kohta. Selline teave peaks 

hõlmama kavasid nii ülikiirete võrkude 

kavandatava kasutuselevõtu kui ka 

olemasolevate vaskkaablivõrkude või 

muude selliste võrkude olulise uuendamise 

või laiendamise kohta, mille 

jõudlusenäitajad ei pruugi kõigis 

aspektides vastata ülikiirete võrkude 

omadele, näiteks kiudvõrgu rajamine 

kaablikapini koos aktiivsete 

tehnoloogiatega nagu vektortehnoloogia 

(i.k. vectoring). Riigi reguleerivate asutuste 

kogutava teabe üksikasjalisuse ja 

territoriaalse detailsuse tase peaks lähtuma 

konkreetsest regulatiivsest eesmärgist ning 

olema selle regulatiivse eesmärgi jaoks 

piisav. See tähendab, et territoriaalsete 

üksuste suurus erineb liikmesriigiti 

olenevalt konkreetse riigi regulatiivsetest 

vajadustest ja kohalike andmete 

kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei ole ühise 

statistiliste territoriaalüksuste liigituse 

(NUTS) 3. tasand enamike asjaolude jaoks 

piisavalt väike territoriaalne üksus. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid lähtuma 

BERECi juhtnööridest selle kohta, millised 

on parimad tavad sellise ülesande 

täitmiseks; ühtlasi peaks selliste 

juhtnööride jaoks saama ära kasutada 

riikide reguleerivate asutuste seniseid 

kogemusi, mis on saadud võrkude rajamise 

geograafiliste ülevaadete koostamisel. 

Riikide reguleerivad asutused peaksid 

tegema lõppkasutajatele kättesaadavaks 

teenusekvaliteediga seotud vahendid, et 

oleks võimalik aidata suurendada nende 

teadlikkust kättesaadavatest 

juurdepääsuteenustest. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele võrkude rajamise kohta. Selline 

teave peaks hõlmama kavasid nii ülikiirete 

võrkude kavandatava kasutuselevõtu kui ka 

olemasolevate vaskkaablivõrkude olulise 

uuendamise või laiendamise kohta. Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 
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koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 60 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 

(60) Elektroonilise side lairibavõrkude 

tehnoloogia, topoloogia, kasutatavad 

vahendid ja omandisuhted muutuvad üha 

mitmekesisemaks ning selleks, et 

regulatiivne sekkumine oleks tulemuslik ja 

suunatud piirkondadele, kus seda tõesti 

vajatakse, peab see toetuma üksikasjalikule 

teabele ja prognoosidele võrkude rajamise 

kohta. Selline teave peaks hõlmama 

kavasid nii ülikiirete võrkude kavandatava 

kasutuselevõtu kui ka olemasolevate 

vaskkaablivõrkude või muude selliste 

võrkude olulise uuendamise või 

laiendamise kohta, mille jõudlusenäitajad 

ei pruugi kõigis aspektides vastata 

ülikiirete võrkude omadele, näiteks 

kiudvõrgu rajamine kaablikapini koos 

aktiivsete tehnoloogiatega nagu 

vektortehnoloogia (i.k. vectoring). Riigi 

reguleerivate asutuste kogutava teabe 

üksikasjalisuse ja territoriaalse detailsuse 

tase peaks lähtuma konkreetsest 

regulatiivsest eesmärgist ning olema selle 

regulatiivse eesmärgi jaoks piisav. See 

tähendab, et territoriaalsete üksuste suurus 

erineb liikmesriigiti olenevalt konkreetse 

riigi regulatiivsetest vajadustest ja kohalike 

andmete kättesaadavusest. Tõenäoliselt ei 

ole ühise statistiliste territoriaalüksuste 

liigituse (NUTS) 3. tasand enamike 
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asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Riikide reguleerivad asutused 

peaksid tegema lõppkasutajatele 

kättesaadavaks teenusekvaliteediga seotud 

vahendid, et oleks võimalik aidata 

suurendada nende teadlikkust 

kättesaadavatest juurdepääsuteenustest. 

asjaolude jaoks piisavalt väike 

territoriaalne üksus. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid lähtuma BERECi 

juhtnööridest selle kohta, millised on 

parimad tavad sellise ülesande täitmiseks; 

ühtlasi peaks selliste juhtnööride jaoks 

saama ära kasutada riikide reguleerivate 

asutuste seniseid kogemusi, mis on saadud 

võrkude rajamise geograafiliste ülevaadete 

koostamisel. Ilma et see piiraks 

konfidentsiaalsusnõudeid ja ärisaladuste 

kaitsmist, peaksid riikide reguleerivad 

asutused tegema kättesaadavaks sellised 

ülevaated avatud andmevormis ja ilma 

taaskasutamise piiranguteta ning 

lõppkasutajatele kättesaadavaks 

teenusekvaliteediga seotud vahendid, et 

oleks võimalik aidata suurendada nende 

teadlikkust kättesaadavatest 

juurdepääsuteenustest. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

välja jäetud 
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on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu 

uuendamist, kaasa arvatud alla 100 

Mbit/s allalaadimiskiiruse puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. Võttes arvesse 

satelliiditehnoloogiate suurt potentsiaali 

ühenduvuse toomisel digitaalsete 

turutõrgete piirkondadesse kulutõhusal 

viisil, peaksid riikide reguleerivad 

asutused teavitama satelliitvõrgu 

operaatoreid ka sellistest üleskutsetest, et 

edendada parimate tehnoloogiate 

kasutamist piirkondlike iseärasuste alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  204 
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Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

(61) Euroopas digitaalse lõhe 

ületamine on väga oluline eeltingimus 

gigabitiühiskonna saavutamiseks, kus 

kõigil eurooplastel on juurdepääs 

internetile ja digitaalteenustele. Sel 

eesmärgil peaks konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

(61) Euroopas digitaalse lõhe 

ületamine on väga oluline eeltingimus 

gigabitiühiskonna saavutamiseks, kus 

kõigil eurooplastel on juurdepääs 

internetile ja digitaalteenustele. Sel 

eesmärgil peaks konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 
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Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

turutõrke piirkondade puhul riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

Or. en 

Selgitus 

Gigabitiühiskonda saab saavutada ainult siis, kui kõigil eurooplastel on juurdepääs 

taskukohasele internetile. 

 

Muudatusettepanek  206 

José Blanco López 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

(61) Euroopas digitaalse lõhe 

ületamine on väga oluline eeltingimus 

gigabitiühiskonna saavutamiseks, kus 

kõigil eurooplastel on juurdepääs 

internetile ja digitaalteenustele. Sel 

eesmärgil peaks konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 
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kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama jagada ettevõtjatega, kes 

on väljendanud huvi ülikiirete võrkude 

kasutuselvõtu suhtes, teavet selle kohta, 

kas kõnealuses piirkonnas esineb või 

kavandatakse muud liiki võrgu uuendamist, 

kaasa arvatud alla 100 Mbit/s 

allalaadimiskiiruse puhul. 

(61) Konkreetsete ja täpselt 

kindlaksmääratud digitaalteenuste 

turutõrke piirkondade puhul peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

esitada üleskutse huvi väljendamiseks, et 

teha kindlaks ettevõtjad, kes on valmis 

investeerima ülikiiretesse võrkudesse. 

Investeerimistingimuste prognoositavuse 

huvides ja kestvat tehnoloogia 

innovatsiooni arvesse võttes peaksid 

riikide reguleerivad asutused saama jagada 

ettevõtjatega, kes on väljendanud huvi 

ülikiirete võrkude kasutuselvõtu suhtes, 

teavet selle kohta, kas kõnealuses 

piirkonnas esineb või kavandatakse muud 

liiki võrgu uuendamist, kaasa arvatud alla 

100 Mbit/s allalaadimiskiiruse puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 61 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (61 a) Vähearenenud piirkondades peaks 
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riikide reguleerivatel asutustel olema 

võimalus esitada üleskutse huvi 

väljendamiseks eesmärgiga selgitada välja 

ettevõtjad, kes on valmis investeerima 

kiiretesse võrkudesse, mis suudavad 

2020. aastaks pakkuda allalaadimiskiirust 

30–100 Mbit/s. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  209 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 66 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(66) Üks BERECile antud oluline 

ülesanne on vajaduse korral võtta vastu 

arvamusi piiriüleste vaidluste kohta. 

Seepärast peaksid riikide reguleerivad 

asutused mõne ettevõtja suhtes kohustusi 

kehtestades või muul moel vaidlusi 

lahendades võtma sellistel juhtudel täies 

ulatuses arvesse BERECi arvamusi. 

(66) Üks BERECile antud oluline 

ülesanne on vajaduse korral võtta vastu 

otsuseid piiriüleste vaidluste kohta. 

Seepärast peaksid riikide reguleerivad 

asutused mõne ettevõtja suhtes kohustusi 

kehtestades või muul moel vaidlusi 

lahendades rakendama sellistel juhtudel 

täies ulatuses BERECi otsust. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  210 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 84 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(84) Selleks et tagada sidusus oma 

muude tururegulatsiooniga seotud 

ülesannetega, peaksid riikide reguleerivad 

(84) Selleks et tagada sidusus oma 

muude tururegulatsiooniga seotud 

ülesannetega, peaksid riikide reguleerivad 
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asutused üldistele majandusteadmistele ja 

turu tundmisele ning hinnangute 

objektiivsele ja tehnilisele olemusele 

toetudes määrama kindlaks 

valikumenetluse elemendid ning spektri 

kasutamise õigustele seatud tingimused, 

millel on turutingimustele ja 

konkurentsiolukorrale kõige suurem mõju, 

sh turule sisenemise ja turu laiendamise 

tingimused. See hõlmab näiteks spektri 

majandusliku väärtuse hindamise 

parameetreid kooskõlas käesoleva 

direktiiviga, regulatiivsete ja 

turukujundusmeetmete täpsustamist (nt 

spektripiirangute kasutamine või spektri 

reserveerimine või hulgitasandi 

juurdepääsu kohustuse kehtestamine) või 

vahendeid kasutusõigustele seatud 

levialaliste kohustuste 

kindlaksmääramiseks. Selliste elementide 

ühetaolisemat kasutamist ja määratlemist 

toetaks koordineerimismehhanism, mille 

puhul BEREC, komisjon ja teiste riikide 

reguleerivad asutused vaataksid meetmete 

eelnõud läbi riigisisese avaliku 

konsultatsiooniga samal ajal enne, kui 

konkreetne liikmesriik annab 

kasutusõiguse. Riigi reguleeriva asutuse 

poolt kindlaks määratud meede saab olla 

üksnes sellise ulatuslikuma riigisisese 

meetme alamelement, mis seisneb 

üldisemalt raadiospektri kasutamise õiguste 

andmises, nendega kauplemises või nende 

rentimises, nende kestuses, pikendamises 

või muutmises või valikumenetluses või 

kasutusõigustele seatud tingimustes. 

Seepärast võivad riikide reguleerivad 

asutused meetme eelnõust teatades esitada 

teavet teiste riigisiseste meetmete eelnõude 

kohta, mis on seotud raadiospektri kasutuse 

võrdlushindamisega hõlmamata 

raadiospektri kasutamise õiguste piiramise 

asjaomase valikumenetlusega. 

asutused üldistele majandusteadmistele ja 

turu tundmisele ning hinnangute 

objektiivsele ja tehnilisele olemusele 

toetudes määrama kindlaks 

valikumenetluse elemendid ning spektri 

kasutamise õigustele seatud tingimused, 

millel on turutingimustele ja 

konkurentsiolukorrale kõige suurem mõju, 

sh turule sisenemise ja turu laiendamise 

tingimused. See hõlmab näiteks spektri 

majandusliku väärtuse hindamise 

parameetreid kooskõlas käesoleva 

direktiiviga, regulatiivsete ja 

turukujundusmeetmete täpsustamist (nt 

spektripiirangute kasutamine või spektri 

reserveerimine või hulgitasandi 

juurdepääsu kohustuse kehtestamine) või 

vahendeid kasutusõigustele seatud 

levialaliste kohustuste 

kindlaksmääramiseks. Selliste elementide 

ühetaolisemat kasutamist ja määratlemist 

toetaks koordineerimismehhanism, mille 

puhul BEREC, komisjon ja teiste riikide 

reguleerivad asutused vaataksid meetmete 

eelnõud läbi riigisisese avaliku 

konsultatsiooniga samal ajal enne, kui 

konkreetne liikmesriik annab 

kasutusõiguse. Samuti on oluline, et enne 

oma riigi spektripoliitika 

kindlaksmääramist spektri litsentsimise 

suhtes oleks riigi regulatiivne asutus 

võimeline viitama ühisele põhimõtete 

paketile seoses spektri eraldamisega ELis. 

BEREC vastutab selliste suuniste 

täpsustamise ja ajakohastamise eest 

niipea, kui see on seadustiku vastuvõtmise 

järel teostatav. Liikmesriigid peaksid 

BERECi suuniseid täiel määral järgima. 
Riigi reguleeriva asutuse poolt kindlaks 

määratud meede saab olla üksnes sellise 

ulatuslikuma riigisisese meetme 

alamelement, mis seisneb üldisemalt 

raadiospektri kasutamise õiguste andmises, 

nendega kauplemises või nende rentimises, 

nende kestuses, pikendamises või 

muutmises või valikumenetluses või 

kasutusõigustele seatud tingimustes. 

Seepärast võivad riikide reguleerivad 

asutused meetme eelnõust teatades esitada 
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teavet teiste riigisiseste meetmete eelnõude 

kohta, mis on seotud raadiospektri kasutuse 

võrdlushindamisega hõlmamata 

raadiospektri kasutamise õiguste piiramise 

asjaomase valikumenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

Samal ajal kui komisjonil on kavatsus säilitada spektri haldamine iga liikmesriigi põhilises 

vastutusalas, on tõenäoline, et Euroopa turud jäävad segmenteerituks liikmesriikide piiride 

alusel niikaua, kuni spektripoliitikat ei kohaldata ühtselt. Kuigi vastastikuse hindamise 

protsess toob kaasa teatava tagantjärele kooskõlastamise liikmesriikide vahel, puudub sellisel 

protsessil prognoositavus ja protsess lükkab mitme aasta võrra edasi kooskõlastamispoliitika 

kehtestamise riikide reguleerivate asutuste ja lõppkokkuvõttes liikmesriikide vahel. 

 

Muudatusettepanek  211 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 86 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(86) Liikmesriike tuleks julgustada, et 

nad kaaluksid kasutusõiguste andmisel 

ühisloa võimalust, kui eeldatav kasutus 

hõlmab ka piiriüleseid olukordi. 

(86) Liikmesriike tuleks kohustada 

kaaluma kasutusõiguste andmisel ühisloa 

võimalust, kui eeldatav kasutus hõlmab ka 

piiriüleseid olukordi ja esineb piiriüleste 

kahjulike häirete märkimisväärne risk. 

Lisaks tuleks neid julgustada kaaluma 

selliseid ühislubasid eriti nende 

turuosaliste taotlusel, kes esitavad 

tõendeid üleeuroopaliste teenuste 

osutamise piiriülese nõudluse kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  212 
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Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 86 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(86) Liikmesriike tuleks julgustada, et 

nad kaaluksid kasutusõiguste andmisel 

ühisloa võimalust, kui eeldatav kasutus 

hõlmab ka piiriüleseid olukordi. 

(86) Liikmesriike tuleks julgustada, et 

nad kaaluksid kasutusõiguste andmisel 

ühisloa võimalust, kui eeldatav kasutus 

hõlmab ka piiriüleseid olukordi. Ühtlasi 

peaks liikmesriikidel olema võimalik 

volitada BERECit, raadiospektripoliitika 

töörühma või komisjoni võtma endale 

kohustus läbi viia valikumenetlus. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtse loa andmise menetluse kehtestamine hõlbustab üleeuroopalise litsentsimispoliitika 

teket. Kuigi liikmesriigid säilitavad olulise rolli selles protsessis, tuleks neile anda võimalus 

volitada komisjoni, BERECit või raadiospektripoliitika töörühma võtma endale kohustus läbi 

viia valikumenetlus. 

 

Muudatusettepanek  213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 91 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (91 a) Üldkasutatavate sidevõrkude või 

üldkasutatavate elektrooniliste 

sideteenuste pakkujad peaksid teavitama 

lõppkasutajaid meetmetest, mida nad 

võivad võtta, et kaitsta oma side 

turvalisust näiteks teatavat liiki tarkvara 

või krüpteerimistehnoloogia 

kasutamisega. Nõue teavitada 

lõppkasutajaid konkreetsetest 

turvaohtudest ei tohiks vabastada 

teenuseosutajat kohustusest võtta omal 

kulul viivitamata asjakohaseid meetmeid, 

et kõrvaldada võimalikud uued ja 

ettenägematud turvariskid ning taastada 
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teenuse turvalisuse tavapärane tase. 

Teave turvariskide kohta tuleks 

abonendile esitada tasuta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 91 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (91 a) Võrkude ja teenuste turvalisuse ja 

puutumatuse tagamiseks tuleks edendada 

otspunktkrüpteerimist ning teha see 

vajaduse korral kohustuslikuks kooskõlas 

lõimitud andmekaitse ja lõimprivaatsuse 

põhimõtetega; eelkõige ei tohiks 

liikmesriigid kehtestada ühtegi kohustust 

krüpteerimise pakkujatele, elektroonilise 

side teenuste pakkujatele ja kõikidele 

teistele organisatsioonidele (tarneahela 

kõikidel tasanditel), mis võiks vähendada 

nende võrkude ja teenuste turvalisust, 

näiteks nn tagauste võimaldamine või 

lihtsustamine. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 93 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(93) Kui elektroonilise side pakkumine (93) Kui elektroonilise side pakkumine 
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sõltub üldkasutatavatest ressurssidest, mille 

kasutamiseks on vaja eriluba, võivad 

liikmesriigid anda selliste lubade 

andmiseks pädevale asutusele õiguse 

kehtestada nende ressursside optimaalse 

kasutuse tagamiseks tasusid kooskõlas 

käesolevas direktiivis kavandatud 

meetmetega. Kooskõlas Euroopa Liidu 

Kohtu kohtulahenditega ei või 

liikmesriigid kehtestada sidevõrkude ja 

elektroonilise side teenuste pakkumise eest 

muid makse või tasusid kui need, mis on 

ette nähtud käesoleva direktiiviga. 

Liikmesriikide lähenemine selliste 

maksude või tasude kehtestamisele peaks 

olema ühetaoline, et mitte tekitada 

elektroonilise side võrke ja teenuseid 

pakkuvatele ettevõtjatele seoses üldloa või 

kasutusõiguste menetlusega põhjendamatut 

finantskoormust. 

sõltub üldkasutatavatest ressurssidest, mille 

kasutamiseks on vaja eriluba, võivad 

liikmesriigid anda selliste lubade 

andmiseks pädevale asutusele õiguse 

kehtestada nende ressursside optimaalse 

kasutuse tagamiseks tasusid kooskõlas 

käesolevas direktiivis kavandatud 

meetmetega. Sellist kasutamist saab 

tagada, kehtestades tasud tasemel, mis 

kajastab spektri väärtust selle järgmisel 

parimal viisil kasutamisel. Kooskõlas 

Euroopa Liidu Kohtu kohtulahenditega ei 

või liikmesriigid kehtestada sidevõrkude ja 

elektroonilise side teenuste pakkumise eest 

muid makse või tasusid kui need, mis on 

ette nähtud käesoleva direktiiviga. 

Liikmesriikide lähenemine selliste 

maksude või tasude kehtestamisele peaks 

olema ühetaoline, et mitte tekitada 

elektroonilise side võrke ja teenuseid 

pakkuvatele ettevõtjatele seoses üldloa või 

kasutusõiguste menetlusega põhjendamatut 

finantskoormust. 

Or. en 

Selgitus 

Seadustikus märgitakse mitut kriteeriumi, mida tasude puhul peab arvesse võtma, kuid lõpuks 

ei sätestata selgeid suuniseid spektriga seotud tasude kehtestamise parima tava kohta. 

Seadustikuga tuleks sätestada, et tasud peavad kajastama spektri väärtust selle järgmisel 

parimal viisil kasutamisel. 

 

Muudatusettepanek  216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 95 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(95) Arvestades, et raadiospektri 

kasutamise õigustega seotud tasude 

eesmärk on tagada raadiospektri 

optimaalne kasutus, võivad need tasud 

mõjutada otsuseid, mis puudutavad selliste 

(95) Arvestades, et raadiospektri 

kasutamise õigustega seotud tasude 

eesmärk on tagada raadiospektri 

optimaalne kasutus, võivad need tasud 

mõjutada otsuseid, mis puudutavad selliste 
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õiguste taotlemist ja raadiospektri 

ressursside kasutuselevõttu. Seepärast 

peaksid liikmesriigid optimaalse kasutuse 

tagamiseks vajaliku miinimumväärtuse 

kindlaksmääramise aluseks olevate 

baashindade kehtestamisel tagama, et 

sellistes hindades kajastuvad olenemata 

kasutatava valikumenetluse liigist ka 

lisakulud, mis on seotud selliste 

põhimõtteliste eesmärkide edendamiseks 

kehtestatud loatingimuste täitmisega, mille 

saavutamist tavapäraste äristandardite 

alusel ei ole mõistlik eeldada (näiteks 

territoriaalse levialaga seotud tingimused). 

Selle käigus tuleks arvesse võtta ka 

konkurentsiolukorda asjaomasel turul. 

õiguste taotlemist ja raadiospektri 

ressursside kasutuselevõttu. Seepärast 

peaksid liikmesriigid optimaalse kasutuse 

tagamiseks vajaliku miinimumväärtuse 

kindlaksmääramise aluseks olevate 

baashindade kehtestamisel tagama, et 

sellistes hindades kajastuvad olenemata 

kasutatava valikumenetluse liigist ja on 

hindadega proportsionaalsed lisakulud, 

mis on seotud selliste põhimõtteliste 

eesmärkide edendamiseks kehtestatud 

loatingimuste täitmisega, mille saavutamist 

tavapäraste äristandardite alusel ei ole 

mõistlik eeldada (näiteks territoriaalse 

levialaga seotud tingimused). Selle käigus 

tuleks arvesse võtta ka 

konkurentsiolukorda asjaomasel turul. 

Or. en 

Selgitus 

Selliste selgete suuniste esitamise eelis oleks liikmesriikidevaheliste hinnaerinevuste 

vähendamine. 

 

Muudatusettepanek  217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 103 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

hõlmava levi; selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased levialalised 

nõuded, mida tuleks kohandada vastavalt 

igale teenindatavale piirkonnale ja mis 

peaksid piirduma proportsionaalse 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

hõlmav levi; selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased levialalised 

nõuded, mida tuleks kohandada vastavalt 

igale teenindatavale piirkonnale ja mis 

peaksid piirduma proportsionaalse 
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koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad). 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad), 

võttes ühtlasi arvesse 

tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet, et 

stimuleerida parimate tehnoloogiate 

kombinatsiooni piirkonna kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 103 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

hõlmava levi; selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased levialalised 

nõuded, mida tuleks kohandada vastavalt 

igale teenindatavale piirkonnale ja mis 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

hõlmav levi; selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased levialalised 

nõuded, mida tuleks kohandada vastavalt 

igale teenindatavale piirkonnale ja mis 
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peaksid piirduma proportsionaalse 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad). 

peaksid piirduma proportsionaalse 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad) 

kooskõlas tehnoloogianeutraalsuse 

põhimõttega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 103 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

hõlmava levi; selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased levialalised 

nõuded, mida tuleks kohandada vastavalt 

igale teenindatavale piirkonnale ja mis 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

hõlmav levi, et hõlmata ligi 100 % 

Euroopa kodanikest; selleks peaksid 

liikmesriigid kehtestama asjakohased 

levialalised nõuded, mida tuleks kohandada 
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peaksid piirduma proportsionaalse 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad). 

vastavalt igale teenindatavale piirkonnale 

ja mis peaksid piirduma proportsionaalse 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad). 

Or. en 

Selgitus 

Hõlmamisega seotud kohustused on oluline vahend gigabitiühiskonna poole liikumiseks kõigi 

Euroopa kodanike jaoks. 

 

Muudatusettepanek  220 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 103 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 

(103) Kõikjal kättesaadava 

internetiühenduse tagamine igas 

liikmesriigis on ülimalt oluline majanduse 

ja ühiskonna arengu, avalikus elus 

osalemise ning sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse jaoks. Kuna ühenduvusest 

saab Euroopa ühiskonna ja heaolu 

lahutamatu osa, tuleks saavutada kogu ELi 
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hõlmava levi; selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased levialalised 

nõuded, mida tuleks kohandada vastavalt 

igale teenindatavale piirkonnale ja mis 

peaksid piirduma proportsionaalse 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad). 

hõlmav levi, et hõlmata ligi 100 % 

Euroopa kodanikest; selleks peaksid 

liikmesriigid kehtestama asjakohased 

levialalised nõuded, mida tuleks kohandada 

vastavalt igale teenindatavale piirkonnale 

ja mis peaksid piirduma proportsionaalse 

koormusega, et mitte takistada 

teenusepakkujatepoolset kasutuselevõttu. 

Territoriaalne leviala ja ühenduvus peaksid 

liikmesriikides olema maksimaalsed ja 

usaldusväärsed, et toetada ühe riigi piires 

pakutavaid ja piiriüleseid teenuseid ja 

rakendusi nagu võrku ühendatud autod ja 

e-tervis. Selleks et suurendada regulatiivset 

kindlustunnet ja investeerimisvajaduste 

prognoositavust ning tagada kõigile 

kodanikele proportsionaalne ja õiglane 

juurdepääs, tuleks levialaliste kohustuste 

pädevate asutuste poolset kohaldamist 

koordineerida liidu tasandil. Arvestades 

riikide iseärasusi, peaks selline 

koordineerimine piirduma üldiste 

kriteeriumidega, mille alusel määratakse 

kindlaks levialalised kohustused ja 

mõõdetakse neid (nt rahvastikutihedus või 

topograafilised ja topoloogilised näitajad). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 105 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(105) Spektri ühtlustamine ja 

koordineerimine ning standardimisele 

tuginev seadmete reguleerimine täiendavad 

üksteist ning neis küsimustest tuleb teha 

tihedat koostööd raadiospektripoliitika 

töörühma toetusel, et nende ühised 

eesmärgid tulemuslikult saavutada. CEPTi 

mandaatide sisu ja ajastuse 

koordineerimine raadiospektriotsuse alusel 

ning standardimisorganitele (nt Euroopa 

(105) Spektri ühtlustamine ja 

koordineerimine ning standardimisele 

tuginev seadmete reguleerimine täiendavad 

üksteist ning neis küsimustes tuleb teha 

tihedat koostööd raadiospektripoliitika 

töörühma toetusel, et nende ühised 

eesmärgid tulemuslikult saavutada. CEPTi 

mandaatide sisu ja ajastuse 

koordineerimine raadiospektriotsuse alusel 

ning standardimisorganitele (nt Euroopa 
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Telekommunikatsioonistandardite 

Instituut) esitatavad standardimistaotlused 

muu hulgas raadiovastuvõtjate parameetrite 

kohta peaksid hõlbustama tulevaste 

süsteemide kasutuselevõttu, toetama 

spektri ühiskasutamise võimalusi ja 

kindlustama tõhusa spektrihalduse. 

Telekommunikatsioonistandardite 

Instituut) esitatavad standardimistaotlused 

muu hulgas raadiovastuvõtjate parameetrite 

kohta peaksid hõlbustama tulevaste 

süsteemide kasutuselevõttu, toetama 

spektri ühiskasutamise võimalusi ja 

kindlustama tõhusa spektrihalduse. Kui see 

on võimalik, tuleks nii fikseeritud kui ka 

mobiilseid võrguelemente ja nendega 

seotud vahendeid käsitlevate kõikide 

standardite, spetsifikatsioonide ja 

soovituste puhul arvesse võtta mis tahes 

juurdepääsukohustusi, mille kehtestamine 

võib olla vajalik vastavalt käesolevale 

direktiivile. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teise muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  222 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 106 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(106) Nõudlus ühtlustatud raadiospektri 

järele ei ole kõigis liidu osades ühetaoline. 

Kui piirkondlikul või riigi tasandil puudub 

nõudlus ühtlustatud sagedusalade järele, 

võiks liikmesriikidel olla erandkorras 

võimalik lubada sagedusala alternatiivset 

kasutamist seni, kuni nõudlus puudub, ning 

eeldusel, et alternatiivne kasutus ei 

kahjusta kõnealuse sagedusala ühtlustatud 

kasutamist teistes liikmesriikides ja et see 

lõpetatakse, kui tekib nõudlus ühtlustatud 

kasutuse järele. 

(106) Nõudlus ühtlustatud raadiospektri 

järele ei ole kõigis liidu osades ühetaoline. 

Kui piirkondlikul või riigi tasandil puudub 

nõudlus ühtlustatud sagedusalade järele, 

võiks liikmesriikidel olla erandkorras 

võimalik lubada sagedusala alternatiivset 

kasutamist seni, kuni nõudlus puudub, 

tuginedes turusuundumusi käsitlevale 

tulevikku suunatud hinnangule, ning 

eeldusel, et alternatiivne kasutus ei 

kahjusta kõnealuse sagedusala ühtlustatud 

kasutamist teistes liikmesriikides ja et see 

lõpetatakse, kui tekib nõudlus ühtlustatud 

kasutuse järele. 

Or. en 
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Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  223 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 111 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(111) Erandlikel juhtudel, kui 

liikmesriigid otsustavad piirata 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumise vabadust avaliku korra, 

julgeoleku või rahvatervisega seotud 

põhjustel, peaksid liikmesriigid selgitama 

sellise piiramise põhjuseid. 

(111) Erandlikel juhtudel, kui 

liikmesriigid otsustavad piirata 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkumise vabadust avaliku korra, 

julgeoleku või rahvatervisega seotud 

põhjustel, tuleks selliseid piiranguid 

nõuetekohaselt põhjendada, näha need 

ette seadusega, need peaksid austama 

põhiõiguste hartaga tunnustatud õiguste 

ja vabaduste olemust ning nende suhtes 

tuleks kohaldada proportsionaalsuse 

põhimõtet kooskõlas põhiõiguste harta 

artikli 52 lõikega 1. Lisaks tuleks mis 

tahes siseriiklikke õigusakte, mis lubavad 

ametiasutustel saada üldistel alustel 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

või sisule, lugeda vastuolus olevaks 

põhiõigusega isiku eraelu puutumatusele, 

mis on sätestatud põhiõiguste harta 

artiklis 7. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 113 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(113) Nõudlus spektri järele kasvab ning 

mitmesuguste uute rakenduste ja 

(113) Nõudlus spektri järele kasvab ning 

mitmesuguste uute rakenduste ja 
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tehnoloogiate tõttu peab juurdepääs 

spektrile ja selle kasutamine olema 

paindlikum ning seega peaksid 

liikmesriigid propageerima spektri 

ühiskasutust sellega, et määravad kindlaks 

iga stsenaariumi puhul kõige sobivamad 

lubade režiimid ja panevad selle jaoks 

paika otstarbekad ja läbipaistvad eeskirjad. 

Ühiskasutus tagab üha enam tulemusliku ja 

tõhusa spektrikasutuse, sest mitmel 

sõltumatul kasutajal või seadmel on samal 

ajal juurdepääs samale sagedusalale eri 

liiki õiguslike režiimide alusel; see 

vabastab täiendavaid spektriressursse, 

suurendab kasutuse tõhusust ja hõlbustab 

uute kasutajate juurdepääsu spektrile. 

Ühiskasutuse aluseks võib olla üldluba või 

loavaba kasutus, mis võimaldab mitmele 

kasutajale spetsiifiliste 

ühiskasutustingimuste alusel juurdepääsu 

samale spektrile eri geograafilistes 

piirkondades või eri aegadel. Samuti võib 

see põhineda individuaalsetel 

kasutusõigustel näiteks sellise korra alusel 

nagu loaga ühiskasutus, mille puhul kõik 

kasutajad (olemasolev kasutaja ja uued 

kasutajad) lepivad ühise juurdepääsu 

tingimustes kokku pädevate asutuste 

juhendamisel ja teevad seda selliselt, et 

tagatud oleks raadioedastuse minimaalne 

garanteeritud kvaliteet. Kui liikmesriigid 

võimaldavad ühiskasutust eri loarežiimide 

alusel, et tohiks kasutamise kestus eri 

loarežiimide alusel väga palju varieeruda. 

tehnoloogiate tõttu peab juurdepääs 

spektrile ja selle kasutamine olema 

paindlikum ning seega peaksid 

liikmesriigid propageerima spektri 

ühiskasutust sellega, et määravad kindlaks 

iga stsenaariumi puhul kõige sobivamad 

lubade režiimid ja panevad selle jaoks 

paika otstarbekad ja läbipaistvad eeskirjad. 

Sellega seoses peaksid liikmesriigid 

tagama spektrit kasutavate olemasolevate 

teenuste, nagu erinevat laadi 

satelliitühenduste, eelkõige side, Maa 

seire ja geonavigatsiooni takistamatu 

jätkumise. Ühiskasutus tagab üha enam 

tulemusliku ja tõhusa spektrikasutuse, sest 

mitmel sõltumatul kasutajal või seadmel on 

samal ajal juurdepääs samale sagedusalale 

eri liiki õiguslike režiimide alusel; see 

vabastab täiendavaid spektriressursse, 

suurendab kasutuse tõhusust ja hõlbustab 

uute kasutajate juurdepääsu spektrile. 

Ühiskasutuse aluseks võib olla üldluba või 

loavaba kasutus, mis võimaldab mitmele 

kasutajale spetsiifiliste 

ühiskasutustingimuste alusel juurdepääsu 

samale spektrile eri geograafilistes 

piirkondades või eri aegadel. Samuti võib 

see põhineda individuaalsetel 

kasutusõigustel näiteks sellise korra alusel 

nagu loaga ühiskasutus, mille puhul kõik 

kasutajad (olemasolev kasutaja ja uued 

kasutajad) lepivad ühise juurdepääsu 

tingimustes kokku pädevate asutuste 

juhendamisel ja teevad seda selliselt, et 

tagatud oleks raadioedastuse minimaalne 

garanteeritud kvaliteet. Kui liikmesriigid 

võimaldavad ühiskasutust eri loarežiimide 

alusel, et tohiks kasutamise kestus eri 

loarežiimide alusel väga palju varieeruda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 119 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(119) Enne õiguste andmist peaksid 

liikmesriigid kehtestama üksnes selliste 

elementide kontrollimise, mida tavapärase 

hoolsusega tegutsev taotleja saab 

mõistlikult tõendada, võttes nõuetekohaselt 

arvesse raadiospektri kui piiratud 

üldkasutatava ressursi olulist avalikku ja 

turuväärtust. See ei piira võimalust 

kõlblikkuskriteeriumide täitmist edaspidi 

kontrollida näiteks verstapostide kaudu, kui 

esialgu ei olnud võimalik kriteeriume 

mõistlikult täita. Raadiospektri tulemusliku 

ja tõhusa kasutuse säilitamiseks ei tohiks 

liikmesriigid anda õigusi, kui nad 

tuvastavad läbivaatamise käigus, et taotleja 

ei suuda tingimusi täita, ilma et see piiraks 

võimalust soodustada ajaliselt piiratud 

eksperimentaalset kasutust. Spektri 

kasutamise lubade piisav ajaline kestus 

peaks suurendama investeeringute 

prognoositavust, et aidata kaasa võrkude 

kiiremale rajamisele ja parematele 

teenustele, ning stabiilsust, et toetada 

spektriga kauplemist ja selle rentimist. Kui 

spektri kasutamise luba ei ole tähtajatu, 

peaks loa kestus lähtuma taotletavatest 

eesmärkidest ja olema piisav, et hõlbustada 

tehtud investeeringute tagasiteenimist. 

Kuigi loa pikk kestus võib tagada 

investeeringute prognoositavuse, aitavad 

raadiospektri tulemusliku ja tõhusa 

kasutamise tagamise meetmed, näiteks 

pädeva asutuse volitused kasutusõigustele 

seatud tingimuste täitmata jätmise korral 

õigusi muuta või need tühistada, või 

raadiospektriga kauplemise või selle 

rentimise hõlbustamine vältida 

raadiospektri sobimatut koondumist ja 

toetada spektriressursside jaotamise 

suuremat paindlikkust. Aastatasude 

ulatuslikum kasutamine on samuti üks 

vahend, et tagada õiguse omaniku poolse 

spektrikasutuse pidev hindamine. 

(119) Enne õiguste andmist peaksid 

liikmesriigid kehtestama üksnes selliste 

elementide kontrollimise, mida tavapärase 

hoolsusega tegutsev taotleja saab 

mõistlikult tõendada, võttes nõuetekohaselt 

arvesse raadiospektri kui piiratud 

üldkasutatava ressursi olulist avalikku ja 

turuväärtust. See ei piira võimalust 

kõlblikkuskriteeriumide täitmist edaspidi 

kontrollida näiteks verstapostide kaudu, kui 

esialgu ei olnud võimalik kriteeriume 

mõistlikult täita. Raadiospektri tulemusliku 

ja tõhusa kasutuse säilitamiseks ei tohiks 

liikmesriigid anda õigusi, kui nad 

tuvastavad läbivaatamise käigus, et taotleja 

ei suuda tingimusi täita, ilma et see piiraks 

võimalust soodustada ajaliselt piiratud 

eksperimentaalset kasutust. Spektri 

kasutamise lubade piisav maksimaalne 

ajaline kestus peaks suurendama 

investeeringute prognoositavust, et aidata 

kaasa võrkude kiiremale rajamisele ja 

parematele teenustele, ning stabiilsust, et 

toetada spektriga kauplemist ja selle 

rentimist, tingimusel et see vaadatakse 

korrapäraselt läbi, et hinnata, kas 

turusuundumused ja tehnoloogiline 

innovatsioon võimaldavad spektri 

tõhusamat kasutamist. Kui spektri 

kasutamise luba ei ole tähtajatu, peaks loa 

kestus lähtuma taotletavatest eesmärkidest 

ja olema piisav, et hõlbustada tehtud 

investeeringute tagasiteenimist. Kuigi loa 

pikk kestus võib tagada investeeringute 

prognoositavuse, aitavad raadiospektri 

tulemusliku ja tõhusa kasutamise tagamise 

meetmed, näiteks pädeva asutuse volitused 

kasutusõigustele seatud tingimuste täitmata 

jätmise korral õigusi muuta või need 

tühistada, või raadiospektriga kauplemise 

või selle rentimise hõlbustamine vältida 

raadiospektri sobimatut koondumist ja 

toetada spektriressursside jaotamise 

suuremat paindlikkust. Aastatasude 

ulatuslikum kasutamine on samuti üks 

vahend, et tagada õiguse omaniku poolse 
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spektrikasutuse pidev hindamine. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 119 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(119) Enne õiguste andmist peaksid 

liikmesriigid kehtestama üksnes selliste 

elementide kontrollimise, mida tavapärase 

hoolsusega tegutsev taotleja saab 

mõistlikult tõendada, võttes nõuetekohaselt 

arvesse raadiospektri kui piiratud 

üldkasutatava ressursi olulist avalikku ja 

turuväärtust. See ei piira võimalust 

kõlblikkuskriteeriumide täitmist edaspidi 

kontrollida näiteks verstapostide kaudu, kui 

esialgu ei olnud võimalik kriteeriume 

mõistlikult täita. Raadiospektri tulemusliku 

ja tõhusa kasutuse säilitamiseks ei tohiks 

liikmesriigid anda õigusi, kui nad 

tuvastavad läbivaatamise käigus, et taotleja 

ei suuda tingimusi täita, ilma et see piiraks 

võimalust soodustada ajaliselt piiratud 

eksperimentaalset kasutust. Spektri 

kasutamise lubade piisav ajaline kestus 

peaks suurendama investeeringute 

prognoositavust, et aidata kaasa võrkude 

kiiremale rajamisele ja parematele 

teenustele, ning stabiilsust, et toetada 

spektriga kauplemist ja selle rentimist. Kui 

spektri kasutamise luba ei ole tähtajatu, 

peaks loa kestus lähtuma taotletavatest 

eesmärkidest ja olema piisav, et hõlbustada 

tehtud investeeringute tagasiteenimist. 

Kuigi loa pikk kestus võib tagada 

(119) Enne õiguste andmist peaksid 

liikmesriigid kehtestama üksnes selliste 

elementide kontrollimise, mida tavapärase 

hoolsusega tegutsev taotleja saab 

mõistlikult tõendada, võttes nõuetekohaselt 

arvesse raadiospektri kui piiratud 

üldkasutatava ressursi olulist avalikku ja 

turuväärtust. See ei piira võimalust 

kõlblikkuskriteeriumide täitmist edaspidi 

kontrollida näiteks verstapostide kaudu, kui 

esialgu ei olnud võimalik kriteeriume 

mõistlikult täita. Raadiospektri tulemusliku 

ja tõhusa kasutuse säilitamiseks ei tohiks 

liikmesriigid anda õigusi, kui nad 

tuvastavad läbivaatamise käigus, et taotleja 

ei suuda tingimusi täita, ilma et see piiraks 

võimalust soodustada ajaliselt piiratud 

eksperimentaalset kasutust. Spektri 

kasutamise lubade piisav ajaline kestus 

peaks suurendama investeeringute 

prognoositavust, et aidata kaasa võrkude 

kiiremale rajamisele ja parematele 

teenustele, ning stabiilsust, et toetada 

spektriga kauplemist ja selle rentimist. Kui 

spektri kasutamise luba ei ole tähtajatu, 

peaks loa kestus lähtuma taotletavatest 

eesmärkidest ja olema piisav, et hõlbustada 

tehtud investeeringute tagasiteenimist. 

Kuigi loa pikk kestus võib tagada 
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investeeringute prognoositavuse, aitavad 

raadiospektri tulemusliku ja tõhusa 

kasutamise tagamise meetmed, näiteks 

pädeva asutuse volitused kasutusõigustele 

seatud tingimuste täitmata jätmise korral 

õigusi muuta või need tühistada, või 

raadiospektriga kauplemise või selle 

rentimise hõlbustamine vältida 

raadiospektri sobimatut koondumist ja 

toetada spektriressursside jaotamise 

suuremat paindlikkust. Aastatasude 

ulatuslikum kasutamine on samuti üks 

vahend, et tagada õiguse omaniku poolse 

spektrikasutuse pidev hindamine. 

investeeringute prognoositavuse, on 

raadiospektri tulemusliku ja tõhusa 

kasutamise tagamise meetmed, näiteks 

pädeva asutuse volitused teha 

kasutusõiguste andmise järel 

vahehindamine ning kasutusõigustele 

seatud tingimuste täitmata jätmise korral 

õigusi muuta või need tühistada, või 

raadiospektriga kauplemise või selle 

rentimise hõlbustamine sama tähtsad ja 

aitavad vältida raadiospektri sobimatut 

koondumist ja toetada spektriressursside 

jaotamise suuremat paindlikkust. 

Aastatasude ulatuslikum kasutamine on 

samuti üks vahend, et tagada õiguse 

omaniku poolse spektrikasutuse pidev 

hindamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 124 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(124) Raadiospektri kasutamise õiguste 

andmise või pikendamise korral 

konkreetselt konkurentsi edendamiseks 

võetavate meetmete üle peaksid otsustama 

riikide reguleerivad asutused, kellel on 

vajalikud teadmised majanduse, tehnika ja 

turu kohta. Spektri eraldamise tingimused 

võivad mõjutada konkurentsiolukorda 

elektroonilise side turgudel ja turule 

sisenemise tingimusi. Piiratud juurdepääs 

spektrile võib eriti spektrinappuse korral 

luua turule sisenemise tõkke või kahjustada 

investeeringuid, võrkude rajamist, uute 

teenuste või rakenduste pakkumist, 

innovatsiooni ja konkurentsi. Senist 

konkurentsi võivad mõjutada ka uued 

kasutusõigused, sh kasutusõigused, mis on 

omandatud õiguste üleandmise või 

rentimise tulemusena, ning spektrikasutuse 

(124) Raadiospektri kasutamise õiguste 

andmise või pikendamise korral 

konkreetselt konkurentsi edendamiseks 

võetavate meetmete üle peaksid otsustama 

riikide reguleerivad asutused, kellel on 

vajalikud teadmised majanduse, tehnika ja 

turu kohta. Spektri eraldamise tingimused 

võivad mõjutada konkurentsiolukorda 

elektroonilise side turgudel ja turule 

sisenemise tingimusi. Piiratud juurdepääs 

spektrile võib eriti spektrinappuse korral 

luua turule sisenemise tõkke või kahjustada 

investeeringuid, võrkude rajamist, uute 

teenuste või rakenduste pakkumist, 

innovatsiooni ja konkurentsi. Senist 

konkurentsi võivad mõjutada ka uued 

kasutusõigused, sh kasutusõigused, mis on 

omandatud õiguste üleandmise või 

rentimise tulemusena, ning spektrikasutuse 
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uute paindlike kriteeriumite kehtestamine. 

Kui teatavaid konkurentsi edendamiseks 

kasutatud tingimusi kohaldatakse 

ebaotstarbekalt, võib sellel olla teistsugune 

mõju; näiteks spektripiirangute kasutamine 

või spektri reserveerimine võib tekitada 

kunstliku spektri nappuse, hulgitasandi 

juurdepääsu kohustused võivad turujõu 

puudumisel asjata ärimudeleid piirata ning 

üleandmise piiramine võib takistada 

järelturgude arengut. Seetõttu on selliste 

tingimuste kehtestamise jaoks vaja 

järjekindlat ja objektiivset konkurentsitesti, 

mida tuleks kohaldada järjepidevalt. Seega 

tuleks selliste meetmete kasutamisel 

lähtuda riigi reguleerivate asutuste tehtud 

põhjalikust ja objektiivsest turu ja selle 

konkurentsitingimuste hindamisest. 

uute paindlike kriteeriumite kehtestamine. 

Kui teatavaid konkurentsi edendamiseks 

kasutatud tingimusi kohaldatakse 

ebaotstarbekalt, võib sellel olla teistsugune 

mõju; näiteks spektripiirangute kasutamine 

või spektri reserveerimine võib tekitada 

kunstliku spektri nappuse, hulgitasandi 

juurdepääsu kohustused võivad turujõu 

puudumisel asjata ärimudeleid piirata ning 

üleandmise piiramine võib takistada 

järelturgude arengut. Seetõttu on selliste 

tingimuste kehtestamise jaoks vaja 

järjekindlat ja objektiivset konkurentsitesti, 

mida tuleks kohaldada järjepidevalt. Seega 

tuleks selliste meetmete kasutamisel 

lähtuda riigi reguleerivate asutuste tehtud 

põhjalikust ja objektiivsest turu ja selle 

konkurentsitingimuste hindamisest. Riigi 

reguleerivad asutused peaksid siiski 

tagama, et spektrit kasutatakse 

tulemuslikult ja tõhusalt, soodustades 

konkurentsi, mitte üksnes piiratud arvu 

osalejate poolt, et piirata konkurentsi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  228 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 127 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(127) Nõudlus raadiospektri järele ja 

lõppkasutajate nõudlus traadita 

lairibaühenduste järele tähendab, et vaja on 

alternatiivseid, üksteist täiendavaid ja 

tõhusa spektrikasutusega lahendusi, mille 

hulka kuuluvad väikese leviala ja väikese 

võimsusega raadiovõrgu 

juurdepääsusüsteemid, näiteks raadio-

kohtvõrgud (RLAN) ja väikese võimsusega 

ja levialaga kärgvõrkude 

juurdepääsupunktid. Sellised täiendavad 

raadiovõrgu juurdepääsusüsteemid, eeskätt 

üldkasutatavad raadioside-kohtvõrkude 

(127) Nõudlus raadiospektri järele ja 

lõppkasutajate nõudlus traadita 

lairibaühenduste järele tähendab, et vaja on 

alternatiivseid, üksteist täiendavaid ja 

tõhusa spektrikasutusega lahendusi, mille 

hulka kuuluvad väikese leviala ja väikese 

võimsusega raadiovõrgu 

juurdepääsusüsteemid, näiteks raadio-

kohtvõrgud (RLAN) ja väikese võimsusega 

ja levialaga kärgvõrkude 

juurdepääsupunktid. Sellised täiendavad 

raadiovõrgu juurdepääsusüsteemid, eeskätt 

üldkasutatavad raadioside-kohtvõrkude 
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juurdepääsupunktid suurendavad 

lõppkasutajate juurdepääsu internetile ning 

võimaldavad mobiilsideoperaatoritel 

mobiilse andmeliikluse mujale suunata. 

Raadioside-kohtvõrgud kasutavad 

ühtlustatud raadiospektrit ilma, et selleks 

oleks vaja individuaalset luba või spektri 

kasutamise õigust. Praegu kasutavad 

enamikku raadio-kohtvõrkude 

juurdepääsupunkte eraisikutest kasutajad 

oma paikse lairibaühenduse laiendamiseks 

raadio-kohtvõrguga. Lõppkasutajaid ei 

tohiks takistada jagamast juurdepääsu oma 

raadioside-kohtvõrgule nende 

internetiteenuse lepingus sätestatud 

piirides, et suurendada kasutatavate 

juurdepääsupunktide arvu eriti 

tiheasustusega piirkondades, maksimeerida 

andmeedastusmahte raadiovõrgus tänu 

raadiospektri taaskasutamisele ja luua 

kulutõhus täiendav lairibalise raadiovõrgu 

infrastruktuur, mis oleks juurdepääsetav ka 

teistele lõppkasutajatele. Seepärast tuleks 

kõrvaldada ka raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktide kasutuselevõtu ja 

omavahelise sidumise tarbetud piirangud. 

Riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, 

kes kasutavad oma ruumides oma töötajate, 

külastajate või klientide jaoks raadioside-

kohtvõrke näiteks selleks, et hõlbustada 

juurdepääsu e-valitsuse teenustele või 

pakkuda teavet ühistranspordi või 

liikluskorralduse kohta, võiksid pakkuda 

sellistele juurdepääsupunktidele 

juurdepääsu ka üldotstarbeliseks 

kasutamiseks üldsuse poolt ning teha seda 

neis ruumides üldsusele pakutavate 

teenuste kõrvalteenusena piirides, mis on 

lubatud konkurentsi- ja riigihanke-

eeskirjadega. Isiku suhtes, kes pakub sellist 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

eravaldustes või nende ümber või piiratud 

avalikus ruumis mitteärilistel alustel või 

kõrvalteenusena mõnele muule tegevusele, 

mis ei sõltu sellisest juurdepääsust (näiteks 

raadioside-kohtvõrgu leviala, mis on tehtud 

kättesaadavaks selles piirkonnas olevatele 

muu äritegevuse klientidele või üldsusele), 

võib kehtida kohustus täita raadiospektri 

juurdepääsupunktid suurendavad 

lõppkasutajate juurdepääsu internetile ning 

võimaldavad mobiilsideoperaatoritel 

mobiilse andmeliikluse mujale suunata. 

Raadioside-kohtvõrgud kasutavad 

ühtlustatud raadiospektrit ilma, et selleks 

oleks vaja individuaalset luba või spektri 

kasutamise õigust. Praegu kasutavad 

enamikku raadio-kohtvõrkude 

juurdepääsupunkte eraisikutest kasutajad 

oma paikse lairibaühenduse laiendamiseks 

raadio-kohtvõrguga. Lõppkasutajaid ei 

tohiks takistada jagamast juurdepääsu oma 

raadioside-kohtvõrgule nende 

internetiteenuse lepingus sätestatud 

piirides, et suurendada kasutatavate 

juurdepääsupunktide arvu eriti 

tiheasustusega piirkondades, maksimeerida 

andmeedastusmahte raadiovõrgus tänu 

raadiospektri taaskasutamisele ja luua 

kulutõhus täiendav lairibalise raadiovõrgu 

infrastruktuur, mis oleks juurdepääsetav ka 

teistele lõppkasutajatele. Seepärast tuleks 

kõrvaldada ka raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktide kasutuselevõtu ja 

omavahelise sidumise tarbetud piirangud. 

Riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, 

kes kasutavad oma ruumides oma töötajate, 

külastajate või klientide jaoks raadioside-

kohtvõrke näiteks selleks, et hõlbustada 

juurdepääsu e-valitsuse teenustele või 

pakkuda teavet ühistranspordi või 

liikluskorralduse kohta, võiksid pakkuda 

sellistele juurdepääsupunktidele 

juurdepääsu ka üldotstarbeliseks 

kasutamiseks üldsuse poolt ning teha seda 

neis ruumides üldsusele pakutavate 

teenuste kõrvalteenusena piirides, mis on 

lubatud konkurentsi- ja riigihanke-

eeskirjadega. Isiku suhtes, kes pakub sellist 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

eravaldustes või nende ümber või piiratud 

avalikus ruumis mitteärilistel alustel või 

kõrvalteenusena mõnele muule tegevusele, 

mis ei sõltu sellisest juurdepääsust (näiteks 

raadioside-kohtvõrgu leviala, mis on tehtud 

kättesaadavaks selles piirkonnas olevatele 

muu äritegevuse klientidele või üldsusele), 

võib kehtida kohustus täita raadiospektri 
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kasutamise õiguste üldloa tingimusi, kuid 

tema suhtes ei tohiks rakendada tingimusi 

või nõudeid, mis on seatud üldkasutatavate 

sidevõrkude või -teenuste pakkujate suhtes 

kohaldatavatele üldlubadele, ega 

lõppkasutajate või vastastikuse sidumisega 

seotud kohustusi. Samas peaksid sellise 

juurdepääsu pakkuja suhtes siiski kehtima 

elektroonilist kaubandust käsitleva 

direktiivi 2000/31/EÜ35 artiklis 12 

sätestatud vastutust käsitlevaid 

õigusnorme. Arendatakse uusi 

tehnoloogiaid (nt LiFi), mis täiendavad 

raadio-kohtvõrkude ja raadiovõrgu 

juurdepääsupunktide praeguseid 

raadiospektriga seotud omadusi, et hõlmata 

ka optilisi, nähtaval valgusel põhinevaid 

juurdepääsupunkte, mille tulemuseks 

oleksid hübriidsed kohtvõrgud, 

võimaldaksid optilist raadiosidet. 

kasutamise õiguste üldloa tingimusi, kuid 

tema suhtes ei tohiks rakendada tingimusi 

või nõudeid, mis on seatud üldkasutatavate 

sidevõrkude või -teenuste pakkujate suhtes 

kohaldatavatele üldlubadele, ega 

lõppkasutajate või vastastikuse sidumisega 

seotud kohustusi. Samas ei peaks sellise 

juurdepääsu pakkuja suhtes siiski kehtima 

elektroonilist kaubandust käsitleva 

direktiivi 2000/31/EÜ35 artiklis 12 

sätestatud vastutust käsitlevad 

õigusnormid, kuna selliste isikute, kes 

pakuvad kolmandatele isikutele kohalikku 

juurdepääsu mitteärilisel eesmärgil, 

vastutus nende võrgu kaudu edastatava 

sisu eest, mille üle neil puudub kontroll, 

heidutaks neid seda tegemast. Arendatakse 

uusi tehnoloogiaid (nt LiFi), mis 

täiendavad raadio-kohtvõrkude ja 

raadiovõrgu juurdepääsupunktide 

praeguseid raadiospektriga seotud 

omadusi, et hõlmata ka optilisi, nähtaval 

valgusel põhinevaid juurdepääsupunkte, 

mille tulemuseks oleksid hübriidsed 

kohtvõrgud, võimaldaksid optilist 

raadiosidet. 

_________________ _________________ 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 

kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 

lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 

kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 

lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  229 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 127 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(127) Nõudlus raadiospektri järele ja 

lõppkasutajate nõudlus traadita 

lairibaühenduste järele tähendab, et vaja on 

alternatiivseid, üksteist täiendavaid ja 

tõhusa spektrikasutusega lahendusi, mille 

hulka kuuluvad väikese leviala ja väikese 

võimsusega raadiovõrgu 

juurdepääsusüsteemid, näiteks raadio-

kohtvõrgud (RLAN) ja väikese võimsusega 

ja levialaga kärgvõrkude 

juurdepääsupunktid. Sellised täiendavad 

raadiovõrgu juurdepääsusüsteemid, eeskätt 

üldkasutatavad raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktid suurendavad 

lõppkasutajate juurdepääsu internetile ning 

võimaldavad mobiilsideoperaatoritel 

mobiilse andmeliikluse mujale suunata. 

Raadioside-kohtvõrgud kasutavad 

ühtlustatud raadiospektrit ilma, et selleks 

oleks vaja individuaalset luba või spektri 

kasutamise õigust. Praegu kasutavad 

enamikku raadio-kohtvõrkude 

juurdepääsupunkte eraisikutest kasutajad 

oma paikse lairibaühenduse laiendamiseks 

raadio-kohtvõrguga. Lõppkasutajaid ei 

tohiks takistada jagamast juurdepääsu 

oma raadioside-kohtvõrgule nende 

internetiteenuse lepingus sätestatud 

piirides, et suurendada kasutatavate 

juurdepääsupunktide arvu eriti 

tiheasustusega piirkondades, maksimeerida 

andmeedastusmahte raadiovõrgus tänu 

raadiospektri taaskasutamisele ja luua 

kulutõhus täiendav lairibalise raadiovõrgu 

infrastruktuur, mis oleks juurdepääsetav ka 

teistele lõppkasutajatele. Seepärast tuleks 

kõrvaldada ka raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktide kasutuselevõtu ja 

omavahelise sidumise tarbetud piirangud. 

Riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, 

kes kasutavad oma ruumides oma töötajate, 

külastajate või klientide jaoks raadioside-

(127) Nõudlus raadiospektri järele ja 

lõppkasutajate nõudlus traadita 

lairibaühenduste järele tähendab, et vaja on 

alternatiivseid, üksteist täiendavaid ja 

tõhusa spektrikasutusega lahendusi, mille 

hulka kuuluvad väikese leviala ja väikese 

võimsusega raadiovõrgu 

juurdepääsusüsteemid, näiteks raadio-

kohtvõrgud (RLAN) ja väikese võimsusega 

ja levialaga kärgvõrkude 

juurdepääsupunktid. Sellised täiendavad 

raadiovõrgu juurdepääsusüsteemid, eeskätt 

üldkasutatavad raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktid suurendavad 

lõppkasutajate juurdepääsu internetile ning 

võimaldavad mobiilsideoperaatoritel 

mobiilse andmeliikluse mujale suunata. 

Raadioside-kohtvõrgud kasutavad 

ühtlustatud raadiospektrit ilma, et selleks 

oleks vaja individuaalset luba või spektri 

kasutamise õigust. Praegu kasutavad 

enamikku raadio-kohtvõrkude 

juurdepääsupunkte eraisikutest kasutajad 

oma paikse lairibaühenduse laiendamiseks 

raadio-kohtvõrguga. Lõppkasutajaid tuleks 

julgustada jagama juurdepääsu oma 

raadioside-kohtvõrgule nende 

internetiteenuse lepingus sätestatud 

piirides, et suurendada kasutatavate 

juurdepääsupunktide arvu eriti 

tiheasustusega piirkondades, maksimeerida 

andmeedastusmahte raadiovõrgus tänu 

raadiospektri taaskasutamisele ja luua 

kulutõhus täiendav lairibalise raadiovõrgu 

infrastruktuur, mis oleks juurdepääsetav ka 

teistele lõppkasutajatele. Seepärast tuleks 

kõrvaldada ka raadioside-kohtvõrkude 

juurdepääsupunktide kasutuselevõtu ja 

omavahelise sidumise tarbetud piirangud. 

Riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, 

kes kasutavad oma ruumides oma töötajate, 

külastajate või klientide jaoks raadioside-
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kohtvõrke näiteks selleks, et hõlbustada 

juurdepääsu e-valitsuse teenustele või 

pakkuda teavet ühistranspordi või 

liikluskorralduse kohta, võiksid pakkuda 

sellistele juurdepääsupunktidele 

juurdepääsu ka üldotstarbeliseks 

kasutamiseks üldsuse poolt ning teha seda 

neis ruumides üldsusele pakutavate 

teenuste kõrvalteenusena piirides, mis on 

lubatud konkurentsi- ja riigihanke-

eeskirjadega. Isiku suhtes, kes pakub sellist 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

eravaldustes või nende ümber või piiratud 

avalikus ruumis mitteärilistel alustel või 

kõrvalteenusena mõnele muule tegevusele, 

mis ei sõltu sellisest juurdepääsust (näiteks 

raadioside-kohtvõrgu leviala, mis on tehtud 

kättesaadavaks selles piirkonnas olevatele 

muu äritegevuse klientidele või üldsusele), 

võib kehtida kohustus täita raadiospektri 

kasutamise õiguste üldloa tingimusi, kuid 

tema suhtes ei tohiks rakendada tingimusi 

või nõudeid, mis on seatud üldkasutatavate 

sidevõrkude või -teenuste pakkujate suhtes 

kohaldatavatele üldlubadele, ega 

lõppkasutajate või vastastikuse sidumisega 

seotud kohustusi. Samas peaksid sellise 

juurdepääsu pakkuja suhtes siiski kehtima 

elektroonilist kaubandust käsitleva 

direktiivi 2000/31/EÜ35 artiklis 12 

sätestatud vastutust käsitlevaid 

õigusnorme. Arendatakse uusi 

tehnoloogiaid (nt LiFi), mis täiendavad 

raadio-kohtvõrkude ja raadiovõrgu 

juurdepääsupunktide praeguseid 

raadiospektriga seotud omadusi, et hõlmata 

ka optilisi, nähtaval valgusel põhinevaid 

juurdepääsupunkte, mille tulemuseks 

oleksid hübriidsed kohtvõrgud, 

võimaldaksid optilist raadiosidet. 

kohtvõrke näiteks selleks, et hõlbustada 

juurdepääsu e-valitsuse teenustele või 

pakkuda teavet ühistranspordi või 

liikluskorralduse kohta, võiksid pakkuda 

sellistele juurdepääsupunktidele 

juurdepääsu ka üldotstarbeliseks 

kasutamiseks üldsuse poolt ning teha seda 

neis ruumides üldsusele pakutavate 

teenuste kõrvalteenusena piirides, mis on 

lubatud konkurentsi- ja riigihanke-

eeskirjadega. Isiku suhtes, kes pakub sellist 

juurdepääsu elektroonilise side võrkudele 

eravaldustes või nende ümber või piiratud 

avalikus ruumis mitteärilistel alustel või 

kõrvalteenusena mõnele muule tegevusele, 

mis ei sõltu sellisest juurdepääsust (näiteks 

raadioside-kohtvõrgu leviala, mis on tehtud 

kättesaadavaks selles piirkonnas olevatele 

muu äritegevuse klientidele või üldsusele), 

võib kehtida kohustus täita raadiospektri 

kasutamise õiguste üldloa tingimusi, kuid 

tema suhtes ei tohiks rakendada tingimusi 

või nõudeid, mis on seatud üldkasutatavate 

sidevõrkude või -teenuste pakkujate suhtes 

kohaldatavatele üldlubadele, ega 

lõppkasutajate või vastastikuse sidumisega 

seotud kohustusi. Samas peaksid sellise 

juurdepääsu pakkuja ja juurdepääsu 

jagavate lõppkasutajate või tarbijate 
suhtes siiski kehtima elektroonilist 

kaubandust käsitleva direktiivi 

2000/31/EÜ35 artiklis 12 sätestatud 

vastutust käsitlevad õigusnormid. 

Arendatakse uusi tehnoloogiaid (nt LiFi), 

mis täiendavad raadio-kohtvõrkude ja 

raadiovõrgu juurdepääsupunktide 

praeguseid raadiospektriga seotud 

omadusi, et hõlmata ka optilisi, nähtaval 

valgusel põhinevaid juurdepääsupunkte, 

mille tulemuseks oleksid hübriidsed 

kohtvõrgud, võimaldaksid optilist 

raadiosidet. 

_________________ _________________ 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
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kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 

lk 1). 

kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, 

lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  230 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 138 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(138) Kui sellised koostalitlusvõimega 

seotud teemad peaksid esile kerkima, võib 

komisjon paluda, et BEREC koostaks 

aruande, milles esitatakse faktipõhine 

hinnang turuolukorrale liidu ja 

liikmesriikide tasandil. Komisjon peaks 

otsustama BERECi aruande ja muude 

kättesaadavate tõendite põhjal ja võttes 

arvesse seda, milline on mõju siseturule, 

kas on vaja riikide reguleerivate asutuste 

regulatiivset sekkumist. Kui komisjon 

leiab, et riikide reguleerivad asutuse 

peaksid kaaluma sellist regulatiivset 

sekkumist, võib ta võtta rakendusmeetmed, 

milles täpsustatakse, mis laadi ja millise 

ulatusega võiks riikide reguleerivate 

asutuste regulatiivne sekkumine olla (muu 

hulgas eeskätt meetmed standardite või 

spetsifikatsioonide kohustusliku 

kasutamise kehtestamise kohta kõigi või 

konkreetsete pakkujate suhtes). Mõisted 

„Euroopa standardid“ ja „rahvusvahelised 

standardid“ on määratletud määruse (EL) 

nr 1025/201236 artiklis 2. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid konkreetse 

riigi olukorrast lähtudes hindama, kas 

sekkumine on läbivühenduse või 

hädaabiteenistustele juurdepääsu 

tagamiseks vajalik ja õigustatud, ning 

jaatava vastuse korral kehtestama 

proportsionaalsed kohustused kooskõlas 

komisjoni rakendusmeetmetega. 

(138) Kui sellised koostalitlusvõimega 

seotud teemad peaksid esile kerkima, võib 

komisjon paluda, et BEREC koostaks 

aruande, milles esitatakse faktipõhine 

hinnang turuolukorrale liidu ja 

liikmesriikide tasandil. Komisjon peaks 

otsustama BERECi aruande ja muude 

kättesaadavate tõendite põhjal ja võttes 

arvesse seda, milline on mõju siseturule, 

kas on vaja riikide reguleerivate asutuste 

regulatiivset sekkumist. Kui komisjon 

leiab, et riikide reguleerivad asutused 

peaksid kaaluma sellist regulatiivset 

sekkumist, võib ta võtta rakendusmeetmed, 

milles täpsustatakse, mis laadi ja millise 

ulatusega võiks riikide reguleerivate 

asutuste regulatiivne sekkumine olla (muu 

hulgas eeskätt meetmed standardite või 

spetsifikatsioonide kohustusliku 

kasutamise kehtestamise kohta kõigi või 

konkreetsete pakkujate suhtes). Mõisted 

„Euroopa standardid“ ja „rahvusvahelised 

standardid“ on määratletud määruse (EL) 

nr 1025/201236 artiklis 2. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid konkreetse 

riigi olukorrast lähtudes hindama, kas 

sekkumine on läbivühenduse või 

hädaabiteenistustele juurdepääsu 

tagamiseks vajalik ja õigustatud, ning 

jaatava vastuse korral kehtestama 

proportsionaalsed kohustused kooskõlas 

komisjoni rakendusmeetmetega. Riikide 

reguleerivad asutused ei peaks lisama 

komisjoni rakendusmeetmetele 
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täiendavaid nõudeid, kuna see tekitaks 

siseturu tõkkeid. 

_________________ _________________ 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoober 2012. aasta määrus (EL) nr 

1025/2012, mis käsitleb Euroopa 

standardimist ning millega muudetakse 

nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 

93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 

95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 

2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 

2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 

12). 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1025/2012, mis käsitleb Euroopa 

standardimist ning millega muudetakse 

nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 

93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 

95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 

2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 

2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 

12). 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  231 

Olle Ludvigsson 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 
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tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. Eriasjaoludel 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

saama kehtestada juurdepääsu 

aktiivsetele võrgukomponentidele, mida 

asjaomase infrastruktuuri puhul 

kasutatakse teenuse osutamiseks. Sellised 

asjaolud võivad esineda, kui juurdepääs 

passiivsetele elementidele oleks 

majanduslikult ebatõhus või füüsiliselt 

teostamatu. Riikide reguleerivad asutused 

ei peaks kehtestama kohustusi, mis 

lähevad kaugemale esimesest 

kontsentratsiooni- või jaotuspunktist, kui 

juurdepääs on juba tagatud sellisel 

tehnilisel tasemel, mis annab juurdepääsu 

taotlejale samad funktsioonid ning 

võimaluse kontrollida ja kohandada oma 

teenuseid ja kulusid sarnaselt 

juurdepääsuga sümmeetrilise 

reguleerimise teel. Selleks et kaitsta 

lõppkasutajate jaoks konkurentsi 

seisukohast jätkusuutlikke tulemusi, tuleb 

tagada, et kõigi lõppkasutajale mõeldud 

toodete väärtusahela võimalikult suur osa 

on konkurentsile avatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  232 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 
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peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

Eriasjaoludel kooskõlas käesoleva 

direktiivi eesmärkidega peaksid riikide 

reguleerivad asutused saama kehtestada 

juurdepääsu aktiivsetele 

võrgukomponentidele, mida asjaomase 

infrastruktuuri puhul kasutatakse teenuse 

osutamiseks. Sellised asjaolud võivad 

esineda, kui juurdepääs passiivsetele 

elementidele oleks majanduslikult 

ebatõhus või füüsiliselt teostamatu. 

Selleks et kaitsta lõppkasutajate jaoks 

konkurentsi seisukohast jätkusuutlikke 

tulemusi, tuleb tagada, et kõigi 

lõppkasutajale mõeldud toodete 

väärtusahela võimalikult suur osa on 

konkurentsile avatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 
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dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

Eriasjaoludel kooskõlas käesoleva 

direktiivi eesmärkidega peaksid riikide 

reguleerivad asutused saama kehtestada 

juurdepääsu aktiivsetele 

võrgukomponentidele, mida asjaomase 

infrastruktuuri puhul kasutatakse teenuse 

osutamiseks. Sellised asjaolud võivad 

esineda, kui juurdepääs passiivsetele 

elementidele oleks majanduslikult 

ebatõhus või füüsiliselt teostamatu. 

Selleks et kaitsta lõppkasutajate jaoks 

konkurentsi seisukohast jätkusuutlikke 

tulemusi, tuleb tagada, et kõigi 

lõppkasutajale mõeldud toodete 

väärtusahela võimalikult suur osa on 

konkurentsile avatud. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriikidel peab olema õigus volitada riigi reguleerivaid asutusi tegelema oligopoolsete 

turustruktuuridega. Telekommunikatsiooni valdkonna reguleerimisega riigi reguleerivatele 

asutustele antud vahendid on peamiselt suunatud olukordadele, kus tõendatavalt esineb 

märkimisväärne turujõud. See on regulatiivse sekkumise oluline takistus, mida riigi 

reguleerivatel asutustel ei ole lihtne ületada. Samuti võivad olla probleemsed oligopoolsed 

struktuurid, mille puhul turgu valitseb enam kui üks osaline. 

 

Muudatusettepanek  234 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel (139) Olukordades, kus ettevõtjatel 
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puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. Eriasjaoludel 

kooskõlas käesoleva direktiivi 

eesmärkidega peaksid riikide reguleerivad 

asutused saama kehtestada juurdepääsu 

aktiivsetele võrgukomponentidele, mida 

asjaomase infrastruktuuri puhul 

kasutatakse teenuse osutamiseks. Sellised 

asjaolud võivad esineda, kui juurdepääs 

passiivsetele elementidele oleks 

majanduslikult ebatõhus või füüsiliselt 

teostamatu. Selleks et kaitsta 

lõppkasutajate jaoks konkurentsi 

seisukohast jätkusuutlikke tulemusi, tuleb 

tagada, et kõigi lõppkasutajale mõeldud 

toodete väärtusahela võimalikult suur osa 

on konkurentsile avatud. 

Or. en 

Selgitus 

Telekommunikatsiooni valdkonna reguleerimisega riigi reguleerivatele asutustele antud 

vahendid on peamiselt suunatud olukordadele, kus tõendatavalt esineb märkimisväärne 

turujõud. See on regulatiivse sekkumise oluline takistus, mida riigi reguleerivatel asutustel ei 

ole lihtne ületada. Konkurentsi ei ohusta aga ainult olukorrad, kus esineb märkimisväärne 

turujõud. Oligopoolsed struktuurid, mille puhul turgu ei valitse üks, vaid väike arv osalisi, on 

samuti probleemsed ja turu konsolideerimise tulemusel üha tavapärasemad. Liikmesriikidel 

peab olema õigus volitada riigi reguleerivaid asutusi tegelema oligopoolsete 

turustruktuuridega. 

 

Muudatusettepanek  235 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Kuna sellised kohustused võivad 

aga olla sekkuvad, õõnestada 

investeerimisstiimuleid ja avaldada 

kahjulikku mõju, tugevdades turgu 

valitsevate osaliste seisundit, tuleks need 

kehtestada üksnes juhul, kui see on 

põhjendatud ja proportsionaalne, et 

saavutada asjaomastel turgudel 

pikaajaline jätkusuutlik konkurents. 
Üksnes asjaolu, et juba on olemas rohkem 

kui üks selline infrastruktuur, ei tähenda 

ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  236 

Kathleen Van Brempt 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. Riikide 

reguleerivate asutuste käsutuses peaksid 

olema vahendid ja nad peaksid saama 

sekkuda, kui asjaolud seda nõuavad, et 

tagada alati parimad tulemused 

lõppkasutajate jaoks seoses kvaliteediga ja 

õiglase hinnaga konkurentsivõimeliste 

valikute kättesaadavusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see 

piiraks nende vastavat turujõudu. Seoses 

sellega peaksid riikide reguleerivad 

asutused võtma arvesse kõiki võrkude 

(139) Kiire elektroonilise side võrkude 

kasutuselevõtukulude vähendamist 

käsitlev direktiiv 2014/61/EL sisaldab 

sümmeetrilise reguleerimise täiendavaid 

elemente. Selles on sätestatud, et Euroopa 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule hiljemalt 1. juuliks 2018 

aruande kõnealuse direktiivi rakendamise 

kohta. Kõigepealt tuleks hinnata 

rakendusaruande tulemusi, et selle põhjal 
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tulevase dubleerimise tehnilisi ja 

majanduslikke tõkkeid. Üksnes asjaolu, et 

juba on olemas rohkem kui üks selline 

infrastruktuur, ei tähenda ilmtingimata, 

et selle varad on dubleeritavad. Esimene 

jaotuspunkt tuleks kindlaks teha 

objektiivsetele kriteeriumitele tuginedes. 

otsustada sümmeetrilise reguleerimise 

täiendavate elementide vajalikkuse üle. 

Or. de 

Selgitus 

Hiljemalt 1. juulil 2018 esitatav kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude 

vähendamist käsitleva direktiivi 2014/61/EL rakendusaruanne sisaldab täpset analüüsi 

sümmeetrilise reguleerimise täiendavate elementide ja nende mõju kohta turule. Praegu 

tuleks see aruanne kõigepealt ära oodata. 

 

Muudatusettepanek  238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

jaotuspunktini, peaks riikide reguleerivatel 

asutustel olema volitused kehtestada 

kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Jaotuspunkti määrab 

kindlaks riigi reguleeriv asutus. Selle 

punkti asukoha kindlaksmääramisel 

kaaluvad riikide reguleerivad asutused 

infrastruktuurikonkurentsist tulenevaid 

eeliseid ja vajadust vältida 

võrguelementide ebatõhusat dubleerimist. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile operaatoritele 

juurdepääsukohustused ilma, et see piiraks 

nende vastavat turujõudu. Seoses sellega 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

võtma arvesse kõiki võrkude tulevase 

dubleerimise tehnilisi ja majanduslikke 

tõkkeid. Üksnes asjaolu, et juba on olemas 

rohkem kui üks selline infrastruktuur, ei 

tähenda ilmtingimata, et selle varad on 

dubleeritavad. Esimene jaotuspunkt tuleks 

kindlaks teha objektiivsetele 

kriteeriumitele tuginedes. 

(139) Olukordades, kus ettevõtjatel 

puudub juurdepääs mitte-dubleeritavate 

varade mõistlikele alternatiividele kuni 

esimese jaotuspunktini, peaks riikide 

reguleerivatel asutustel olema volitused 

kehtestada kõigile juhtmestiku ja kaablite 

omanikele või ettevõtjatele, kellel on 

sellise juhtmestiku ja kaablite kasutamise 

õigus, juurdepääsukohustused ilma, et see 

piiraks nende vastavat turujõudu. Seoses 

sellega peaksid riikide reguleerivad 

asutused võtma arvesse kõiki võrkude 

tulevase dubleerimise tehnilisi ja 

majanduslikke tõkkeid. Üksnes asjaolu, et 

juba on olemas rohkem kui üks selline 

infrastruktuur, ei tähenda ilmtingimata, et 

selle varad on dubleeritavad. Esimene 

jaotuspunkt tuleks kindlaks teha 

objektiivsetele kriteeriumitele tuginedes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (139 a) Sellistes geograafilistes 

piirkondades, kus turud eeldatavate 

investeeringute või kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise lepingute 

põhjal osutuvad oligopoliks või saab neid 
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eelduste kohaselt tulevikus sellisena 

käsitada, on tõenäoline, et konkurentsi 

edendamine ja lõppkasutajate eeliste 

kaitsmine satub ohtu. Kui riigi 

reguleerivatel asutustel on võimalik 

kindlaks teha ühepoolne turujõud, on 

asjakohane, kui nad on aktiivsed ja teevad 

eelnevat erijärelevalvet, ning neil tuleb 

suurema tõenäosusega kehtestada või 

säilitada eeltingimused. See kehtib seda 

enam siis, kui tegemist on hulgituruga. 

Or. en 

Selgitus 

Konkurentsi ei ohusta ainult olukorrad, kus esineb märkimisväärne turujõud. Oligopoolsed 

struktuurid, mille puhul turgu ei valitse üks, vaid väike arv osalisi, on samuti probleemsed ja 

üha tavapärasemad. On oluline, et riigi reguleerivatel asutustel on vahendid oligopoolsete 

turustruktuuridega tegelemiseks. 

 

Muudatusettepanek  241 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 139 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (139 a) Sellistes geograafilistes 

piirkondades, kus turud eeldatavate 

investeeringute või kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise lepingute 

põhjal osutuvad oligopoliks või saab neid 

eelduste kohaselt tulevikus sellisena 

käsitada, on tõenäoline, et konkurentsi 

edendamine ja lõppkasutajate eeliste 

kaitsmine satub ohtu. Sellistel juhtudel on 

asjakohane, kui riigi reguleerivad 

asutused on valvsad ja teevad eelnevat 

erijärelevalvet, ning riigi reguleerivatel 

asutustel tuleb suurema tõenäosusega 

kehtestada või säilitada eeltingimused. 

See kehtib seda enam siis, kui tegemist on 
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hulgituruga. 

Or. en 

Selgitus 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Muudatusettepanek  242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 140 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(140) Hõreda asustustihedusega 

piirkondades võib olla õigustatud 

juurdepääsukohustuse laiendamine 

esimesest liitumispunktist ülekandevõrgu 

suunas olevale juhtmestikule ja kaablitele, 

kuid sellised kohustused peaksid 

puudutama punkte, mis on 

lõppkasutajatele võimalikult lähedal, kui 

tõendatakse, et dubleerimine oleks 

võimatu ka sellest esimesest 

liitumispunktist kaugemal. 

välja jäetud 

Or. de 

Selgitus 

Hiljemalt 1. juulil 2018 esitatav kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude 

vähendamist käsitleva direktiivi 2014/61/EL rakendusaruanne sisaldab täpset analüüsi 

sümmeetrilise reguleerimise täiendavate elementide ja nende mõju kohta turule. Praegu 

tuleks see aruanne kõigepealt ära oodata. 

 

Muudatusettepanek  243 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 140 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(140) Hõreda asustustihedusega 

piirkondades võib olla õigustatud 

juurdepääsukohustuse laiendamine 

esimesest liitumispunktist ülekandevõrgu 

suunas olevale juhtmestikule ja kaablitele, 

kuid sellised kohustused peaksid 

puudutama punkte, mis on lõppkasutajatele 

võimalikult lähedal, kui tõendatakse, et 

dubleerimine oleks võimatu ka sellest 

esimesest liitumispunktist kaugemal. 

(140) Eelkõige hõreda asustustihedusega 

piirkondades võib olla õigustatud 

juurdepääsukohustuse laiendamine 

esimesest liitumispunktist ülekandevõrgu 

suunas olevale juhtmestikule ja kaablitele, 

kuid sellised kohustused peaksid 

puudutama punkte, mis on lõppkasutajatele 

võimalikult lähedal, kui tõendatakse, et 

dubleerimine oleks võimatu ka sellest 

esimesest liitumispunktist kaugemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 140 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(140) Hõreda asustustihedusega 

piirkondades võib olla õigustatud 

juurdepääsukohustuse laiendamine 

esimesest liitumispunktist ülekandevõrgu 

suunas olevale juhtmestikule ja kaablitele, 

kuid sellised kohustused peaksid 

puudutama punkte, mis on 

lõppkasutajatele võimalikult lähedal, kui 

tõendatakse, et dubleerimine oleks võimatu 

ka sellest esimesest liitumispunktist 

kaugemal. 

(140) Hõreda asustustihedusega 

piirkondades võib olla õigustatud 

juurdepääsukohustuse laiendamine riigi 

reguleeriva asutuse poolt kindlaks 

määratud liitumispunktist ülekandevõrgu 

suunas olevale juhtmestikule ja kaablitele, 

kui tõendatakse, et dubleerimine oleks 

majanduslikult ebaotstarbekas või 

füüsiliselt võimatu ka sellest 

liitumispunktist kaugemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 141 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(141) Sellistel juhtudel võib olla 

proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 

otstarbekas, et riigi reguleeriv asutus 

välistab teatavad omanike või ettevõtjate 

või mõlemate kategooriad kohustustest, 

mis ulatuvad esimesest liitumispunktist 

kaugemale, sest juurdepääsukohustus, 

mis ei põhine märkimisväärsel turujõul, 

võib kahjustada nende tegevuse ärilist 

mõttekust hiljuti kasutusele võetud 

võrguelementide puhul. Struktuuriliselt 

eraldiseisvate ettevõtjate suhtes ei tohiks 

kohaldada selliseid 

juurdepääsukohustusi, kui nad pakuvad 

ärilistel alustel tegelikult alternatiivset 

juurdepääsu ülikiirele võrgule. 

välja jäetud 

Or. de 

Selgitus 

Hiljemalt 1. juulil 2018 esitatav kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude 

vähendamist käsitleva direktiivi 2014/61/EL rakendusaruanne sisaldab täpset analüüsi 

sümmeetrilise reguleerimise täiendavate elementide ja nende mõju kohta turule. Praegu 

tuleks see aruanne kõigepealt ära oodata. 

 

Muudatusettepanek  246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 141 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(141) Sellistel juhtudel võib olla 

proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 

otstarbekas, et riigi reguleeriv asutus 

välistab teatavad omanike või ettevõtjate 

või mõlemate kategooriad kohustustest, 

mis ulatuvad esimesest liitumispunktist 

kaugemale, sest juurdepääsukohustus, 

mis ei põhine märkimisväärsel turujõul, 

välja jäetud 
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võib kahjustada nende tegevuse ärilist 

mõttekust hiljuti kasutusele võetud 

võrguelementide puhul. Struktuuriliselt 

eraldiseisvate ettevõtjate suhtes ei tohiks 

kohaldada selliseid 

juurdepääsukohustusi, kui nad pakuvad 

ärilistel alustel tegelikult alternatiivset 

juurdepääsu ülikiirele võrgule. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  247 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 142 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(142) Elektrooniliste sideteenuste 

pakkumiseks kasutatava raadiovõrgu 

passiivse või aktiivse infrastruktuuri 

ühiskasutus või selliste infrastruktuuride 

ühine kasutuselevõtt kooskõlas 

konkurentsiõiguse põhimõtetega võib olla 

eriti kasulik ülikiire andmeside 

maksimeerimiseks liidus, eriti hõredamalt 

asustatud piirkondades, kus dubleerimine 

ei ole praktiline ja lõppkasutajatel on oht 

jääda sellisest ühendusest ilma. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid erandkorras 

saama kehtestada sellist ühiskasutust või 

ühist kasutuselevõttu või asukohapõhist 

juurdepääsu rändlusele kooskõlas liidu 

õigusega, kui nad toovad välja sellise 

ühiskasutuse või juurdepääsu positiivsed 

aspektid (st ülesaamine väga olulistest 

dubleerimistõketest, lahenduse leidmine 

muudel juhtudel piiratud lõppkasutajate 

valikuvõimalustele või teenusekvaliteedile) 

ja võtavad arvesse muid elemente, muu 

hulgas eeskätt vajadust säilitada 

motivatsioon infrastruktuuri rajamiseks. 

(142) Elektrooniliste sideteenuste 

pakkumiseks kasutatava raadiovõrgu 

passiivse infrastruktuuri ühiskasutus 

kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega 

võib olla eriti kasulik ülikiire andmeside 

maksimeerimiseks liidus, eriti hõredamalt 

asustatud piirkondades, kus dubleerimine 

ei ole praktiline ja lõppkasutajatel on oht 

jääda sellisest ühendusest ilma. Riikide 

reguleerivad asutused peaksid erandkorras 

saama kehtestada sellist ühiskasutust või 

asukohapõhist juurdepääsu rändlusele 

kooskõlas liidu õigusega, kui nad toovad 

välja sellise ühiskasutuse või juurdepääsu 

positiivsed aspektid (st ülesaamine väga 

olulistest dubleerimistõketest, lahenduse 

leidmine muudel juhtudel piiratud 

lõppkasutajate valikuvõimalustele või 

teenusekvaliteedile või mõlemale või 

territoriaalsele levialale) ja võtavad 

arvesse muid elemente, muu hulgas eeskätt 

vajadust säilitada motivatsioon 

infrastruktuuri rajamiseks. Hoonesisesele 

juhtmestikule ja kaablitele juurdepääsu 

küsimus on endiselt märkimisväärne 

takistus konkurentsi seisukohast. On 

tähtis tagada, et mis tahes huvitatud 

kolmas isik saaks juurdepääsu sellise 
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hoonesisese infrastruktuuri omanike või 

kasutajate säilitatavale teabele ja et kõik 

põhjendatud juurdepääsutaotlused 

rahuldataks. 

Or. en 

Selgitus 

Täielik ühenduvus (any-to-any connectivity) on oluline nõue, mis tuleks jõustada. 

Kontseptuaalselt on siiski tegemist kõrvalekaldega märkimisväärsel turujõul ja 

konkurentsiõiguse põhimõtetel põhineva elektroonilise side teenuste reguleerimise 

aluspõhimõttest. Seetõttu tuleks täieliku ühenduvuse kohustused kehtestada erandlike 

asjaolude korral, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja kui märkimisväärsel turujõul 

põhinev reguleerimine ei ole asjakohane või tulemuslik. Hoonesisesele juhtmestikule ja 

kaablitele juurdepääs on selline erand. 

 

Muudatusettepanek  248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 143 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(143) Kuigi teatud juhtudel on riigi 

reguleerival asutusel vaja kehtestada 

kohustusi märkimisväärse turujõuta 

ettevõtjatele, et saavutada näiteks 

läbivühenduvus või teenuste 

koostalitlusvõime või suurendada tõhusust 

ja püsivat konkurentsi ning tagada 

maksimaalne kasu lõppkasutajatele, on 

vaja siiski tagada, et selliste kohustuste 

kehtestamisel järgitakse reguleerivat 

raamistikku ja eelkõige teatamismenetlusi. 

(143) Kuigi teatud juhtudel on riigi 

reguleerival asutusel vaja kehtestada 

kohustusi märkimisväärse turujõuta 

ettevõtjatele, et saavutada näiteks 

läbivühenduvus või teenuste 

koostalitlusvõime, on vaja siiski tagada, et 

selliste kohustuste kehtestamisel järgitakse 

reguleerivat raamistikku ja eelkõige 

teatamismenetlusi. Selliseid kohustusi 

tuleb kehtestada ainult juhul, kui see on 

õigustatud, et tagada käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamine, ja kui need on 

objektiivselt põhjendatud, läbipaistvad, 

proportsionaalsed ja 

mittediskrimineerivad, et edendada 

tõhusust, jätkusuutlikku konkurentsi, 

tõhusat investeerimist ja innovatsiooni, 

ning tagavad maksimaalse kasu 

lõppkasutajatele ja on kehtestatud 

kooskõlas asjakohaste 

teatamismenetlustega. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  249 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 143 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(143) Kuigi teatud juhtudel on riigi 

reguleerival asutusel vaja kehtestada 

kohustusi märkimisväärse turujõuta 

ettevõtjatele, et saavutada näiteks 

läbivühenduvus või teenuste 

koostalitlusvõime või suurendada tõhusust 

ja püsivat konkurentsi ning tagada 

maksimaalne kasu lõppkasutajatele, on 

vaja siiski tagada, et selliste kohustuste 

kehtestamisel järgitakse reguleerivat 

raamistikku ja eelkõige teatamismenetlusi. 

(143) Kuigi teatud juhtudel on riigi 

reguleerival asutusel vaja kehtestada 

kohustusi märkimisväärse turujõuta 

ettevõtjatele, et saavutada näiteks 

läbivühenduvus või teenuste 

koostalitlusvõime, on vaja siiski tagada, et 

selliste kohustuste kehtestamisel järgitakse 

reguleerivat raamistikku ja eelkõige 

teatamismenetlusi, ja juhtudel, kui 

märkimisväärse turujõu kohustused ei ole 

või tõenäoliselt ei ole tulemuslikud. 

Or. en 

Selgitus 

Täieliku ühenduvuse kohustused tuleks kehtestada erandlike asjaolude korral, kui see on 

nõuetekohaselt põhjendatud ja kui märkimisväärsel turujõul põhinev reguleerimine ei ole 

asjakohane või tulemuslik. 

 

Muudatusettepanek  250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 147 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(147) Võib juhtuda, et kahel või enamal 

ettevõtjal on ühine turgu valitsev seisund 

mitte ainult siis, kui nende vahel on 

struktuurilised või muud seosed, vaid ka 

siis, kui asjaomase turu struktuur soodustab 

koordineeritud mõju, st see toetab 

paralleelset või ühtset konkurentsivastast 

(147) Võib juhtuda, et kahel või enamal 

ettevõtjal on ühine turgu valitsev seisund 

mitte ainult siis, kui nende vahel on 

struktuurilised või muud seosed, vaid ka 

siis, kui asjaomase turu struktuur soodustab 

koordineeritud mõju, st see toetab 

paralleelset või ühtset konkurentsivastast 
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käitumist turul. käitumist turul. Võttes arvesse suuremat 

lähenemist ja konsolideerimist 

elektroonilise side turgudel, sealhulgas 

mõnel juhul sisuga seotud turgudel, 

kusjuures üha rohkem turgusid koosneb 

oligopolidest või duopolidest, mis võib 

kaasa tuua praeguse märkimisväärset 

turujõudu käsitleva raamistiku 

ebatõhususe, tuleb kaaluda, kas kahel või 

enamal ettevõtjal võib samuti olla 

märkimisväärse turujõuga samaväärne 

seisund, mille korral nad võivad 

tulemuslikku konkurentsi oluliselt 

takistada. Hindamisel tuleks arvesse võtta 

asjaomaseid turgusid, sealhulgas, kuid 

mitte ainult, teiste turuosaliste turuosa, 

ettevõtja turujõudu tihedalt seotud 

turgudel, turule sisenemise tõkkeid, turu 

kontsentratsiooni, toodete eristamist, 

võimsuse piiranguid ja teenusepakkuja 

vahetamise kulusid. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 155 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(155) Selleks, et määrata kindlaks 

hulgiturud, mis vajavad eelnevat 

reguleerimist, peaksid riigi reguleerivad 

asutused kõigepealt analüüsima vastavaid 

jaeturgusid. Jae- ja hulgimüügi tasandi 

tõhusa konkurentsi analüüs toimub 

ettevaatavalt, teatava ajavahemiku jooksul 

ning juhindudes konkurentsiõigusest ja 

vajaduse korral Euroopa Kohtu 

(155) Selleks, et hõlbustada riigi 

reguleerivatel asutustel selliste 

hulgiturgude kindlaksmääramist, mis 

vajavad eelnevat reguleerimist, võib olla 

asjakohane analüüsida vastavaid 

jaeturgusid. Siiski ei ole vaja ametlikult 

määratleda jaeturgusid, kui turuanalüüs 

keskendub hulgiturule, kuna hulgiturg 

võib vastata rohkem kui ühele jaeturule. 
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asjaomasest kohtupraktikast. Kui 

järeldatakse, et jaeturgudel valitseks tõhus 

konkurents juhul, kui asjaomast hulgiturgu 

või asjaomaseid hulgiturgusid eelnevalt ei 

reguleerita, peaks riigi reguleeriv asutus 

jõudma järeldusele, et hulgituru 

reguleerimine ei ole enam vajalik. 

Jae- ja hulgimüügi tasandi tõhusa 

konkurentsi analüüs toimub ettevaatavalt, 

teatava ajavahemiku jooksul ning 

juhindudes konkurentsiõigusest ja vajaduse 

korral Euroopa Kohtu asjaomasest 

kohtupraktikast. Kui järeldatakse, et 

jaeturgudel valitseks tõhus konkurents 

juhul, kui asjaomast hulgiturgu või 

asjaomaseid hulgiturgusid eelnevalt ei 

reguleerita, võib riigi reguleeriv asutus 

jõuda järeldusele, et hulgituru 

reguleerimine ei ole enam vajalik. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  252 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 157 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(157) Jaetasandi probleemide 

lahendamiseks hulgitasandi reguleerimist 

hinnates peaksid riigi reguleerivad 

asutused pidama silmas, et mitmed 

hulgiturud saavad pakkuda esmaseid 

hulgimüügisisendeid konkreetsele jaeturule 

ning samas saab üks hulgiturg pakkuda 

esmaseid hulgimüügisisendeid ka mitmele 

jaeturule. Lisaks võivad konkreetse turu 

konkurentsidünaamikat mõjutada turud, 

mis on lähedased, kuid ei oma vertikaalset 

suhet, nagu on olukord näiteks teatavate 

paikse ja mobiilse side turgude vahel. Riigi 

reguleerivad asutused peaksid sellise 

hindamise korraldama eraldi iga hulgituru 

puhul, mille suhtes kaalutakse 

reguleerimist, alates parandusmeetmetest, 

mis seonduvad juurdepääsuga 

(157) Jaetasandi probleemide 

lahendamiseks hulgitasandi reguleerimist 

hinnates peaksid riigi reguleerivad 

asutused pidama silmas, et mitmed 

hulgiturud saavad pakkuda esmaseid 

hulgimüügisisendeid konkreetsele jaeturule 

ning samas saab üks hulgiturg pakkuda 

esmaseid hulgimüügisisendeid ka mitmele 

jaeturule. Lisaks võivad konkreetse turu 

konkurentsidünaamikat mõjutada turud, 

mis on lähedased, kuid ei oma vertikaalset 

suhet, nagu on olukord näiteks teatavate 

paikse ja mobiilse side turgude vahel. Riigi 

reguleerivad asutused peaksid sellise 

hindamise korraldama eraldi iga hulgituru 

puhul, mille suhtes kaalutakse 

reguleerimist, hinnates, kas 

parandusmeetmed, mis seonduvad 
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tsiviilinfrastruktuurile, kuna sellised 

meetmed suurendavad harilikult 

konkurentsi jätkusuutlikkust ja ka 

infrastruktuuri konkurentsi, ning seejärel 

analüüsides hulgiturge, mis arvatavasti 

vajavad eelnevat reguleerimist, lähtudes 

nende tõenäolisest sobivusest jaetasandil 

tuvastatud konkurentsiprobleemide 

lahendamiseks. Konkreetse kehtestatava 

parandusmeetme üle otsuse langetamisel 

peaksid riigi reguleerivad asutused 

hindama selle tehnilist teostatavust ja 

tegema kulude-tulude analüüsi, võttes 

arvesse selle sobilikkust jaetasandil 

tuvastatud konkurentsiprobleemide 

lahendamiseks. Riigi reguleerivad asutused 

peaksid kaaluma konkreetsete 

parandusmeetmete kehtestamise tagajärgi, 

mis üksnes teatava topoloogiaga võrkude 

suhtes kohaldatuna võiksid pärssida 

lõppkasutajate huvides olevat ülikiirete 

võrkude kasutuselevõttu. Enne, kui riigi 

reguleeriv asutus teeb kindlaks, kas 

märkimisväärse turujõuga ettevõtja suhtes 

tuleks kehtestada mingeid täiendavaid 

parandusmeetmeid, peaks ta hindamise igal 

etapil püüdma selgeks teha, kas asjaomane 

jaeturg oleks tõhusalt 

konkurentsivõimeline mingeid 

asjakohaseid kaubanduskokkulepped või 

muid hulgituru tingimusi, sealhulgas muid 

juba kehtivaid reguleerimisviise silmas 

pidades, nagu näiteks üldised 

juurdepääsukohustused dubleerimatutele 

varadele või direktiivi 2014/61/EL kohaselt 

kehtestatud kohustused või riigi 

reguleeriva asutuse poolt märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja puhul juba otstarbekaks 

peetud mis tahes muu reguleerimisviis. 

Isegi kui sellised erinevused ei too kaasa 

erinevate geograafiliste turgude 

määratlemist, võivad need õigustada 

vahetegemist asjakohaste 

parandusmeetmete vahel, mis on 

kehtestatud konkurentsipiirangute erinevat 

intensiivsust silmas pidades. 

juurdepääsuga tsiviilinfrastruktuurile, 

kusjuures sellised meetmed suurendavad 

harilikult konkurentsi jätkusuutlikkust ja ka 

infrastruktuuri konkurentsi, kuid samas 

sõltuvad kättesaadavusest või füüsilistest 

piirangutest, või parandusmeetmed, 

millega tagatakse juurdepääs seotud 

vahenditele, on kõige asjakohasemad, 
ning seejärel analüüsides hulgiturge, mis 

arvatavasti vajavad eelnevat reguleerimist, 

lähtudes nende tõenäolisest sobivusest 

jaetasandil tuvastatud 

konkurentsiprobleemide lahendamiseks. 

Konkreetse kehtestatava parandusmeetme 

üle otsuse langetamisel peaksid riigi 

reguleerivad asutused hindama selle 

tehnilist teostatavust ja tegema kulude-

tulude analüüsi, võttes arvesse selle 

sobilikkust jaetasandil tuvastatud 

konkurentsiprobleemide lahendamiseks, ja 

võimaldades jätkusuutlikku konkurentsi, 

tuginedes eristamisele ja tehnoloogilisele 

neutraalsusele. Riigi reguleerivad asutused 

peaksid kaaluma konkreetsete 

parandusmeetmete kehtestamise tagajärgi, 

mis üksnes teatava topoloogiaga võrkude 

suhtes kohaldatuna võiksid pärssida 

lõppkasutajate huvides olevat ülikiirete 

võrkude kasutuselevõttu. Lisaks peaksid 

riigi reguleerivad asutused kehtestatavate 

parandusmeetmete kaudu tagama 

stiimulid, võimaluse korral enne 

infrastruktuuri kasutuselevõttu, paindliku 

ja avatud võrguarhitektuuri 

väljaarendamiseks, mis vähendaks 

lõppkokkuvõttes hiljem kehtestatavate 

parandusmeetmetega seotud koormust ja 

keerukust. Enne, kui riigi reguleeriv asutus 

teeb kindlaks, kas märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja suhtes tuleks kehtestada 

mingeid täiendavaid parandusmeetmeid, 

peaks ta hindamise igal etapil püüdma 

selgeks teha, kas asjaomased turud oleksid 

tõhusalt konkurentsivõimelised mingeid 

asjakohaseid kaubanduskokkuleppeid või 

muid hulgituru tingimusi, sealhulgas muid 

juba kehtivaid reguleerimisviise silmas 

pidades, nagu näiteks üldised 

juurdepääsukohustused dubleerimatutele 
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varadele või direktiivi 2014/61/EL kohaselt 

kehtestatud kohustused või riigi 

reguleeriva asutuse poolt märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja puhul juba otstarbekaks 

peetud mis tahes muu reguleerimisviis. 

Isegi kui sellised erinevused ei too kaasa 

erinevate geograafiliste turgude 

määratlemist, võivad need õigustada 

vahetegemist asjakohaste 

parandusmeetmete vahel, mis on 

kehtestatud konkurentsipiirangute erinevat 

intensiivsust silmas pidades. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 164 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(164) Kehtestatavate kohustuste ja 

tingimuste proportsionaalsuse hindamisel 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

arvestama nende liikmesriikide eri 

piirkondades valitseva 

konkurentsiolukorraga, võttes eelkõige 

arvesse käesoleva direktiivi kohaselt 

läbiviidud geograafilise ülevaate tulemusi. 

(164) Kehtestatavate kohustuste ja 

tingimuste proportsionaalsuse hindamisel 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

arvestama nende liikmesriikide eri 

piirkondades valitseva 

konkurentsiolukorraga, võttes eelkõige 

arvesse käesoleva direktiivi kohaselt 

läbiviidud geograafilise ülevaate tulemusi. 

Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 

nende kehtestatavad kohustused 

märkimisväärse turujõuga operaatorite 

suhtes on tulemuslikud. Riikide 

reguleerivad asutused võivad eelnevalt 

kehtestada karistussüsteemid, mida 

kohaldatakse asjaomaste kohustuste 

rikkumise korral. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 164 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(164) Kehtestatavate kohustuste ja 

tingimuste proportsionaalsuse hindamisel 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

arvestama nende liikmesriikide eri 

piirkondades valitseva 

konkurentsiolukorraga, võttes eelkõige 

arvesse käesoleva direktiivi kohaselt 

läbiviidud geograafilise ülevaate tulemusi. 

(164) Kehtestatavate kohustuste ja 

tingimuste proportsionaalsuse hindamisel 

peaksid riikide reguleerivad asutused 

arvestama nende liikmesriikide eri 

piirkondades valitseva 

konkurentsiolukorraga, võttes eelkõige 

arvesse käesoleva direktiivi kohaselt 

läbiviidud geograafilise ülevaate tulemusi. 

Selleks et tagada, et märkimisväärse 

turujõuga operaatorid tõepoolest täidavad 

kohustusi, peavad riikide reguleerivad 

asutused kehtestama mittetäitmise eest 

karistused. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 172 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(172) Uute ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtul on otsustava tähtsusega 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad, mis 

saavad majutada elektroonilise side 

võrku, sest nende dubleerimine seondub 

suurte kuludega ning nende 

korduskasutamisega võiks kaasneda 

märkimisväärne kokkuhoid. Seetõttu on 

lisaks direktiiviga 2014/61/EL kehtestatud 

füüsilist infrastruktuuri käsitlevatele 

eeskirjadele tarvis konkreetset 

parandusmeedet olukordades, kus 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad 

välja jäetud 
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kuuluvad märkimisväärse turujõuga 

ettevõtjale. Kui tsiviilehituse 

infrastruktuuri varad on olemas ja 

korduskasutatavad, on neile tõhusa 

juurdepääsu saavutamise positiivne mõju 

konkureeriva infrastruktuuri rajamise 

korral väga suur. Seepärast on tarvis 

tagada, et juurdepääsu sellistele varadele 

saab kasutada eraldiseisva meetmena 

parandamaks mis tahes järgneva turu 

konkurentsi- ja kasutuselevõtu 

dünaamikat. Seda tuleks kaaluda enne 

muude võimalike parandusmeetmete 

kehtestamise vajaduse hindamist ning 

mitte üksnes muid hulgitooteid või -

teenuseid täiendava parandusmeetmena 

või parandusmeetmena, mida 

kohaldatakse üksnes ettevõtjatele, kes 

kasutavad selliseid muid hulgitooteid või -

teenuseid. Riigi reguleerivad asutused 

peaksid väärtustama korduskasutatavaid, 

tsiviilehituse pärandinfrastruktuuri 

varasid sellise raamatupidamisväärtuse 

alusel, millest on maha arvatud 

arvutamise hetke akumuleeritud kulum 

ning mida on indekseeritud asjakohase 

hinnaindeksi, näiteks jaehinnaindeksiga, 

jättes kõrvale varad, mis on mitte vähem 

kui 40aastase ajavahemiku jooksul 

täielikult amortiseeritud, kuid siiski 

kasutuses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  256 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 172 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(172) Uute ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtul on otsustava tähtsusega 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad, mis 

saavad majutada elektroonilise side võrku, 

sest nende dubleerimine seondub suurte 

(172) Uute ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtul on otsustava tähtsusega 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad, mis 

saavad majutada elektroonilise side võrku, 

sest nende dubleerimine seondub suurte 
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kuludega ning nende korduskasutamisega 

võiks kaasneda märkimisväärne 

kokkuhoid. Seetõttu on lisaks direktiiviga 

2014/61/EL kehtestatud füüsilist 

infrastruktuuri käsitlevatele eeskirjadele 

tarvis konkreetset parandusmeedet 

olukordades, kus tsiviilehituse 

infrastruktuuri varad kuuluvad 

märkimisväärse turujõuga ettevõtjale. Kui 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad on 

olemas ja korduskasutatavad, on neile 

tõhusa juurdepääsu saavutamise positiivne 

mõju konkureeriva infrastruktuuri rajamise 

korral väga suur. Seepärast on tarvis 

tagada, et juurdepääsu sellistele varadele 

saab kasutada eraldiseisva meetmena 

parandamaks mis tahes järgneva turu 

konkurentsi- ja kasutuselevõtu dünaamikat. 

Seda tuleks kaaluda enne muude võimalike 

parandusmeetmete kehtestamise vajaduse 

hindamist ning mitte üksnes muid 

hulgitooteid või -teenuseid täiendava 

parandusmeetmena või parandusmeetmena, 

mida kohaldatakse üksnes ettevõtjatele, kes 

kasutavad selliseid muid hulgitooteid või -

teenuseid. Riigi reguleerivad asutused 

peaksid väärtustama korduskasutatavaid, 

tsiviilehituse pärandinfrastruktuuri varasid 

sellise raamatupidamisväärtuse alusel, 

millest on maha arvatud arvutamise hetke 

akumuleeritud kulum ning mida on 

indekseeritud asjakohase hinnaindeksi, 

näiteks jaehinnaindeksiga, jättes kõrvale 

varad, mis on mitte vähem kui 40aastase 

ajavahemiku jooksul täielikult 

amortiseeritud, kuid siiski kasutuses. 

kuludega ning nende korduskasutamisega 

võiks kaasneda märkimisväärne 

kokkuhoid. Seetõttu on lisaks direktiiviga 

2014/61/EL kehtestatud füüsilist 

infrastruktuuri käsitlevatele eeskirjadele 

tarvis konkreetset parandusmeedet 

olukordades, kus tsiviilehituse 

infrastruktuuri varad kuuluvad 

märkimisväärse turujõuga ettevõtjale. Kui 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad on 

olemas ja korduskasutatavad, on neile 

tõhusa juurdepääsu saavutamise positiivne 

mõju konkureeriva infrastruktuuri rajamise 

korral väga suur. Seepärast on tarvis 

tagada, et juurdepääsu sellistele varadele 

saab kasutada eraldiseisva meetmena 

parandamaks mis tahes järgneva turu 

konkurentsi- ja kasutuselevõtu dünaamikat. 

Seda tuleks kaaluda enne muude võimalike 

parandusmeetmete kehtestamise vajaduse 

hindamist ning mitte üksnes muid 

hulgitooteid või -teenuseid täiendava 

parandusmeetmena või parandusmeetmena, 

mida kohaldatakse üksnes ettevõtjatele, kes 

kasutavad selliseid muid hulgitooteid või -

teenuseid. Juurdepääsu sellistele varadele 

võivad aga piirata füüsilised piirangud või 

piiratud kättesaadavus, mistõttu tuleks 

kaaluda samaväärseid 

juurdepääsuvõimalusi, näiteks 

juurdepääsu pimekiule. Riigi reguleerivad 

asutused peaksid väärtustama 

korduskasutatavaid, tsiviilehituse 

pärandinfrastruktuuri varasid sellise 

raamatupidamisväärtuse alusel, millest on 

maha arvatud arvutamise hetke 

akumuleeritud kulum ning mida on 

indekseeritud asjakohase hinnaindeksi, 

näiteks jaehinnaindeksiga, jättes kõrvale 

varad, mis on mitte vähem kui 40aastase 

ajavahemiku jooksul täielikult 

amortiseeritud, kuid siiski kasutuses. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 
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tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 172 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(172) Uute ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtul on otsustava tähtsusega 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad, mis 

saavad majutada elektroonilise side võrku, 

sest nende dubleerimine seondub suurte 

kuludega ning nende korduskasutamisega 

võiks kaasneda märkimisväärne 

kokkuhoid. Seetõttu on lisaks direktiiviga 

2014/61/EL kehtestatud füüsilist 

infrastruktuuri käsitlevatele eeskirjadele 

tarvis konkreetset parandusmeedet 

olukordades, kus tsiviilehituse 

infrastruktuuri varad kuuluvad 

märkimisväärse turujõuga ettevõtjale. Kui 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad on 

olemas ja korduskasutatavad, on neile 

tõhusa juurdepääsu saavutamise positiivne 

mõju konkureeriva infrastruktuuri rajamise 

korral väga suur. Seepärast on tarvis 

tagada, et juurdepääsu sellistele varadele 

saab kasutada eraldiseisva meetmena 

parandamaks mis tahes järgneva turu 

konkurentsi- ja kasutuselevõtu dünaamikat. 

Seda tuleks kaaluda enne muude võimalike 

parandusmeetmete kehtestamise vajaduse 

hindamist ning mitte üksnes muid 

hulgitooteid või -teenuseid täiendava 

parandusmeetmena või parandusmeetmena, 

mida kohaldatakse üksnes ettevõtjatele, kes 

kasutavad selliseid muid hulgitooteid või -

teenuseid. Riigi reguleerivad asutused 

peaksid väärtustama korduskasutatavaid, 

tsiviilehituse pärandinfrastruktuuri varasid 

sellise raamatupidamisväärtuse alusel, 

millest on maha arvatud arvutamise hetke 

akumuleeritud kulum ning mida on 

indekseeritud asjakohase hinnaindeksi, 

(172) Uute ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtul on otsustava tähtsusega 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad, mis 

saavad majutada elektroonilise side võrku, 

või passiivsed infrastruktuurid, näiteks 

mitteaktiivsed liinid, sest nende 

dubleerimine seondub suurte kuludega 

ning nende korduskasutamisega võiks 

kaasneda märkimisväärne kokkuhoid. 

Seetõttu on lisaks direktiiviga 2014/61/EL 

kehtestatud füüsilist infrastruktuuri 

käsitlevatele eeskirjadele tarvis konkreetset 

parandusmeedet olukordades, kus 

tsiviilehituse infrastruktuuri varad 

kuuluvad märkimisväärse turujõuga 

ettevõtjale. Kui tsiviilehituse 

infrastruktuuri varad või passiivsed 

infrastruktuurid on olemas ja 

korduskasutatavad, on neile tõhusa 

juurdepääsu saavutamise positiivne mõju 

konkureeriva infrastruktuuri rajamise 

korral väga suur. Seepärast on tarvis 

tagada, et juurdepääsu sellistele varadele 

saab kasutada eraldiseisva meetmena 

parandamaks mis tahes järgneva turu 

konkurentsi- ja kasutuselevõtu dünaamikat. 

Seda tuleks kaaluda enne muude võimalike 

parandusmeetmete kehtestamise vajaduse 

hindamist ning mitte üksnes muid 

hulgitooteid või -teenuseid täiendava 

parandusmeetmena või parandusmeetmena, 

mida kohaldatakse üksnes ettevõtjatele, kes 

kasutavad selliseid muid hulgitooteid või -

teenuseid. Riigi reguleerivad asutused 

peaksid väärtustama korduskasutatavaid, 

tsiviilehituse pärandinfrastruktuuri varasid 

sellise raamatupidamisväärtuse alusel, 
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näiteks jaehinnaindeksiga, jättes kõrvale 

varad, mis on mitte vähem kui 40aastase 

ajavahemiku jooksul täielikult 

amortiseeritud, kuid siiski kasutuses. 

millest on maha arvatud arvutamise hetke 

akumuleeritud kulum ning mida on 

indekseeritud asjakohase hinnaindeksi, 

näiteks jaehinnaindeksiga, jättes kõrvale 

varad, mis on mitte vähem kui 40aastase 

ajavahemiku jooksul täielikult 

amortiseeritud, kuid siiski kasutuses. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 173 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(173) Riikide reguleerivad asutused 

peaksid uutele ja täiustatud 

infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 

kehtestades tagama, et 

juurdepääsutingimused peegeldavad 

investeerimisotsuse aluseks olevaid 

asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 

väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 

teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra ja 

eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 

sellele peaksid riikide reguleerivad 

asutused olema suutelised kehtestama 

vajaduse korral tingimused juurdepääsuks, 

mis on järjepidevad asjakohastel 

läbivaatamisperioodidel, et anda 

investoritele planeerimiskindlust. Kui 

hinnakontrolle peetakse asjakohaseks, 

võivad selliste tingimuste hulka kuuluda 

hinnakujundussüsteemid, mis sõltuvad 

lepingu mahust või pikkusest kooskõlas 

liidu õigusega ja tingimusel, et need ei ole 

diskrimineerivad. Kõikide kehtestatud 

juurdepääsutingimuste puhul tuleb 

arvestada vajadusega säilitada tõhusat 

konkurentsi teenuste osutamisel tarbijatele 

ja ettevõtetele. 

(173) Riikide reguleerivad asutused 

peaksid uutele ja täiustatud 

infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 

kehtestades tagama, et 

juurdepääsutingimused peegeldavad 

investeerimisotsuse aluseks olevaid 

asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 

väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 

teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra ja 

eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 

sellele peaksid riikide reguleerivad 

asutused olema suutelised kehtestama 

vajaduse korral tingimused juurdepääsuks, 

mis on järjepidevad asjakohastel 

läbivaatamisperioodidel, et anda 

investoritele planeerimiskindlust. Kui 

hinnakontrolle peetakse asjakohaseks, 

võivad selliste tingimuste hulka kuuluda 

hinnakujundussüsteemid, mis sõltuvad 

lepingu mahust või pikkusest kooskõlas 

liidu õigusega ja tingimusel, et need ei ole 

diskrimineerivad. Kõikide kehtestatud 

juurdepääsutingimuste puhul tuleb 

arvestada vajadusega säilitada tõhusat 

konkurentsi teenuste osutamisel tarbijatele 

ja ettevõtetele. Igat kohustust tuleb eraldi 

hinnata. Riikide reguleerivate asutuste 

kehtestatavad võimalikud kohustused ei 

ole hierarhilised – välja arvatud üks 
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erand. Proportsionaalsuse põhimõte 

nõuab siiski teatavatele võrguvahenditele 

juurdepääsu ja nende kasutamise 

kohustuse kehtestamist vaid juhul, kui 

tsiviilinfrastruktuuri varadele 

juurdepääsu kohustust ei kehtestata või ei 

ole see tõenäoliselt tulemuslik. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  259 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 173 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(173) Riikide reguleerivad asutused 

peaksid uutele ja täiustatud 

infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 

kehtestades tagama, et 

juurdepääsutingimused peegeldavad 

investeerimisotsuse aluseks olevaid 

asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 

väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 

teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra ja 

eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 

sellele peaksid riikide reguleerivad 

asutused olema suutelised kehtestama 

vajaduse korral tingimused juurdepääsuks, 

mis on järjepidevad asjakohastel 

läbivaatamisperioodidel, et anda 

investoritele planeerimiskindlust. Kui 

hinnakontrolle peetakse asjakohaseks, 

võivad selliste tingimuste hulka kuuluda 

hinnakujundussüsteemid, mis sõltuvad 

lepingu mahust või pikkusest kooskõlas 

liidu õigusega ja tingimusel, et need ei ole 

diskrimineerivad. Kõikide kehtestatud 

juurdepääsutingimuste puhul tuleb 

arvestada vajadusega säilitada tõhusat 

konkurentsi teenuste osutamisel tarbijatele 

ja ettevõtetele. 

(173) Riikide reguleerivad asutused 

peaksid uutele ja täiustatud 

infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 

kehtestades tagama, et 

juurdepääsutingimused peegeldavad 

investeerimisotsuse aluseks olevaid 

asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 

väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 

teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra ja 

eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 

sellele peaksid riikide reguleerivad 

asutused olema suutelised kehtestama 

vajaduse korral tingimused juurdepääsuks, 

mis on järjepidevad asjakohastel 

läbivaatamisperioodidel, et anda 

investoritele planeerimiskindlust. Kui 

hinnakontrolle peetakse asjakohaseks, 

võivad selliste tingimuste hulka kuuluda 

hinnakujundussüsteemid, mis sõltuvad 

lepingu mahust või pikkusest kooskõlas 

liidu õigusega ja tingimusel, et need ei ole 

diskrimineerivad. Kõikide kehtestatud 

juurdepääsutingimuste puhul tuleb 

arvestada vajadusega säilitada tõhusat 

konkurentsi teenuste osutamisel tarbijatele 

ja ettevõtetele. Igat kohustust hinnatakse 

eraldi ja puudub hierarhia eri kohustuste 

vahel, mida riikide reguleerivad asutused 

saavad kehtestada, välja arvatud üks 
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erand. Kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega kehtestatakse kohustus 

võimaldada teatavatele võrguvahenditele 

juurdepääsu ja nende kasutamist ainult 

juhul, kui kohustust võimaldada 

juurdepääsu tsiviilehitistele ei kehtestata 

või ei ole see tõenäoliselt tulemuslik. 

Or. en 

Selgitus 

Põhjenduses 173 tuleks täpsustada, et kohustus võimaldada teatavatele võrguvahenditele 

juurdepääsu ja nende kasutamist kehtestatakse ainult juhul, kui kohustus võimaldada 

juurdepääsu tsiviilehitistele ei ole või tõenäoliselt ei ole tulemuslik. 

 

Muudatusettepanek  260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 175 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele 

konkurentsile tõenäoliselt rohkem kasu 

võrgukvaliteedi paranemisest kui vaid ühe 

võrguga piirkondades. See, kas 

konkurents on piisav muude parameetrite 

nagu hinna ja valiku puhul, sõltub 

tõenäoliselt riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt 

üks võrguoperaator pakub huvitatud 

ettevõtjale hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

jaeturul jätkusuutlikku konkurentsi, ei 

pea riigi reguleerivad asutused 

tõenäoliselt kehtestama või säilitama 

märkimisväärsel turuvõimul põhinevaid 

hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda 

välja jäetud 
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üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisele. See kehtib seda enam siis, 

kui mõlemad võrguoperaatorid pakuvad 

mõistlikku kaubanduslikku 

hulgijuurdepääsu. Mõlemal sellisel juhul 

võib riigi reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit , kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või 

enam operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks 

vajaliku juurdepääsuvõrgu vara), 

määratlevad riigi reguleerivad asutused 

märkimisväärse turujõuga operaatori 

väiksema tõenäosusega, välja arvatud siis, 

kui nad tuvastavad kollektiivse turgu 

valitseva seisundi või kui igal asjaomasel 

ettevõtjal on märkimisväärne turujõud eri 

hulgiturgudel, mis võib juhtuda näiteks 

häälkõne lõpetamise hulgiturgude puhul. 

Sellistel turgudel, mida iseloomustab 

jätkusuutlik ja tõhus 

infrastruktuuripõhine konkurents, peaks 

piisama üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisest. 

Or. en 

Selgitus 

Tekstis ei võeta arvesse BERECi leide „tugevate oligopolidena“ kvalifitseeritud turgudega 

seotud probleemide kohta. Põhjenduses ei kajastata BERECi järeldust, et „kahest ei piisa“. 

 

Muudatusettepanek  261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 175 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele 

konkurentsile tõenäoliselt rohkem kasu 

võrgukvaliteedi paranemisest kui vaid ühe 

võrguga piirkondades. See, kas 

konkurents on piisav muude parameetrite 

nagu hinna ja valiku puhul, sõltub 

tõenäoliselt riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt 

üks võrguoperaator pakub huvitatud 

ettevõtjale hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

jaeturul jätkusuutlikku konkurentsi, ei 

pea riigi reguleerivad asutused 

tõenäoliselt kehtestama või säilitama 

märkimisväärsel turuvõimul põhinevaid 

hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda 

üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisele. See kehtib seda enam siis, 

kui mõlemad võrguoperaatorid pakuvad 

mõistlikku kaubanduslikku 

hulgijuurdepääsu. Mõlemal sellisel juhul 

võib riigi reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit , kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või 

enam operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks 

vajaliku juurdepääsuvõrgu vara), 

välja jäetud 
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määratlevad riigi reguleerivad asutused 

märkimisväärse turujõuga operaatori 

väiksema tõenäosusega, välja arvatud siis, 

kui nad tuvastavad kollektiivse turgu 

valitseva seisundi või kui igal asjaomasel 

ettevõtjal on märkimisväärne turujõud eri 

hulgiturgudel, mis võib juhtuda näiteks 

häälkõne lõpetamise hulgiturgude puhul. 

Sellistel turgudel, mida iseloomustab 

jätkusuutlik ja tõhus 

infrastruktuuripõhine konkurents, peaks 

piisama üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 175 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele 

konkurentsile tõenäoliselt rohkem kasu 

võrgukvaliteedi paranemisest kui vaid ühe 

võrguga piirkondades. See, kas 

konkurents on piisav muude parameetrite 

nagu hinna ja valiku puhul, sõltub 

tõenäoliselt riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt 

üks võrguoperaator pakub huvitatud 

ettevõtjale hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

jaeturul jätkusuutlikku konkurentsi, ei 

pea riigi reguleerivad asutused 

tõenäoliselt kehtestama või säilitama 

märkimisväärsel turuvõimul põhinevaid 

hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda 

välja jäetud 
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üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisele. See kehtib seda enam siis, 

kui mõlemad võrguoperaatorid pakuvad 

mõistlikku kaubanduslikku 

hulgijuurdepääsu. Mõlemal sellisel juhul 

võib riigi reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit , kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või 

enam operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks 

vajaliku juurdepääsuvõrgu vara), 

määratlevad riigi reguleerivad asutused 

märkimisväärse turujõuga operaatori 

väiksema tõenäosusega, välja arvatud siis, 

kui nad tuvastavad kollektiivse turgu 

valitseva seisundi või kui igal asjaomasel 

ettevõtjal on märkimisväärne turujõud eri 

hulgiturgudel, mis võib juhtuda näiteks 

häälkõne lõpetamise hulgiturgude puhul. 

Sellistel turgudel, mida iseloomustab 

jätkusuutlik ja tõhus 

infrastruktuuripõhine konkurents, peaks 

piisama üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisest. 

Or. en 

Selgitus 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 
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Muudatusettepanek  263 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 175 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele 

konkurentsile tõenäoliselt rohkem kasu 

võrgukvaliteedi paranemisest kui vaid ühe 

võrguga piirkondades. See, kas 

konkurents on piisav muude parameetrite 

nagu hinna ja valiku puhul, sõltub 

tõenäoliselt riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt 

üks võrguoperaator pakub huvitatud 

ettevõtjale hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

jaeturul jätkusuutlikku konkurentsi, ei 

pea riigi reguleerivad asutused 

tõenäoliselt kehtestama või säilitama 

märkimisväärsel turuvõimul põhinevaid 

hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda 

üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisele. See kehtib seda enam siis, 

kui mõlemad võrguoperaatorid pakuvad 

mõistlikku kaubanduslikku 

hulgijuurdepääsu. Mõlemal sellisel juhul 

võib riigi reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit , kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

välja jäetud 
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piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või 

enam operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks 

vajaliku juurdepääsuvõrgu vara), 

määratlevad riigi reguleerivad asutused 

märkimisväärse turujõuga operaatori 

väiksema tõenäosusega, välja arvatud siis, 

kui nad tuvastavad kollektiivse turgu 

valitseva seisundi või kui igal asjaomasel 

ettevõtjal on märkimisväärne turujõud eri 

hulgiturgudel, mis võib juhtuda näiteks 

häälkõne lõpetamise hulgiturgude puhul. 

Sellistel turgudel, mida iseloomustab 

jätkusuutlik ja tõhus 

infrastruktuuripõhine konkurents, peaks 

piisama üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisest. 

Or. en 

Selgitus 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Muudatusettepanek  264 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 175 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

välja jäetud 
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juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele 

konkurentsile tõenäoliselt rohkem kasu 

võrgukvaliteedi paranemisest kui vaid ühe 

võrguga piirkondades. See, kas 

konkurents on piisav muude parameetrite 

nagu hinna ja valiku puhul, sõltub 

tõenäoliselt riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt 

üks võrguoperaator pakub huvitatud 

ettevõtjale hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

jaeturul jätkusuutlikku konkurentsi, ei 

pea riigi reguleerivad asutused 

tõenäoliselt kehtestama või säilitama 

märkimisväärsel turuvõimul põhinevaid 

hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda 

üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisele. See kehtib seda enam siis, 

kui mõlemad võrguoperaatorid pakuvad 

mõistlikku kaubanduslikku 

hulgijuurdepääsu. Mõlemal sellisel juhul 

võib riigi reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit, kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või 

enam operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks 

vajaliku juurdepääsuvõrgu vara), 

määratlevad riigi reguleerivad asutused 

märkimisväärse turujõuga operaatori 

väiksema tõenäosusega, välja arvatud siis, 

kui nad tuvastavad kollektiivse turgu 

valitseva seisundi või kui igal asjaomasel 

ettevõtjal on märkimisväärne turujõud eri 

hulgiturgudel, mis võib juhtuda näiteks 
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häälkõne lõpetamise hulgiturgude puhul. 

Sellistel turgudel, mida iseloomustab 

jätkusuutlik ja tõhus 

infrastruktuuripõhine konkurents, peaks 

piisama üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  265 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 175 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele konkurentsile 

tõenäoliselt rohkem kasu võrgukvaliteedi 

paranemisest kui vaid ühe võrguga 

piirkondades. See, kas konkurents on 

piisav muude parameetrite nagu hinna ja 

valiku puhul, sõltub tõenäoliselt 

riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt üks 

võrguoperaator pakub huvitatud ettevõtjale 

hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

jaeturul jätkusuutlikku konkurentsi, ei pea 

riigi reguleerivad asutused tõenäoliselt 

kehtestama või säilitama märkimisväärsel 

turuvõimul põhinevaid hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda üldiste 

konkurentsieeskirjade kohaldamisele. See 

kehtib seda enam siis, kui mõlemad 

võrguoperaatorid pakuvad mõistlikku 

kaubanduslikku hulgijuurdepääsu. 

Mõlemal sellisel juhul võib riigi 

reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

(175) Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikus võib oodata kaht 

juurdepääsuvõrku, saavad lõppkasutajad 

tänu infrastruktuuripõhisele konkurentsile 

tõenäoliselt rohkem kasu võrgukvaliteedi 

paranemisest kui vaid ühe võrguga 

piirkondades. See, kas konkurents on 

piisav muude parameetrite nagu hinna ja 

valiku puhul, sõltub tõenäoliselt 

riigisisestest ja kohalikest 

konkurentsitingimustest. Kui vähemalt üks 

võrguoperaator pakub huvitatud ettevõtjale 

hulgijuurdepääsu mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

asjaomastel turgudel pikaajalist 
jätkusuutlikku konkurentsi, ei pea riigi 

reguleerivad asutused tõenäoliselt 

kehtestama või säilitama märkimisväärsel 

turuvõimul põhinevaid hulgimüügitasandi 

juurdepääsukohustusi, mis ulatuksid 

kaugemale tsiviilinfrastruktuurile 

juurdepääsust. Sestap saab tugineda üldiste 

konkurentsieeskirjade kohaldamisele. See 

kehtib seda enam siis, kui mõlemad 

võrguoperaatorid pakuvad mõistlikku 

kaubanduslikku hulgijuurdepääsu. 

Mõlemal sellisel juhul võib riigi 

reguleerivate asutuste jaoks olla 

asjakohasem tugineda tagantjärele 

teostatud erijärelevalvele. Kui tulevikule 
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esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit, kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või enam 

operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks vajaliku 

juurdepääsuvõrgu vara), määratlevad riigi 

reguleerivad asutused märkimisväärse 

turujõuga operaatori väiksema 

tõenäosusega, välja arvatud siis, kui nad 

tuvastavad kollektiivse turgu valitseva 

seisundi või kui igal asjaomasel ettevõtjal 

on märkimisväärne turujõud eri 

hulgiturgudel, mis võib juhtuda näiteks 

häälkõne lõpetamise hulgiturgude puhul. 

Sellistel turgudel, mida iseloomustab 

jätkusuutlik ja tõhus infrastruktuuripõhine 

konkurents, peaks piisama üldiste 

konkurentsieeskirjade kohaldamisest. 

orienteeritult on esindatud või eeldatavalt 

esindatud kolm juurdepääsuvõrgu 

operaatorit, kes konkureerivad 

jätkusuutlikult samadel jae- ja 

hulgiturgudel (nagu võib näiteks juhtuda 

mobiilside puhul ning mõningates 

püsiliinivõrkude geograafilistes 

piirkondades, iseäranis juhul, kui on 

olemas tegelik juurdepääs 

tsiviilinfrastruktuurile ja/või 

kaasinvesteeringutele, nii et kolm või enam 

operaatorit kontrollivad tegelikult 

jaemüüginõudluse rahuldamiseks vajaliku 

juurdepääsuvõrgu vara), määratlevad riigi 

reguleerivad asutused märkimisväärse 

turujõuga operaatori väiksema 

tõenäosusega, välja arvatud siis, kui nad 

tuvastavad kollektiivse turgu valitseva 

seisundi või tulemusliku konkurentsi 

märkimisväärse takistuse või kui igal 

asjaomasel ettevõtjal on märkimisväärne 

turujõud eri hulgiturgudel, mis võib 

juhtuda näiteks häälkõne lõpetamise 

hulgiturgude puhul. Sellistel turgudel, mida 

iseloomustab jätkusuutlik ja tõhus 

infrastruktuuripõhine konkurents, peaks 

piisama üldiste konkurentsieeskirjade 

kohaldamisest. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  266 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 177 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(177) Hinnakontroll võib osutuda 

vajalikuks, kui turuanalüüs näitab, et 

(177) Hinnakontroll võib osutuda 

vajalikuks, kui turuanalüüs näitab, et 
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konkurents konkreetsel turul ei ole 

tulemuslik. Eelkõige peaksid 

märkimisväärse turujõuga operaatorid 

vältima hindade kokkusurumist, mille 

korral ei ole erinevus nende tarbijahindade 

ja samasuguste teenuste jaemüügiga 

tegelevatelt konkurentidelt nõutavate 

vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 

tasude vahel piisav, et tagada püsiv 

konkurents. Kui riigi reguleeriv asutus 

arvutab välja käesoleva direktiivi alusel 

kohustusliku teenuse loomisega 

kaasnevad kulud, on otstarbekas 

arvestada mõistliku kasumi saamisega 

kasutatud kapitalilt, kaasa arvatud 

kulutused tööjõule ja ehituskulud, ning 

kohandada vajaduse korral kapitali 

väärtust, et see kajastaks varade väärtust 

ja tegevuse tõhusust kõnealusel ajal. 
Kulude tagasiteenimise meetod peaks 

olema kooskõlas oludega ning võtma 

arvesse vajadust suurendada tõhusust, 

püsivat konkurentsi ja ülikiirete võrkude 

kasutuselevõttu ning seeläbi võimalikult 

suurendama lõppkasutajatekasu, 

arvestades lisaks vajadusega tagada 

kooskõlas komisjoni suunisega37 

prognoositavad ja stabiilsed hulgihinnad, 

mis on kõigi operaatorite huvides, kes 

soovivad võtta kasutusele uued ja 

täiustatud võrgud. 

konkurents konkreetsel turul ei ole 

tulemuslik. Eelkõige peaksid 

märkimisväärse turujõuga operaatorid 

vältima hindade kokkusurumist, mille 

korral ei ole erinevus nende tarbijahindade 

ja samasuguste teenuste jaemüügiga 

tegelevatelt konkurentidelt nõutavate 

vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 

tasude vahel piisav, et tagada püsiv 

konkurents. Kulude tagasiteenimise 

meetod peaks olema kooskõlas oludega 

ning võtma arvesse vajadust suurendada 

tõhusust, püsivat konkurentsi ja ülikiirete 

võrkude kasutuselevõttu ning seeläbi 

võimalikult suurendama lõppkasutajate 

kasu, arvestades lisaks vajadusega tagada 

kooskõlas komisjoni suunisega37 

prognoositavad ja stabiilsed hulgihinnad, 

mis on kõigi operaatorite huvides, kes 

soovivad võtta kasutusele uued ja 

täiustatud võrgud. 

_________________ _________________ 

37 Komisjoni 11. septembri 2013. aasta 

soovitus 2013/466/EL järjepidevate 

mittediskrimineerimiskohustuste ja 

kuluarvestuse metoodikate kohta 

eesmärgiga edendada konkurentsi ja 

parandada lairibasse investeerimise 

keskkonda (ELT L 251, 21.9.2013, lk 13). 

37 Komisjoni 11. septembri 2013. aasta 

soovitus 2013/466/EL järjepidevate 

mittediskrimineerimiskohustuste ja 

kuluarvestuse metoodikate kohta 

eesmärgiga edendada konkurentsi ja 

parandada lairibasse investeerimise 

keskkonda (ELT L 251, 21.9.2013, lk 13). 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 



 

AM\1122801ET.docx 127/157 PE602.947v01-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  267 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 178 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(178) Kuna ei ole kindel, kui suur 

nõudlus tekib järgmise põlvkonna 

lairibateenuste osutamise järele, on 

tõhusate investeeringute ja innovatsiooni 

edendamiseks oluline võimaldada uutesse 

või ajakohastatud võrkudesse 

investeerivatele operaatoritele teatavat 

hinnastamispaindlikkust. Liiga kõrgete 

hindade vältimiseks turgudel, kus 

tegutsevad märkimisväärse turujõuga 

operaatorid, peaksid konkurentsi ja 

lõppkasutajate huvide kaitsmiseks 

kaasnema hinnastamispaindlikkusega 

sellised täiendavad kaitsemeetmed nagu 

ranged mittediskrimineerimiskohustused, 

järgneva turu toodete tehnilise ja 

majandusliku jäljendatavuse tagamise 

meetmed ning infrastruktuuri 

konkurentsist tulenev tõendatav 

jaehinnapiirang või muudest reguleeritud 

juurdepääsutoodetest tulenev hinnaankur 

või mõlemad. Kõnealused konkurentsiga 

seotud kaitsemeetmed ei takista riigi 

reguleerivaid asutusi määratlemast muid 

asjaolusid, mille alusel oleks asjakohane 

mitte kehtestada reguleeritud 

juurdepääsuhindu teatavate 

hulgimüügisisendite suhtes, näiteks juhul, 

kui lõppkasutajate nõudluse kõrge 

hinnaelastsus teeb märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja jaoks 

konkurentsivõimelisest tasemest 

märgatavalt kõrgemate hindade küsimise 

mittekasumlikuks. 

välja jäetud 

Or. en 
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Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 178 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(178) Kuna ei ole kindel, kui suur 

nõudlus tekib järgmise põlvkonna 

lairibateenuste osutamise järele, on 

tõhusate investeeringute ja innovatsiooni 

edendamiseks oluline võimaldada uutesse 

või ajakohastatud võrkudesse 

investeerivatele operaatoritele teatavat 

hinnastamispaindlikkust. Liiga kõrgete 

hindade vältimiseks turgudel, kus 

tegutsevad märkimisväärse turujõuga 

operaatorid, peaksid konkurentsi ja 

lõppkasutajate huvide kaitsmiseks 

kaasnema hinnastamispaindlikkusega 

sellised täiendavad kaitsemeetmed nagu 

ranged mittediskrimineerimiskohustused, 

järgneva turu toodete tehnilise ja 

majandusliku jäljendatavuse tagamise 

meetmed ning infrastruktuuri konkurentsist 

tulenev tõendatav jaehinnapiirang või 

muudest reguleeritud 

juurdepääsutoodetest tulenev hinnaankur 

või mõlemad. Kõnealused konkurentsiga 

seotud kaitsemeetmed ei takista riigi 

reguleerivaid asutusi määratlemast muid 

asjaolusid, mille alusel oleks asjakohane 

mitte kehtestada reguleeritud 

juurdepääsuhindu teatavate 

hulgimüügisisendite suhtes, näiteks juhul, 

kui lõppkasutajate nõudluse kõrge 

hinnaelastsus teeb märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja jaoks 

konkurentsivõimelisest tasemest 

märgatavalt kõrgemate hindade küsimise 

mittekasumlikuks. 

(178) Kuna ei ole kindel, kui suur 

nõudlus tekib järgmise põlvkonna 

lairibateenuste osutamise järele, on 

tõhusate investeeringute ja innovatsiooni 

edendamiseks oluline võimaldada uutesse 

või ajakohastatud võrkudesse 

investeerivatele operaatoritele teatavat 

hinnastamispaindlikkust. Liiga kõrgete 

hindade vältimiseks turgudel, kus 

tegutsevad märkimisväärse turujõuga 

operaatorid, peaksid konkurentsi ja 

lõppkasutajate huvide kaitsmiseks 

kaasnema hinnastamispaindlikkusega 

sellised täiendavad kaitsemeetmed nagu 

tulemuslikud 
mittediskrimineerimiskohustused, järgneva 

turu toodete tehnilise ja majandusliku 

jäljendatavuse tagamise meetmed ning 

infrastruktuuri konkurentsist tulenev 

tõendatav jaehinnapiirang. Selleks on 

oluline tagada, et mis tahes kaitsemeede, 

millega piiratakse 

hinnastamispaindlikkust, ei mõjuks 

halvasti uutesse või ajakohastatud 

võrkudesse tehtavatele investeeringutele. 

See hõlmab muu hulgas seda, et 

jaehindadel põhinevad hinnakontrollid ei 

tohi tuua kaasa reguleeritud hulgihindade 

taset, mis ei võimalda tagasi saada uute 

võrkude kasutuselevõtu ja käitamisega 

seotud kulusid, ning seega olukorda, kus 

investeeriv operaator pannakse 

halvemasse olukorda kui 

mitteinvesteerivad juurdepääsu taotlejad. 
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Kõnealused konkurentsiga seotud 

kaitsemeetmed ei takista riigi reguleerivaid 

asutusi määratlemast muid asjaolusid, mille 

alusel oleks asjakohane mitte kehtestada 

reguleeritud juurdepääsuhindu teatavate 

hulgimüügisisendite suhtes, näiteks juhul, 

kui lõppkasutajate nõudluse kõrge 

hinnaelastsus teeb märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja jaoks 

konkurentsivõimelisest tasemest 

märgatavalt kõrgemate hindade küsimise 

mittekasumlikuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 180 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(180) Häälkõne lõpetamise hulgiteenuse 

hinda arvestatakse liidus põhimõttel „kes 

helistab, see maksab”. Nõudluse ja 

pakkumise asendatavuse analüüs näitab, 

et praegu ja lähitulevikus puuduvad 

hulgimüügi tasandil veel asendustooted, 

mis võiksid piirata kõne lõpetamise 

hindade kehtestamist asjaomases võrgus. 

Arvestades, et lõpetamisturgudel on 

tegemist kahesuunalise juurdepääsuga, 

võib konkurentsiprobleemiks kujuneda ka 

operaatoritevaheline ristsubsideerimine. 

Nimetatud probleeme võib esineda nii 

fikseeritud kui ka mobiilsidevõrkudes 

kõnede lõpetamise turgudel. Pidades 

silmas, et kõne lõpetavatel operaatoritel 

on võimalik tõsta teenuse hinda märksa 

kõrgemaks tegelikest kuludest ja selleks 

on ka stiimulid, peetakse selle probleemi 

sobivaimaks lahenduseks keskpikas 

perspektiivis hindade kehtestamist kulude 

põhjal. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 181 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(181) Et vähendada liidus häälkõne 

lõpetamise hulgiteenusega seotud 

konkurentsiprobleemide ühetaolise 

lahendamise regulatiivset koormust, 

tuleks käesoleva direktiiviga näha 

hinnakontrolli kohustuste kindlaks 

määramise alusena ette ühtne 

lähenemisviis, mida peaksid täiendama 

komisjoni kindlaksmääratav siduv ja 

ühtne metoodika ning BERECi 

väljatöötatud tehnilised suunised. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 182 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(182) Nende kindlaksmääramise 

lihtsustamiseks ja vajaduse korral nende 

kehtestamise hõlbustamiseks sätestatakse 

häälkõne lõpetamise hulgiteenuse hinnad 

liidu paikse ja mobiilse side turgudel 

delegeeritud õigusaktiga. Käesolevas 

direktiivis tuleks kehtestada 

üksikasjalikud kriteeriumid ja 

parameetrid, mille alusel sätestatakse 

häälkõne lõpetamise hindade väärtused. 

Kõnealust kriteeriumide ja parameetrite 

kogumit kohaldades peaks komisjon 

võtma muu hulgas arvesse, et kaetud 

peaksid olema üksnes kulud, mis 

lisanduvad kõne lõpetamise hulgiteenuse 

välja jäetud 
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osutamisel; et spektriga seotud tasud 

olenevad abonendist, mitte 

andmeliiklusest, ning tuleks seetõttu välja 

jätta ning täiendavat spektrit eraldatakse 

enamasti andmetele ja seepärast ei ole see 

kõne lõpetamise hinnalisa puhul 

asjakohane; et mööndakse, et ehkki 

mobiilsidevõrkudes hinnatakse 

minimaalse tõhusa võimsuse tasemeks 

vähemalt 20 % turuosast, saavad 

väiksemad operaatorid fikseeritud 

võrkudes saavutada tõhusa operaatoriga 

sama tõhususe ja toota samade 

ühikukuludega oma suurusest olenemata. 

Täpse maksimaalse hinna sätestamisel 

peaks komisjon kasutama asjakohaseid 

koefitsiente, et võtta arvesse iga 

liikmesriigi lõppkasutajate koguarvu, kui 

see on nõutav jätkuvate kuluerinevuste 

tõttu. Kõnealuse hinna 

kindlaksmääramisel komisjoni poolt on 

BERECi ja riigi reguleerivate asutuste 

kogemused sobilike kuluarvestuse 

mudelite väljatöötamisel hindamatu 

väärtusega ning neid tuleks arvestada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 183 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(183) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

häälkõne lõpetamise hulgiteenuse 

maksimaalsed hinnad fikseeritud ja 

mobiilsidevõrkudes, millest allpool 

kehtestatakse algse delegeeritud 

õigusaktiga riigi reguleerivate asutuste 

kohaldatav täpne hind. Alghinda 

ajakohastatakse edaspidi. Tuginedes 

siiani riigi reguleerivate asutuste 

kohaldatud alt-üles puhtakujulistele 

LRIC-mudelitele ning kohaldades eespool 

välja jäetud 
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nimetatud kriteeriume, varieeruvad 

häälkõne lõpetamise hinnad praegu 

mobiilsidevõrkudes 0,4045 eurosendist 

minutis 1,226 eurosendini minutis ning 

fikseeritud võrkudes 0,0430 eurosendist 

minutis 0,1400 eurosendini minutis kõige 

kohalikumal sidumistasandil (arvutatud 

tippkoormuse aja ja tippkoormusevälise 

aja hindade kaalutud keskmisena) 

Hinnaerinevused on tingitud erinevatest 

kohalikest oludest ja kehtivatest 

suhtelistest hinnastruktuuridest, samuti 

mudelarvutuste erinevast ajastusest 

liikmesriigiti. Lisaks sõltub fikseeritud 

võrkudes kulutõhusate kõne lõpetamise 

hindade tase ka võrgukihist, kus kõne 

lõpetamise teenust pakutakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  273 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 183 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(183) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

häälkõne lõpetamise hulgiteenuse 

maksimaalsed hinnad fikseeritud ja 

mobiilsidevõrkudes, millest allpool 

kehtestatakse algse delegeeritud 

õigusaktiga riigi reguleerivate asutuste 

kohaldatav täpne hind. Alghinda 

ajakohastatakse edaspidi. Tuginedes siiani 

riigi reguleerivate asutuste kohaldatud alt-

üles puhtakujulistele LRIC-mudelitele ning 

kohaldades eespool nimetatud kriteeriume, 

varieeruvad häälkõne lõpetamise hinnad 

praegu mobiilsidevõrkudes 0,4045 

eurosendist minutis 1,226 eurosendini 

minutis ning fikseeritud võrkudes 0,0430 

eurosendist minutis 0,1400 eurosendini 

minutis kõige kohalikumal sidumistasandil 

(arvutatud tippkoormuse aja ja 

tippkoormusevälise aja hindade kaalutud 

(183) Käesolevas direktiivis nõutakse, et 

komisjon sätestaks delegeeritud õigusakti 

kaudu häälkõne lõpetamise hulgiteenuse 

maksimaalsed hinnad fikseeritud ja 

mobiilsidevõrkudes. Selleks vajaliku algse 

delegeeritud õigusaktiga kehtestatakse riigi 

reguleerivate asutuste kohaldatav täpne 

hind. Alghinda ajakohastatakse edaspidi. 

Tuginedes siiani riigi reguleerivate asutuste 

kohaldatud alt-üles puhtakujulistele LRIC-

mudelitele ning kohaldades eespool 

nimetatud kriteeriume, varieeruvad 

häälkõne lõpetamise hinnad praegu 

mobiilsidevõrkudes 0,4045 eurosendist 

minutis 1,226 eurosendini minutis ning 

fikseeritud võrkudes 0,0430 eurosendist 

minutis 0,1400 eurosendini minutis kõige 

kohalikumal sidumistasandil (arvutatud 

tippkoormuse aja ja tippkoormusevälise aja 
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keskmisena) Hinnaerinevused on tingitud 

erinevatest kohalikest oludest ja kehtivatest 

suhtelistest hinnastruktuuridest, samuti 

mudelarvutuste erinevast ajastusest 

liikmesriigiti. Lisaks sõltub fikseeritud 

võrkudes kulutõhusate kõne lõpetamise 

hindade tase ka võrgukihist, kus kõne 

lõpetamise teenust pakutakse. 

hindade kaalutud keskmisena) 

Hinnaerinevused on tingitud erinevatest 

kohalikest oludest ja kehtivatest 

suhtelistest hinnastruktuuridest, samuti 

mudelarvutuste erinevast ajastusest 

liikmesriigiti. Lisaks sõltub fikseeritud 

võrkudes kulutõhusate kõne lõpetamise 

hindade tase ka võrgukihist, kus kõne 

lõpetamise teenust pakutakse. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute 

tegemiseks uutesse võrguelementidesse, 

mis aitavad oluliselt kaasa ülikiirete 

võrkude kasutuselevõtule, peaks riigi 

reguleeriv asutus üldjuhul hoiduma 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, võivad 

kaasinvesteerimise lepingud pakkuda 

olulisi eeliseid seoses kulude ja riskide 

koondamisega, võimaldades väiksematel 

operaatoritel investeerida majanduslikult 

ratsionaalsetel tingimustel ning edendades 

seega jätkusuutlikku ja pikaajalist 

konkurentsi, sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. 
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käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti 

läbi. Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad 

funktsioonid, pidades sealjuures silmas 

turu olemasolevat struktuuri ja 

reguleeritud hulgimüügitasandi 

juurdepääsutingimuste alusel 

väljatöötatud dünaamikat, kui puudub 

vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 
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olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Riikide reguleerivad asutused kehtestavad 

asjaomastes liikmesriikides 

kaasinvesteeringutele selged tingimused. 

Kaasinvesteeringud peavad vältima 

kaasinvestorite või teiste ettevõtjate 

ebasoodsasse konkurentsiolukorda 

seadmist turul. Kaasinvesteeringud 

tagavad vaba juurdepääsu kõikidele 

ettevõtjatele, kes soovivad neis osaleda. 

Or. de 

Selgitus 

Reguleerivad asutused peavad kehtestama selged tingimused kaasinvesteerimismudelite 

kohta. 



 

PE602.947v01-00 136/157 AM\1122801ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  276 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 
kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, võiksid 

kaasinvesteerimise lepingud pakkuda 

olulisi eeliseid seoses kulude ja riskide 

koondamisega, võimaldades väiksematel 

operaatoritel investeerida majanduslikult 

ratsionaalsetel tingimustel ning edendades 

seega jätkusuutlikku ja pikaajalist 

konkurentsi, sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

ülikiirete võrkude uutesse 

võrguelementidesse, peaks riigi reguleeriv 

asutus tagama, et iga käesoleva direktiivi 

kohaselt uute võrguelementide suhtes 

kehtestatud kohustus on põhjendatud ja 

proportsionaalne, tingimusel et 

järgnevates turuanalüüsides vaadatakse see 

uuesti läbi kaasinvesteerimise tingimused, 

investorite mõjujõu tasakaal ning risk, et 

sellised lepingud võivad tugevdada 

märkimisväärse turujõu seisundit või 

põhjustada tulemusliku konkurentsi 

märkimisväärse takistamise olukordade 

väljakujunemist. Eeldusel, et 

kaasinvesteeringute tõenäoliselt 

konkurentsi soodustavat mõju hulgi- ja 

jaetasandil võetakse asjakohaselt arvesse, 

peaksid riigi reguleerivad asutused pidama 

jätkuvalt vajalikuks kaitsta asjaomases 

kaasinvesteeringus mitte osalevate 

juurdepääsu taotlejate õigusi kehtivate 

juurdepääsutoodete säilitamise kaudu, või 

– juhul, kui pärandvõrgu elemendid 
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olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

kuuluvad peagi lammutamisele – selliste 

juurdepääsutoodete pakkumise kohustuse 

kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega samaväärsed 

funktsioonid, pidades sealjuures silmas 

turu olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi 

eeliseid seoses kulude ja riskide 

koondamisega, võimaldades väiksematel 

operaatoritel investeerida majanduslikult 

ratsionaalsetel tingimustel ning edendades 

seega jätkusuutlikku ja pikaajalist 

konkurentsi, sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, regulatiivse 

raamistiku eesmärk on edendada 

ülikiirete võrkude kasutuselevõtu 

mudeleid, mis a) pakuvad olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades operaatoritel investeerida 

majanduslikult ratsionaalsetel tingimustel 

ning edendades seega jätkusuutlikku ja 

pikaajalist konkurentsi, sealhulgas 

piirkondades, kus infrastruktuuripõhine 

konkurents ei pruugi olla tõhus, ja 

b) milles võetakse arvesse turu erinevaid 

omadusi ja uute võrguelementide 

kasutuselevõtu parimaid tavasid 

liikmesriikides. Kui märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja teeb avatud üleskutse 

või teeb hulgipakkumise, sealhulgas 
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direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti 

läbi. Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

riskide jagamine, või asutab ühisettevõtte 

ühe või mitme ettevõtjaga, kes 

konkureerivad jae- või hulgitasandil 
õiglastel, mõistlikel ja 

mittediskrimineerivatel tingimustel 

kaasinvesteeringute tegemiseks uutesse 

võrguelementidesse, mis aitavad oluliselt 

kaasa ülikiirete võrkude kasutuselevõtule, 

peaks riigi reguleeriv asutus üldjuhul 

hoiduma käesoleva direktiivi kohaste 

kohustuste kehtestamisest uute 

võrguelementide suhtes. Eeldusel, et 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

võetakse asjakohaselt arvesse, võivad riigi 

reguleerivad asutused pidada jätkuvalt 

vajalikuks kaitsta asjaomases 

kaasinvesteeringus mitte osalevate 

juurdepääsu taotlejate õigusi kehtivate 

juurdepääsutoodete säilitamise kaudu, või 

– juhul, kui pärandvõrgu elemendid 

kuuluvad peagi lammutamisele – selliste 

juurdepääsutoodete pakkumise kohustuse 

kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 
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võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Kui riigi reguleeriv asutus otsustab 

kohustusi mitte kehtestada, peab ta 

tagama, et see ei kahjustaks konkurentsi 

ega turulepääsu. Eeldusel, et 

kaasinvesteeringute tõenäoliselt 

konkurentsi soodustavat mõju hulgi- ja 

jaetasandil võetakse asjakohaselt arvesse, 

võivad riigi reguleerivad asutused pidada 

jätkuvalt vajalikuks kaitsta asjaomases 

kaasinvesteeringus mitte osalevate 

juurdepääsu taotlejate õigusi kehtivate 

juurdepääsutoodete säilitamise kaudu, või 

– juhul, kui pärandvõrgu elemendid 

kuuluvad peagi lammutamisele – selliste 

juurdepääsutoodete pakkumise kohustuse 

kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, ja kui kaasinvestor võtab 

sellise pakkumise vastu ja selles lepitakse 

kokku või kui samadel eeltingimustel 

põhinevatel kaubandusliku juurdepääsu 

lepingutel on samaväärsed tulemused, 
peaks riigi reguleeriv asutus üldjuhul 

hoiduma käesoleva direktiivi kohaste 

kohustuste kehtestamisest uute 

võrguelementide suhtes, tingimusel et 

järgnevates turuanalüüsides vaadatakse see 

uuesti läbi. Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 
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hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja poolt õiglastel, mõistlikel ja 

mittediskrimineerivatel tingimustel avatud 

üleskutse kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse või muude 

selliste investeerimismudelite kasutamise 

korral, mis aitavad samamoodi kaasa 

ülikiirete võrkude kasutuselevõtule, peaks 

riigi reguleeriv asutus üldjuhul hoiduma 

käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 
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elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. de 

Selgitus 

Konkurentsi soodustavate investeeringute reaalne kasutamine peaks andma ajendi 

reguleerimise piiramiseks, sest infrastruktuuri konkurentsipõhise väljaehitamise edendamine 

peaks olema turu reguleerimisest tähtsam. Hindamisel tuleks sellepärast võrdväärselt 

arvestada kõikide selliste investeerimismudelitega, mis edendavad jätkusuutlikku konkurentsi. 

 

Muudatusettepanek  281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 184 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja teeb avatud üleskutse õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 

(184) Kuna praegu ei ole teada, kui suur 

nõudlus tekib ülikiirete lairibateenuste 

järele ja ka milline saab olema üldine 

mastaabi- ja tihedussääst, pakuvad 

kaasinvesteerimise lepingud olulisi eeliseid 

seoses kulude ja riskide koondamisega, 

võimaldades väiksematel operaatoritel 

investeerida majanduslikult ratsionaalsetel 

tingimustel ning edendades seega 

jätkusuutlikku ja pikaajalist konkurentsi, 

sealhulgas piirkondades, kus 

infrastruktuuripõhine konkurents ei pruugi 

olla tõhus. Kui märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja sõlmib lepingu õiglastel, 

mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel kaasinvesteeringute tegemiseks 

uutesse võrguelementidesse, mis aitavad 
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oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

oluliselt kaasa ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtule, peaks riigi reguleeriv 

asutus üldjuhul hoiduma käesoleva 

direktiivi kohaste kohustuste 

kehtestamisest uute võrguelementide 

suhtes, tingimusel et järgnevates 

turuanalüüsides vaadatakse see uuesti läbi. 

Eeldusel, et kaasinvesteeringute 

tõenäoliselt konkurentsi soodustavat mõju 

hulgi- ja jaetasandil võetakse asjakohaselt 

arvesse, võivad riigi reguleerivad asutused 

pidada jätkuvalt vajalikuks kaitsta 

asjaomases kaasinvesteeringus mitte 

osalevate juurdepääsu taotlejate õigusi 

kehtivate juurdepääsutoodete säilitamise 

kaudu, või – juhul, kui pärandvõrgu 

elemendid kuuluvad peagi lammutamisele 

– selliste juurdepääsutoodete pakkumise 

kohustuse kehtestamise kaudu, millel on 

pärandinfrastruktuuris varasemalt 

kättesaadavatega võrreldavad funktsioonid, 

pidades sealjuures silmas turu 

olemasolevat struktuuri ja reguleeritud 

hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste 

alusel väljatöötatud dünaamikat, kui 

puudub vastav kaubanduslik pakkumine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  282 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 190 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(190) Võrguomanikud, kes ei tegutse 

jaeturul ja kelle ärimudel on seega piiratud 

teistele hulgiteenuste pakkumisega, võivad 

aidata kaasa elujõulise hulgituru loomisele 

ja mõjutada seeläbi positiivselt 

jaemüügikonkurentsi järgneval turul. 

Lisaks võib nende ärimudel olla atraktiivne 

finantsinvestorite jaoks, kes võiksid 

investeerida vähem volatiilsetesse 

infrastruktuuri varadesse ning kes on 

(190) Võrguomanikud, kes ei tegutse 

jaeturul ja kelle ärimudel on seega piiratud 

teistele hulgiteenuste pakkumisega, võivad 

aidata kaasa elujõulise hulgituru loomisele 

ja mõjutada seeläbi positiivselt 

jaemüügikonkurentsi järgneval turul. 

Lisaks võib nende ärimudel olla atraktiivne 

finantsinvestorite jaoks, kes võiksid 

investeerida vähem volatiilsetesse 

infrastruktuuri varadesse ning kes on 
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huvitatud ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtust pikemas perspektiivis. 

Siiski ei too üksnes hulgimüügile suunatud 

operaatori olemasolu tingimata kaasa 

tõhusa konkurentsiga jaeturge ning nad 

võidakse tunnistada konkreetsel toote- või 

geograafilisel turul märkimisväärset 

turujõudu omavaks. Üksnes hulgimüügile 

suunatud ärimudeleid järgivate operaatorite 

käitumisest tulenevad konkurentsiriskid 

võivad olla väiksemad kui vertikaalselt 

integreeritud operaatoritel, eeldusel et 

hulgimüügimudel on tõeline ning 

puuduvad stiimulid järgneva turu pakkujate 

vaheliseks diskrimineerimiseks. 

Regulatiivne reaktsioon peaks seega olema 

samas mahus vähem sekkuv. Samas peab 

riigi reguleerivatel asutustel olema 

võimalik sekkuda, kui on tekkinud 

lõppkasutajaid kahjustavad 

konkurentsiprobleemid. 

huvitatud ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtust pikemas perspektiivis. 

Selliseid mudeleid tuleks seetõttu 

edendada ja soovitada. See võrguomanike 

kategooria ei tohiks hõlmata ettevõtjaid, 

kes olid stiimulina kas funktsionaalselt 

eraldatud või vabatahtlikult eraldatud, ja 

allesolevad seosed kliendibaasiga võivad 

endiselt tekitada konkurentsiga seotud 

kartusi. Siiski ei too üksnes hulgimüügile 

suunatud operaatori olemasolu tingimata 

kaasa tõhusa konkurentsiga jaeturge ning 

nad võidakse tunnistada konkreetsel toote- 

või geograafilisel turul märkimisväärset 

turujõudu omavaks. Üksnes hulgimüügile 

suunatud ärimudeleid järgivate operaatorite 

käitumisest tulenevad konkurentsiriskid 

võivad olla väiksemad kui vertikaalselt 

integreeritud operaatoritel, eeldusel et 

hulgimüügimudel on tõeline ning 

puuduvad stiimulid järgneva turu pakkujate 

vaheliseks diskrimineerimiseks. 

Regulatiivne reaktsioon peaks seega olema 

samas mahus vähem sekkuv. Samas peab 

riigi reguleerivatel asutustel olema 

võimalik sekkuda, kui on tekkinud 

lõppkasutajaid kahjustavad 

konkurentsiprobleemid. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 190 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(190) Võrguomanikud, kes ei tegutse 

jaeturul ja kelle ärimudel on seega piiratud 

(190) Võrguomanikud, kes ei tegutse 

jaeturul ja kelle ärimudel on seega piiratud 
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teistele hulgiteenuste pakkumisega, võivad 

aidata kaasa elujõulise hulgituru loomisele 

ja mõjutada seeläbi positiivselt 

jaemüügikonkurentsi järgneval turul. 

Lisaks võib nende ärimudel olla 

atraktiivne finantsinvestorite jaoks, kes 

võiksid investeerida vähem volatiilsetesse 

infrastruktuuri varadesse ning kes on 

huvitatud ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtust pikemas perspektiivis. 
Siiski ei too üksnes hulgimüügile suunatud 

operaatori olemasolu tingimata kaasa 

tõhusa konkurentsiga jaeturge ning nad 

võidakse tunnistada konkreetsel toote- või 

geograafilisel turul märkimisväärset 

turujõudu omavaks. Üksnes hulgimüügile 

suunatud ärimudeleid järgivate operaatorite 

käitumisest tulenevad konkurentsiriskid 

võivad olla väiksemad kui vertikaalselt 

integreeritud operaatoritel, eeldusel et 

hulgimüügimudel on tõeline ning 

puuduvad stiimulid järgneva turu pakkujate 

vaheliseks diskrimineerimiseks. 

Regulatiivne reaktsioon peaks seega olema 

samas mahus vähem sekkuv. Samas peab 

riigi reguleerivatel asutustel olema 

võimalik sekkuda, kui on tekkinud 

lõppkasutajaid kahjustavad 

konkurentsiprobleemid. 

teistele hulgiteenuste pakkumisega, võivad 

aidata kaasa elujõulise hulgituru loomisele 

ja mõjutada seeläbi positiivselt 

jaemüügikonkurentsi järgneval turul. Siiski 

ei too üksnes hulgimüügile suunatud 

operaatori olemasolu tingimata kaasa 

tõhusa konkurentsiga jaeturge ning nad 

võidakse tunnistada konkreetsel toote- või 

geograafilisel turul märkimisväärset 

turujõudu omavaks. Üksnes hulgimüügile 

suunatud ärimudeleid järgivate operaatorite 

käitumisest tulenevad konkurentsiriskid 

võivad olla väiksemad kui vertikaalselt 

integreeritud operaatoritel, eeldusel et 

hulgimüügimudel on tõeline ning 

puuduvad stiimulid järgneva turu pakkujate 

vaheliseks diskrimineerimiseks. 

Regulatiivne reaktsioon peaks seega olema 

samas mahus vähem sekkuv. Samas peab 

riigi reguleerivatel asutustel olema 

võimalik sekkuda, kui on tekkinud 

lõppkasutajaid kahjustavad 

konkurentsiprobleemid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  284 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 191 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(191) Et hõlbustada lõppkasutajate 

huvides olevat üleminekut 

pärandvaskkaablivõrkudelt järgmise 

põlvkonna võrkudele, peaks riigi 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

jälgida võrguoperaatorite endi 

sellekohaseid algatusi ning kehtestada 

(191) Et hõlbustada lõppkasutajate 

huvides olevat üleminekut 

pärandvaskkaablivõrkudelt järgmise 

põlvkonna võrkudele, peaks riigi 

reguleerivatel asutustel olema võimalik 

jälgida võrguoperaatorite endi 

sellekohaseid algatusi ning kehtestada 
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vajaduse korral asjakohane 

üleminekumenetlus, näiteks eelneva 

teavitamise, läbipaistvuse ja vastuvõetavate 

võrreldavate juurdepääsutoodete alusel, 

kui on selgelt tõendatud võrguomaniku 

kavatsus ja valmisolek vaskkaablivõrk 

kasutusest kõrvaldada. Üleminekul 

põhjendamatute viivituste ärahoidmiseks 

peaks riigi reguleerivatel asutustel olema 

õigus tühistada vaskkaablivõrguga seotud 

juurdepääsukohustused, kui asjakohane 

üleminekumenetlus on kehtestatud. 

vajaduse korral asjakohane 

üleminekumenetlus, näiteks eelneva 

teavitamise, läbipaistvuse ja vastuvõetavate 

samaväärsete juurdepääsutoodete alusel, 

kehtestades konkreetse tähtaja, kui on 

selgelt tõendatud võrguomaniku kavatsus 

ja valmisolek vaskkaablivõrk kasutusest 

kõrvaldada. Üleminekul põhjendamatute 

viivituste ärahoidmiseks peaks riigi 

reguleerivatel asutustel olema õigus 

tühistada vaskkaablivõrguga seotud 

juurdepääsukohustused, kui asjakohane 

üleminekumenetlus on kehtestatud. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 

 

Muudatusettepanek  285 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 223 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(223) Selleks, et tõhusalt toetada 

kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumist 

liidus, peaks olema võimalik teatavaid 

riiklikke numeratsiooniressursse, eelkõige 

teatavaid mittegeograafilisi numbreid, 

kasutada territooriumiväliselt, st kogu liidu 

territooriumil väljaspool määrava 

liikmesriigi territooriumi. Isikutevahelise 

sidega seonduvat arvestatavat pettuse ohtu 

arvesse võttes peaks selline 

territooriumiväline kasutus olema lubatud 

elektroonilise side teenuste, kuid mitte 

isikutevahelise side teenuste puhul. 

Liikmesriigid peaksid seega tagama, et 

asjaomaste riigisiseste õigusnormide, 

eelkõige tarbijakaitse eeskirjade ja muude 

numbrite kasutusega seotud eeskirjade 

(223) Selleks, et tõhusalt toetada 

kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumist 

liidus, peaks olema võimalik teatavaid 

riiklikke numeratsiooniressursse, eelkõige 

teatavaid mittegeograafilisi numbreid, 

kasutada territooriumiväliselt, st kogu liidu 

territooriumil väljaspool määrava 

liikmesriigi territooriumi. Isikutevahelise 

sidega seonduvat arvestatavat pettuse ohtu 

arvesse võttes peaks selline 

territooriumiväline kasutus olema lubatud 

elektroonilise side teenuste, kuid mitte 

isikutevahelise side teenuste puhul. 

Liikmesriigid peaksid seega tagama, et 

asjaomaste riigisiseste õigusnormide, 

eelkõige tarbijakaitse eeskirjade ja muude 

numbrite kasutusega seotud eeskirjade 
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täitmine tagatakse sõltumatult 

liikmesriigist, kus numbrite kasutusõigused 

on antud. See peaks hõlmama seda, et 

nende liikmesriikide reguleerivad asutused 

ja muud pädevad asutused, kus numbrit 

kasutatakse, on pädevad kohaldama 

riigisiseseid õigusnorme ettevõtja suhtes, 

kellele number on määratud. Lisaks peaks 

kõnealuste liikmesriikide reguleerivatel 

asutustel olema võimalik taotleda, et 

numbri määramise eest vastutava riigi 

reguleeriv asutus aitaks neil tagada 

kohaldatavate eeskirjade täitmise neis 

liikmesriikides, kus numbrit kasutatakse. 

Sellised tugimeetmed peaksid hõlmama 

hoiatavaid karistusi, eeskätt olulise 

rikkumise korral eelkõige asjaomasele 

ettevõtjale määratud numbrite 

territooriumivälise kasutamise õiguse 

äravõtmist. Territooriumivälise kasutuse 

nõuded ei tohiks piirata liikmesriikide voli 

tõkestada juhtumipõhiselt juurdepääs 

numbritele või teenustele, kui see on 

põhjendatud pettuse või väärkasutuse tõttu. 

Numbrite territooriumiväline kasutus ei 

tohiks piirata rändlusteenuste pakkumisega 

seonduvaid liidu eeskirju, sealhulgas neid, 

mis seonduvad selliste rändlusteenuste 

anomaalse või lubamatu kasutamise 

ärahoidmisega, mille suhtes kohaldatakse 

jaehinna reguleerimist ja mille puhul saab 

kasutada reguleeritud rändlusteenuse 

hulgihindu. Liikmesriikidel peaks jätkuvalt 

olema võimalik sõlmida kolmandate 

riikidega numeratsiooniressursside 

territooriumivälist kasutust käsitlevaid 

erilepinguid. 

täitmine tagatakse sõltumatult 

liikmesriigist, kus numbrite kasutusõigused 

on antud. See peaks hõlmama seda, et 

nende liikmesriikide reguleerivad asutused 

ja muud pädevad asutused, kus numbrit 

kasutatakse, on pädevad kohaldama 

riigisiseseid õigusnorme ettevõtja suhtes, 

kellele number on määratud. Lisaks peaks 

kõnealuste liikmesriikide reguleerivatel 

asutustel olema võimalik taotleda, et 

numbri määramise eest vastutava riigi 

reguleeriv asutus aitaks neil tagada 

kohaldatavate eeskirjade täitmise neis 

liikmesriikides, kus numbrit kasutatakse. 

Sellised tugimeetmed peaksid hõlmama 

hoiatavaid karistusi, eeskätt olulise 

rikkumise korral eelkõige asjaomasele 

ettevõtjale määratud numbrite 

territooriumivälise kasutamise õiguse 

äravõtmist. Seetõttu ei tohiks liikmesriigid 

kehtestada selliste numbrite 

territooriumivälise kasutuse täiendavaid 

nõudeid, sest see takistaks nende piiriülest 

kasutamist ja tekitaks siseturul tõkke, 

piiramata liikmesriikide voli tõkestada 

juhtumipõhiselt juurdepääs numbritele või 

teenustele, kui see on põhjendatud pettuse 

või väärkasutuse tõttu. Numbrite 

territooriumiväline kasutus ei tohiks piirata 

rändlusteenuste pakkumisega seonduvaid 

liidu eeskirju, sealhulgas neid, mis 

seonduvad selliste rändlusteenuste 

anomaalse või lubamatu kasutamise 

ärahoidmisega, mille suhtes kohaldatakse 

jaehinna reguleerimist ja mille puhul saab 

kasutada reguleeritud rändlusteenuse 

hulgihindu. Liikmesriikidel peaks jätkuvalt 

olema võimalik sõlmida kolmandate 

riikidega numeratsiooniressursside 

territooriumivälist kasutust käsitlevaid 

erilepinguid. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik teksti sisemist sidusust 

tagavatel mõjuvatel põhjustel. 
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Muudatusettepanek  286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 246 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(246) Üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, pakkujate 

poolt lepingutingimustes lõppkasutaja 

kahjuks tehtud olulisi muudatusi, näiteks 

seoses tasude, tariifide, andmemahu või 

kiirusepiirangu, leviala või isikuandmete 

töötlemisega, tuleks käsitada põhjusena, 

mis annab lõppkasutajale õiguse lõpetada 

leping ilma lisakuludeta, isegi kui need on 

seotud mõningate kasulike muudatustega. 

(246) Üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, pakkujate 

poolt lepingutingimustes lõppkasutaja 

kahjuks välja pakutud olulisi muudatusi, 

näiteks seoses tasude, tariifide, 

andmemahu või kiirusepiirangu, leviala või 

isikuandmete töötlemisega, tuleks käsitada 

põhjusena, mis annab lõppkasutajale 

õiguse lõpetada leping ilma lisakuludeta, 

isegi kui need on seotud mõningate 

kasulike muudatustega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  287 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 254 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(254) Vastavalt Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ning ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni 

eesmärkidele peaks reguleeriv raamistik 

tagama kõikidele kasutajatele, sealhulgas 

puuetega lõppkasutajatele, vanuritele ning 

sotsiaalsete erivajadustega isikutele hõlpsa 

juurdepääsu soodsa hinnaga kvaliteetsetele 

teenustele. Amsterdami lõppaktile lisatud 

22. deklaratsioonis on sätestatud, et liidu 

institutsioonid võtavad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 114 kohaste 

meetmete kavandamisel arvesse puuetega 

inimeste vajadusi. 

(254) Vastavalt Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ning ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni 

eesmärkidele peaks reguleeriv raamistik 

tagama kõikidele kasutajatele, sealhulgas 

puuetega lõppkasutajatele, vanuritele ning 

sotsiaalsete erivajadustega isikutele hõlpsa 

juurdepääsu soodsa hinnaga kvaliteetsetele 

teenustele, olenemata nende elukohast 

liidus. Amsterdami lõppaktile lisatud 22. 

deklaratsioonis on sätestatud, et liidu 

institutsioonid võtavad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 114 kohaste 

meetmete kavandamisel arvesse puuetega 
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inimeste vajadusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 259 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(259) Teave helistaja asukoha kohta 

suurendab kaitstuse taset ja lõppkasutajate 

julgeolekut ning aitab hädaabiteenistustel 

täita oma tööülesandeid tingimusel, et 

häirekeskuste riikliku süsteemi kaudu on 

tagatud hädaolukorra side ja sellega seotud 

andmete edastamine asjaomastele 

hädaabiteenistustele. Helistaja asukohta 

käsitleva teabe vastuvõtmine ja kasutamine 

peaks olema kooskõlas asjaomaste liidu 

õigusnormidega isikuandmete töötlemise 

kohta. Võrgupõhist asukohateavet 

pakkuvad ettevõtjad peaksid tegema 

helistaja asukoha teabe 

hädaabiteenistustele kättesaadavaks kohe, 

kui kõne jõuab nimetatud teenistusse, 

sõltumata kasutatavast tehnoloogiast. 

Samas on käsiseadmepõhised asukoha 

määramise tehnoloogiad osutunud palju 

täpsemaks ja kulutõhusamaks tänu 

Euroopa Geostatsionaarse 

Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS), 

Galileo satelliitsüsteemi ning muude 

globaalsete 

satelliitnavigatsioonisüsteemide ja WiFi 

pakutavate andmete kättesaadavusele. 

Seepärast peaks mobiiltelefoni kaudu 

saadav helistaja asukoha teave täiendama 

võrgupõhist asukohateavet isegi siis, kui 

mobiiltelefoni kaudu saadav asukohateave 

võib saada kättesaadavaks üksnes pärast 

hädaolukorra side loomist. Liikmesriigid 

peaksid tagama, et häirekeskused on 

suutelised hankima ja haldama 

kättesaadavat helistaja asukoha teavet. 

(259) Teave helistaja asukoha kohta 

suurendab kaitstuse taset ja lõppkasutajate 

julgeolekut ning aitab hädaabiteenistustel 

täita oma tööülesandeid tingimusel, et 

häirekeskuste riikliku süsteemi kaudu on 

tagatud hädaolukorra side ja sellega seotud 

andmete edastamine asjaomastele 

hädaabiteenistustele. Helistaja asukohta 

käsitleva teabe vastuvõtmine ja kasutamine 

peaks olema kooskõlas asjaomaste liidu 

õigusnormidega isikuandmete töötlemise 

kohta. Võrgupõhist asukohateavet 

pakkuvad ettevõtjad peaksid tegema 

helistaja asukoha teabe 

hädaabiteenistustele kättesaadavaks kohe, 

kui kõne jõuab nimetatud teenistusse, 

sõltumata kasutatavast tehnoloogiast. 

Samas on käsiseadmepõhised asukoha 

määramise tehnoloogiad osutunud palju 

täpsemaks ja kulutõhusamaks tänu 

Euroopa Geostatsionaarse 

Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS), 

Galileo satelliitsüsteemi ning muude 

globaalsete 

satelliitnavigatsioonisüsteemide ja WiFi 

pakutavate andmete kättesaadavusele. 

Seepärast peaks mobiiltelefoni kaudu 

saadav helistaja asukoha teave täiendama 

võrgupõhist asukohateavet isegi siis, kui 

mobiiltelefoni kaudu saadav asukohateave 

võib saada kättesaadavaks üksnes pärast 

hädaolukorra side loomist. Liikmesriigid 

peaksid tagama, et häirekeskused on 

suutelised hankima ja haldama 

kättesaadavat helistaja asukoha teavet. 
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Helistaja asukoha teabe kindlakstegemine 

ja edastamine peaks olema nii lõppkasutaja 

kui ka hädaolukorra sidet käsitleva asutuse 

jaoks tasuta, olenemata side loomise 

vahendist, näiteks mobiiltelefoni või võrgu 

kaudu, või edastusvahenditest, näiteks 

kõnekanal, lühisõnum või 

internetiprotokollil põhinev. 

Helistaja asukoha teabe kindlakstegemine 

ja edastamine peaks olema nii lõppkasutaja 

kui ka hädaolukorra sidet käsitleva asutuse 

jaoks tasuta, kui see on teostatav, 

olenemata side loomise vahendist, näiteks 

mobiiltelefoni või võrgu kaudu, või 

edastusvahenditest, näiteks kõnekanal, 

lühisõnum või internetiprotokollil põhinev. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 265 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(265) Lõppkasutajatele peaks kõigi liidus 

müüdavate digitaaltelevisiooni 

vastuvõtuseadmete puhul olema tagatud 

nende koostalitlusvõime. Liikmesriikidel 

peaks selliste seadmete puhul olema 

võimalik nõuda ühtlustatud 

miinimumstandardite kohaldamist. 

Selliseid standardeid tuleks aeg-ajalt 

kohandada, pidades silmas tehnoloogia ja 

turu arengut. 

(265) Lõppkasutajatele peaks kõigi liidus 

müüdavate raadio ja digitaaltelevisiooni 

vastuvõtuseadmete puhul olema tagatud 

nende koostalitlusvõime. Liikmesriikidel 

peaks selliste seadmete puhul olema 

võimalik nõuda ühtlustatud 

miinimumstandardite kohaldamist. 

Selliseid standardeid tuleks aeg-ajalt 

kohandada, pidades silmas tehnoloogia ja 

turu arengut. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  290 

Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 266 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (266 a) Selleks, et võimaldada kuulajatel 

saada kogu Euroopas osa 

raadioteenustest, sõltumata erinevates 

liikmesriikides sätestatud 

edastamisstandarditest, peaksid 
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raadioseadmed, sealhulgas sõidukites 

kasutatavad seadmed, vastama 

raadioedastuse analoog- ja digitaallevi 

ja/või IP-võrkude nõuetele. See tagab 

praegu FM-raadiol põhineva 

koostalitlusvõime toimimise 

digitaalajastul. See tugevdab ka avalikku 

julgeolekut, võimaldades kuulajatel saada 

liidus reisides teavet hädaolukordade 

kohta ja liiklusinfot, olenemata elukohas 

või sõidukis kasutatavast tehnoloogiast. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 269 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(269) Liikmesriigid peaksid suutma 

kehtestada oma õigusruumis paiknevatele 

ettevõtjatele proportsionaalseid kohustusi 

seoses avaliku poliitika õigustatud 

huvidega, kuid selliseid kohustusi tuleks 

määrata ainult siis, kui need on vajalikud 
liikmesriikides vastavalt liidu 

õigusnormidele selgelt määratletud üldist 

huvi pakkuvate eesmärkide saavutamiseks, 

ning need peaksid olema 

proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Edastamiskohustusi võib kohaldada 

kindlaksmääratud meediateenuste osutajate 

pakutavate kindlate raadio- ja 

televisioonikanalite ning lisateenuste 

suhtes. Liikmesriikide kehtestatavad 

edastamiskohustused peaksid olema 

mõistlikud, see tähendab, et selgelt 

määratletud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke silmas pidades peaksid need 

olema proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Tagamaks, et edastamiskohustused on 

läbipaistvad, proportsionaalsed ja selgelt 

määratletud, peaksid liikmesriigid 

riigisisese õigusega kehtestatavaid 

(269) Liikmesriigid peaksid suutma 

kehtestada oma õigusruumis paiknevatele 

ettevõtjatele proportsionaalseid ja 

läbipaistvaid kohustusi seoses avaliku 

poliitika õigustatud huvidega 

liikmesriikides vastavalt liidu 

õigusnormidele selgelt määratletud üldist 

huvi pakkuvate eesmärkide saavutamiseks. 

Edastamiskohustusi võib kohaldada 

kindlaksmääratud meediateenuste osutajate 

pakutavate kindlate raadiokanalite ja 

audiovisuaalmeedia teenuste ning 

lisateenuste suhtes. Liikmesriikide 

kehtestatavad edastamiskohustused peaksid 

olema mõistlikud, see tähendab, et selgelt 

määratletud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, nagu kultuuriline ja meedia 

mitmekesisus, silmas pidades peaksid need 

olema proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Nende meetmetega tuleks hõlmata 

kindlaksmääratud teenuste hea 

vastuvõtukvaliteet. Tagamaks, et 

edastamiskohustused on läbipaistvad, 

proportsionaalsed ja selgelt määratletud, 

peaksid liikmesriigid riigisisese õigusega 
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edastamiskohustusi objektiivselt 

põhjendama. Kohustused tuleks 

kavandada selliselt, et need soodustaksid 

piisavalt tõhusate investeeringute tegemist 

infrastruktuuri. Selleks et 

edastamiskohustused arvestaksid 

tehnoloogia ja turu arengut ning 

taotletavate eesmärkidega 

proportsionaalsuse säilitamiseks, tuleks 

edastamiskohustused korrapäraselt läbi 

vaadata vähemalt iga viie aasta järel. 

Vajaduse korral peaks kohustuste puhul 

olema sätestatud ka proportsionaalse tasu 

võimalus. 

kehtestatavaid edastamiskohustusi 

objektiivselt põhjendama. Selleks et 

edastamiskohustused arvestaksid 

tehnoloogia ja turu arengut ning 

taotletavate eesmärkidega 

proportsionaalsuse säilitamiseks, tuleks 

edastamiskohustused korrapäraselt läbi 

vaadata vähemalt iga viie aasta järel. 

Vajaduse korral peaks kohustuste puhul 

olema sätestatud ka proportsionaalse tasu 

võimalus. Kõik edastamiskohustused 

määratakse sõltumatult ning nendega ei 

piirata mingil viisil autoriõiguste ja 

nendega seotud õiguste omanike õigust 

saada õiglast tasu oma kaitstud tööde või 

teoste asjaomases võrgustikus kasutamise 

eest. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 270 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate võrkude hulka kuuluvad 

kaabellevivõrgud, IP-televisioon, 

satelliitvõrgud ja maapealsed 

ringhäälinguvõrgud. Lisaks sellele võivad 

sellised võrgud hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärse hulga 

lõppkasutajate jaoks on sellised võrgud 

raadio- ja televisiooniülekannete 

vastuvõtmiseks peamine vahend. 

Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

(270) Edastamiskohustusi tuleks 

rakendada tehnoloogilises mõttes 

erapooletult, arvestades meedia 

jaotussüsteemide ja tarbimissuundumuste 

pidevat arengut. Üldsusele 

raadioülekannete ja audiovisuaalmeedia 

teenuste edastamiseks kasutatavate 

võrkude, elektroonilise side teenuste ja 

muude teenuste hulka kuuluvad 

kaabellevivõrgud, IP-televisioon, 

satelliitvõrgud ja maapealsed 

ringhäälinguvõrgud. Lisaks sellele võivad 

sellised võrgud ja teenused hõlmata ka 

muid võrke, kuivõrd neid kasutab 

märkimisväärne hulk lõppkasutajaid, et 

saada osa raadioülekannetest või 

audiovisuaalmeedia teenustest. Selle 

taustal tuleks arvesse võtta asjaomaseid 

kriteeriume seoses mõistega 
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viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade jätkuvat tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

 

„märkimisväärne hulk lõppkasutajaid“, 

muu hulgas tehnoloogilist arengut ja 

konkreetsete lõppkasutajate rühmade 

tarbimisharjumusi. Edastamiskohustuste 

hulka võib kuuluda selliste teenuste 

edastamine, mis on välja töötatud 

spetsiaalselt puuetega inimestele sobiva 

juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist, elektrooniliste saatekavade 

jätkuvat tähtsust ning muude 

navigeerimisvahendite võimalusi 
kasutajate valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. Kõnealuste 

edastamiskohustustega peaks 

lõppkasutajatele võimaldatama 

juurdepääsu nutitelevisiooni teenustele, 

mis võivad hõlmata audiovisuaalmeedia 

teenuseid, raadio- ja audioteenuseid, 

rakendusi pakkuvaid interaktiivseid 

teenuseid, mänge, hääletamisvõimalusi, 

videoklippe, teksti-, pildi-, 

joonistuspõhiseid võimalusi ja graafilisi 

teenuseid. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  293 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 270 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate võrkude hulka kuuluvad 

kaabellevivõrgud, IP-televisioon, 

satelliitvõrgud ja maapealsed 

(270) Edastamiskohustusi tuleks 

kohaldada tehnoloogiliselt neutraalsel 

viisil, võttes arvesse arenevaid meedia 

jaotusvõrke ja tarbimissuundumusi. 
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ringhäälinguvõrgud. Lisaks sellele võivad 

sellised võrgud hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärse hulga 

lõppkasutajate jaoks on sellised võrgud 

raadio- ja televisiooniülekannete 

vastuvõtmiseks peamine vahend. 
Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade jätkuvat tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

 Üldsusele raadio- ja audiovisuaalmeedia 

teenuste edastamiseks kasutatavate 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

hulka kuuluvad kaabellevivõrgud, IP-

televisioon, satelliitvõrgud ja maapealne 

ringhääling. Lisaks sellele võivad sellised 

võrgud ja teenused hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärne hulk 

lõppkasutajaid kasutab neid raadio- ja 

audiovisuaalmeedia teenuste 

vastuvõtmiseks. Mõiste „märkimisväärne 

hulk lõppkasutajaid“ hindamiseks oluliste 

kriteeriumide puhul võidakse selles 

kontekstis arvesse võtta muu hulgas 

tehnoloogia arengut ja konkreetsete 

lõppkasutajarühmade tarbimisharjumuste 

muutumist. 
Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 



 

AM\1122801ET.docx 155/157 PE602.947v01-00 

 ET 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade ja muude 

navigeerimisvahendite tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

Edastamiskohustused peaksid 

võimaldama lõppkasutajate juurdepääsu 

ühendatud televisiooniteenustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 270 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate võrkude hulka kuuluvad 

kaabellevivõrgud, IP-televisioon, 

satelliitvõrgud ja maapealsed 

ringhäälinguvõrgud. Lisaks sellele võivad 

sellised võrgud hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärse hulga 

lõppkasutajate jaoks on sellised võrgud 

raadio- ja televisiooniülekannete 

vastuvõtmiseks peamine vahend. 
Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade jätkuvat tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

(270) Edastamiskohustusi tuleks 

kohaldada tehnoloogiliselt neutraalsel 

viisil, võttes arvesse arenevaid meedia 

jaotusvõrke ja tarbimissuundumusi. 
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edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

 Üldsusele raadio- ja audiovisuaalmeedia 

teenuste edastamiseks kasutatavate 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

hulka kuuluvad kaabellevivõrgud, IP-

televisioon, satelliitvõrgud ja maapealne 

ringhääling. Lisaks sellele võivad sellised 

võrgud ja teenused hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärne hulk 

lõppkasutajaid kasutab neid raadio- ja 

audiovisuaalmeedia teenuste 

vastuvõtmiseks. Mõiste „märkimisväärne 

hulk lõppkasutajaid“ hindamiseks oluliste 

kriteeriumide puhul võidakse selles 

kontekstis arvesse võtta muu hulgas 

tehnoloogia arengut ja konkreetsete 

lõppkasutajarühmade tarbimisharjumuste 

muutusi. 
Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade ja muude 

navigeerimisvahendite tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

Edastamiskohustused peaksid 

võimaldama lõppkasutajate juurdepääsu 

ühendatud televisiooniteenustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 270 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (270 a) Mõistet „elektrooniline saatekava“ 

tuleks käsitleda dünaamiliselt 

tehnoloogiliste suundumuste ning esitlus- 

ja navigeerimisvahendite pideva arengu 

tõttu raadioülekannete, 

audiovisuaalmeedia ja nutitelevisiooni 

teenuste edastamiseks kasutatavates 

võrkudes; samuti tuleb arvesse võtta 

kõnealuste teenuste arengut. 

Or. fr 

 


