
 

AM\1122811ET.docx  PE602.952v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
 

2016/0288(COD) 

6.4.2017 

MUUDATUSETTEPANEKUD 
833–1152 

Arvamuse projekt 

Pilar del Castillo Vera 

(PE601.017v01-00) 

Euroopa elektroonilise side tegevusjuhis (uuesti sõnastatud) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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



 

PE602.952v01-00 2/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

 

AM_Com_LegOpinion 



 

AM\1122811ET.docx 3/186 PE602.952v01-00 

 ET 

 

 

Muudatusettepanek  833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kõik asjaomased 

konkurentsipiirangud, sealhulgas 

jaemüügi tasandil, olenemata sellest, kas 

selliste piirangute allikaks peetakse 

elektroonilise side võrke, elektroonilise 

side teenuseid või muud liiki teenuseid või 

rakendusi, mis on lõppkasutaja seisukohast 

võrreldavad, ning hoolimata sellest, kas 

sellised piirangud on asjaomase turu osa; 

b) oluliste konkurentsipiirangute 

puudumine, sealhulgas jaemüügi tasandil, 

olenemata sellest, kas selliste piirangute 

allikaks peetakse elektroonilise side võrke, 

elektroonilise side teenuseid või muud liiki 

teenuseid või rakendusi, mis on 

lõppkasutaja seisukohast võrreldavad, ning 

hoolimata sellest, kas sellised piirangud on 

asjaomase turu osa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) muud liiki kehtestatud 

regulatsioon ja meetmed, mis mõjutavad 

asjaomast turgu või seonduvat jaeturgu 

või turge kogu asjaomase ajavahemiku 

vältel, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

artiklite 44, 58 ja 59 kohaselt kehtestatud 

kohustused ning 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanek nõrgendab märkimisväärse turujõu korda. Seadustiku eelnõus 

kirjeldatud kolm kriteeriumit erinevad nendest, mida riigi reguleerivad asutused on 

kohaldanud edukalt viimased 15 aastat ja mis on sätestatud soovituses 2014/710/EL. 
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Muudatusettepanek  835 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) muud liiki kehtestatud 

regulatsioon ja meetmed, mis mõjutavad 

asjaomast turgu või seonduvat jaeturgu 

või turge kogu asjaomase ajavahemiku 

vältel, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

artiklite 44, 58 ja 59 kohaselt kehtestatud 

kohustused ning 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) muud liiki kehtestatud regulatsioon 

ja meetmed, mis mõjutavad asjaomast 

turgu või seonduvat jaeturgu või turge 

kogu asjaomase ajavahemiku vältel, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, artiklite 44, 

58 ja 59 kohaselt kehtestatud kohustused 

ning 

c) muud liiki kehtestatud regulatsioon 

ja meetmed, mis mõjutavad asjaomast 

turgu või seonduvat jaeturgu või turge 

kogu asjaomase ajavahemiku vältel, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, artiklite 44, 

58 ja 59 kohaselt kehtestatud kohustused 

on ebapiisavad, et käsitleda asjakohaselt 

kindlaks tehtud turutõrget/turutõrkeid, 
ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  837 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) käesoleva artikli alusel muude 

asjaomaste turgude suhtes kohaldatav 

reguleerimine. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) käesoleva artikli alusel muude 

asjaomaste turgude suhtes kohaldatav 

reguleerimine. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Vältida tuleb riigi reguleerivate asutuste regulatsioonide kehtestamise võimaluse. 

Kaubanduslepingutele keskendumisega nõrgendatakse märkimisväärse turujõu korda, sest 

see on seotud deregulatiivse lubadusega ja võib pikas plaanis põhjustada oligopolide teket. 

Peaksime hoolikalt kaaluma, kas hästi toimiva märkimisväärse turujõu korra nõrgendamine 

on kodanikele kasulik. 

 

Muudatusettepanek  839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) käesoleva artikli alusel muude d) käesoleva artikli alusel muude 
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asjaomaste turgude suhtes kohaldatav 

reguleerimine. 

asjaomaste turgude suhtes kohaldatav 

reguleerimine on ebapiisav, et käsitleda 

asjakohaselt kindlaks tehtud 

turutõrget/turutõrkeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu jaeturgu konkurentsinõuete kohaselt. 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud või nad võivad 

seal oluliselt takistada tõhusat 

konkurentsi artikli 61 kohaselt. Riigi 

reguleeriv asutus kehtestab sellistele 

ettevõtjatele artikli 66 kohaselt vajalikud 

regulatiivsed erikohustused või säilitab või 

muudab juba kehtivaid kohustusi , kui ta 

leiab, et kõnealuste kohustuste puudumisel 

ei toimiks üks või mitu turgu 

konkurentsinõuete kohaselt. Tõhusa 

konkurentsi märkimisväärse takistamise 

korral kaalub riigi reguleeriv asutus 

juhtumi asjaolusid, võtab nõuetekohaselt 

arvesse proportsionaalsuse vajadust ja 

kaalub kõige vähem koormavate 

parandusmeetmete võtmist. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatus vajalik tungivatel põhjustel, mis on seotud 

teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui kumulatiivselt on täidetud 

järgmised kriteeriumid: 
a) kõnealuste kohustuste puudumisel ei 

toimiks üks või mitu turgu 

konkurentsinõuete kohaselt ja b) muudel 

hulgiturgudel ei ole kehtestatud 

kohustusi, millega lahendatakse 

kõnealusel jaeturul kindlaks tehtud 

konkurentsiprobleeme. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  842 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 
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kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  843 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi. 

Or. en 

Selgitus 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 
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competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Muudatusettepanek  844 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusega tahetakse kõrvaldada viide jaeturgudele, kuna konkurents on seotud 

rangelt hulgitasandi juurdepääsu tingimustega. 

 

Muudatusettepanek  845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatuse eesmärk on vältida keskendumist jaeturule, sest konkurentsi ulatuse 

piiritlemine jaetasandiga põhjustaks suurt ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  846 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turul on 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 
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säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et asjaomasel turulon 

regulatiivsete kohustuste kehtestamine 

käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt 

põhjendatud, määrab ta kindlaks ettevõtjad, 

kellel on kas üksi või teistega ühiselt 

kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 

kohaselt. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 

sellistele ettevõtjatele artikli 66 kohaselt 

vajalikud regulatiivsed erikohustused või 

säilitab või muudab juba kehtivaid 

kohustusi, kui ta leiab, et kõnealuste 

kohustuste puudumisel ei toimiks üks või 

mitu turgu konkurentsinõuete kohaselt. 

4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 

kindlaks, et regulatiivsete kohustuste 

kehtestamine on käesoleva artikli lõigete 1 

ja 2 kohaselt põhjendatud, määrab ta 

kindlaks 

a) ettevõtjad, kellel on kas üksi või teistega 

ühiselt kõnealusel asjaomasel turul 

märkimisväärne turujõud artikli 61 lõike 2 

kohaselt, või selle puudumisel 

b) ettevõtjad, kellel on sellel turul 

ühepoolne turujõu seisund artikli 61 lõike 

3 kohaselt. 

Riigi reguleeriv asutus kehtestab sellistele 

ettevõtjatele vajalikud regulatiivsed 

erikohustused või säilitab või muudab juba 

kehtivaid kohustusi. 

Or. en 

Selgitus 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 
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countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Muudatusettepanek  848 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 5 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) viie aasta jooksul alates eelmise 

meetme vastuvõtmisest, kui riigi reguleeriv 

asutus on asjaomase turu määratlenud ning 

teinud kindlaks, millised on 

märkimisväärse turujõuga ettevõtjad. 

Erandkorras võib seda viieaastast 

ajavahemikku pikendada veel kuni üheks 

aastaks, kui riigi reguleeriv asutus on 

komisjoni põhjendatud 

pikendamiskavatsusest teavitanud hiljemalt 

neli kuud enne viieaastase ajavahemiku 

möödumist ja komisjon ei ole ühe kuu 

jooksul teate saamisest selle suhtes 

vastuväiteid esitanud; 

a) viie aasta jooksul alates eelmise 

meetme vastuvõtmisest, kui riigi reguleeriv 

asutus on asjaomase turu määratlenud ning 

teinud kindlaks, millised on 

märkimisväärse turujõuga ettevõtjad. 

Erandkorras võib seda viieaastast 

ajavahemikku pikendada veel kuni 

kolmeks aastaks, kui riigi reguleeriv asutus 

on komisjoni põhjendatud 

pikendamiskavatsusest teavitanud hiljemalt 

neli kuud enne viieaastase ajavahemiku 

möödumist ja komisjon ei ole ühe kuu 

jooksul teate saamisest selle suhtes 

vastuväiteid esitanud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 65 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kui tulevikule orienteeritult on 

esindatud või eeldatavalt esindatud kolm 

juurdepääsuvõrgu operaatorit, kes 

konkureerivad jätkusuutlikult samal 

jaeturul, ei määra riigi reguleerivad 

asutused kindlaks märkimisväärse 
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turujõuga operaatorit. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  850 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui käesoleva direktiivi artikli 65 

kohaselt tehtud turuanalüüsi tulemusena 

peetakse operaatorit konkreetsel turul 

märkimisväärset turujõudu omavaks, 

võivad riigi reguleerivad asutused vajaduse 

korral kehtestada käesoleva direktiivi 

artiklites 67–75 ja 77 sätestatud 

kohustused. 

2. Kui käesoleva direktiivi artikli 65 

kohaselt tehtud turuanalüüsi tulemusena 

peetakse operaatorit konkreetsel turul 

märkimisväärset turujõudu omavaks, 

kehtestavad riigi reguleerivad asutused 

käesoleva direktiivi artiklites 67–75 ja 77 

sätestatud kohustused. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepaneku kohaselt saavad riigi reguleerivad asutused valida, kas võtta 

märkimisväärse turujõu tõttu põhjustatud probleemide suhtes meetmeid või mitte. See 

nõrgendab märkimisväärse turujõu korda, kuna annab riigi reguleerivatele asutustele 

võimaluse tegevusetuseks. 

 

Muudatusettepanek  851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui käesoleva direktiivi artikli 65 

kohaselt tehtud turuanalüüsi tulemusena 

peetakse operaatorit konkreetsel turul 

märkimisväärset turujõudu omavaks, 

2. Kui käesoleva direktiivi artikli 65 

kohaselt tehtud turuanalüüsi tulemusena 

peetakse operaatorit konkreetsel turul 

märkimisväärset turujõudu omavaks, 



 

PE602.952v01-00 14/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

võivad riigi reguleerivad asutused vajaduse 

korral kehtestada käesoleva direktiivi 

artiklites 67–75 ja 77 sätestatud 

kohustused. 

kehtestavad riigi reguleerivad asutused 

käesoleva direktiivi artiklites 67–75 ja 77 

sätestatud kohustused. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepaneku kohaselt saavad riigi reguleerivad asutused valida, kas võtta 

märkimisväärse turujõu tõttu põhjustatud probleemide suhtes meetmeid või mitte. See 

nõrgendab märkimisväärset turujõu korda, kuna annab riigi reguleerivatele asutustele 

võimaluse tegevusetuseks. 

 

Muudatusettepanek  852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral 

arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad 

asjaomastel turgudel täheldatud probleemi 

olemusest, et tagada pikaajaline 

jätkusuutlik konkurents ning võttes 

vajaduse korral arvesse riikidevahelise 

nõudluse kindlaksmääramist artikli 64 

kohaselt. Kohustused on käesoleva 

direktiivi artiklis 3 sätestatud eesmärke 

silmas pidades proportsionaalsed ja 

põhjendatud, võttes arvesse kulusid ja 

tulusid. Sellised kohustused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

Kui leitakse, et üks või enam ettevõtjat 

takistab oluliselt tõhusat konkurentsi, 

võtavad riigi reguleerivad asutused 

nõuetekohaselt arvesse juhtumi asjaolusid 

ja kaaluvad kõige vähem koormavaid 

parandusmeetmeid, arvestades nende 

proportsionaalsust ja võimalikku kasu 

lõppkasutajatele. 

Or. en 
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Selgitus 

Nende ettevõtjate mõju, kes tekitavad tõhusat konkurentsi oluliselt takistava olukorra, tuleks 

käsitleda proportsionaalselt, kehtestatud parandusmeetmeid tuleks kohandada iga turu 

konkreetsetele oludele ja tagada tuleks lõppkasutaja jaoks parim tulemus. Vastavalt 

kodukorra artiklile 104 on see muudatus vajalik tungivatel põhjustel, mis on seotud teksti 

sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  853 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral 

arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil. Kohustused on käesoleva 

direktiivi artiklis 3 sätestatud eesmärke 

silmas pidades proportsionaalsed ja 

põhjendatud, võttes arvesse kulusid ja 

tulusid ning eelkõige seda, kas ettevõtja, 

keda peetakse konkreetsel turul 

märkimisväärset turujõudu omavaks, 

tegutseb üksnes hulgitasandil. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral arvesse 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest hulgi- või jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral arvesse 
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riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks vältida vaid jaeturu käsitlemist. 

 

Muudatusettepanek  855 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral 

arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest ning võttes vajaduse 

korral arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

Selgitus 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 
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that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Muudatusettepanek  856 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral 

arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest ning võttes vajaduse 

korral arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral 

arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest ning võttes vajaduse 

korral arvesse riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 
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Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatuse eesmärk on vältida keskendumist jaeturule, sest konkurentsi ulatuse 

piiritlemine jaetasandiga põhjustaks suurt ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  858 

José Blanco López 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest, eelkõige jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral arvesse 

riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused lähtuvad täheldatud 

probleemi olemusest hulgi- või jaemüügi 

tasandil ning võttes vajaduse korral arvesse 

riikidevahelise nõudluse 

kindlaksmääramist artikli 64 kohaselt. 

Kohustused on käesoleva direktiivi artiklis 

3 sätestatud eesmärke silmas pidades 

proportsionaalsed ja põhjendatud, võttes 

arvesse kulusid ja tulusid. Sellised 

kohustused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise lepingutega, 

mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv 

asutus, kas on vaja läbi vaadata 

märkimisväärse turujõuga operaatorite 

suhtes kehtestatud kohustused, et tagada 

kõnealuste kohustuste vastavus lõike 4 

tingimustele. Kõnealused muudatused 

kehtestatakse ainult pärast artiklite 23 ja 

32 kohaselt peetud konsultatsioone. 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute või kavandatavate 

turusuundumuste mõju, mis võivad 

tõenäoliselt mõjutada konkurentsi 

dünaamikat näiteks seoses 

kaubanduslepingute, sealhulgas 

piiranguteta kaasinvesteerimise 

lepingutega, ja/või elektroonilise side 

teenuste jaemüügi turult puuduvate 

ettevõtjatega. 

Riikide reguleerivad asutused teevad seda 

a) omal algatusel, võttes arvesse 

prognoositavate turutingimuste vajadusi, 

või 

b) põhjendatud taotluse alusel. 

Kui suundumused ei ole piisavalt olulised, 

et nõuda artikli 65 kohaselt uut 

turuanalüüsi, hindab riigi reguleeriv 

asutus viivitamatult, kas on vaja läbi 

vaadata märkimisväärse turujõuga 

operaatorite kohustused ja muuta mis 

tahes varasemat otsust, sealhulgas nende 

kohustuste tühistamise või nende suhtes 

uute kohustuste kehtestamisega, et tagada 

kõnealuste kohustuste vastavus käesoleva 

direktiivi nõuetele, või kas otsustada, et 

seoses kavandatava suundumusega ei 

kehtestata üldse kohustusi või 

kehtestatakse vähem või vähem 

koormavaid kohustusi. Kõnealused 

otsused tehakse ainult pärast artiklite 23 ja 

32 kohaselt peetud konsultatsioone. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 6. Riikide reguleerivad asutused 
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arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingutega, mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv asutus, 

kas on vaja läbi vaadata märkimisväärse 

turujõuga operaatorite suhtes kehtestatud 

kohustused, et tagada kõnealuste 

kohustuste vastavus lõike 4 tingimustele. 

Kõnealused muudatused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

arvestavad uute turusuundumuste mõju. 

Kui kõnealused suundumused ei ole 

piisavalt olulised, et tingida vajadust viia 

artikli 65 kohaselt läbi uus turuanalüüs, 

hindab riigi reguleeriv asutus, kas on vaja 

läbi vaadata märkimisväärse turujõuga 

operaatorite suhtes kehtestatud kohustused, 

et tagada kõnealuste kohustuste vastavus 

lõike 4 tingimustele. Kõnealused 

muudatused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

Selgitus 

Kaubanduslepingud on mitmekesised ja mõnega neist võidakse tekitada ebatõhusalt 

konkureerivaid tulemusi turul. Kui kaasinvesteerimist asjakohaselt ei hallata, võib see 

põhjustada koordineeritud tegutsemist ning pikaajalises plaanis isegi vähendada konkurentsi 

ja investeeringuid. 

 

Muudatusettepanek  861 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingutega, mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv asutus, 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju. 

Kui kõnealused suundumused ei ole 

piisavalt olulised, et tingida vajadust viia 

artikli 65 kohaselt läbi uus turuanalüüs, 

hindab riigi reguleeriv asutus, kas on vaja 

läbi vaadata märkimisväärse turujõuga 

operaatorite suhtes kehtestatud kohustused, 

et tagada kõnealuste kohustuste vastavus 

lõike 4 tingimustele. Kõnealused 

muudatused kehtestatakse ainult pärast 
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kas on vaja läbi vaadata märkimisväärse 

turujõuga operaatorite suhtes kehtestatud 

kohustused, et tagada kõnealuste 

kohustuste vastavus lõike 4 tingimustele. 

Kõnealused muudatused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingutega, mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv asutus, 

kas on vaja läbi vaadata märkimisväärse 

turujõuga operaatorite suhtes kehtestatud 

kohustused, et tagada kõnealuste 

kohustuste vastavus lõike 4 tingimustele. 

Kõnealused muudatused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju. 

Kui kõnealused suundumused ei ole 

piisavalt olulised, et tingida vajadust viia 

artikli 65 kohaselt läbi uus turuanalüüs, 

hindab riigi reguleeriv asutus, kas on vaja 

läbi vaadata märkimisväärse turujõuga 

operaatorite suhtes kehtestatud kohustused, 

et tagada kõnealuste kohustuste vastavus 

lõike 4 tingimustele. Kõnealused 

muudatused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

Selgitus 

See on vajalik, sest komisjoni ettepaneku käesoleva lõikega nõrgendatakse märkimisväärse 

turujõu korda, sest sellega keskendutakse märkimisväärse turujõu korra asemel 

kaubandusliku juurdepääsu lepingutele. 
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Muudatusettepanek  863 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingutega, mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv asutus, 

kas on vaja läbi vaadata märkimisväärse 

turujõuga operaatorite suhtes kehtestatud 

kohustused, et tagada kõnealuste 

kohustuste vastavus lõike 4 tingimustele. 

Kõnealused muudatused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju. 

Kui kõnealused suundumused ei ole 

piisavalt olulised, et tingida vajadust viia 

artikli 65 kohaselt läbi uus turuanalüüs, 

hindab riigi reguleeriv asutus, kas on vaja 

läbi vaadata märkimisväärse turujõuga 

operaatorite suhtes kehtestatud kohustused, 

et tagada kõnealuste kohustuste vastavus 

lõike 4 tingimustele. Kõnealused 

muudatused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  864 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingutega, mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju. 

Kui kõnealused suundumused ei ole 

piisavalt olulised, et tingida vajadust viia 

artikli 65 kohaselt läbi uus turuanalüüs, 

hindab riigi reguleeriv asutus, kas on vaja 

läbi vaadata märkimisväärse turujõuga 

operaatorite suhtes kehtestatud kohustused, 
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ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv asutus, 

kas on vaja läbi vaadata märkimisväärse 

turujõuga operaatorite suhtes kehtestatud 

kohustused, et tagada kõnealuste 

kohustuste vastavus lõike 4 tingimustele. 

Kõnealused muudatused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

et tagada kõnealuste kohustuste vastavus 

lõike 4 tingimustele. Kõnealused 

muudatused kehtestatakse ainult pärast 

artiklite 23 ja 32 kohaselt peetud 

konsultatsioone. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanek nõrgendab märkimisväärse turujõu korda. Kaubanduslepingud on 

mitmekesised ja mõnega neist võidakse tekitada ebatõhusalt konkurentsivõimelisi tulemusi 

turul. While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions 

against which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the 

co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Muudatusettepanek  865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kaubanduslepingute, 

sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingutega, mis on sõlmitud või mida on 

ettenägematult rikutud või mis on 

lõpetatud konkurentsidünaamikat 

mõjutades. Kui kõnealused suundumused 

6. Riikide reguleerivad asutused 

arvestavad uute turusuundumuste mõju, 

näiteks seoses kehtivate 

kaubanduslepingutega, mis kahjustavad 

konkurentsidünaamikat. Kui kõnealused 

suundumused ei ole piisavalt olulised, et 

tingida vajadust viia artikli 65 kohaselt läbi 

uus turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv 
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ei ole piisavalt olulised, et tingida vajadust 

viia artikli 65 kohaselt läbi uus 

turuanalüüs, hindab riigi reguleeriv asutus, 

kas on vaja läbi vaadata märkimisväärse 

turujõuga operaatorite suhtes kehtestatud 

kohustused, et tagada kõnealuste 

kohustuste vastavus lõike 4 tingimustele. 

Kõnealused muudatused kehtestatakse 

ainult pärast artiklite 23 ja 32 kohaselt 

peetud konsultatsioone. 

asutus, kas on vaja läbi vaadata 

märkimisväärse turujõuga operaatorite 

suhtes kehtestatud kohustused, et tagada 

kõnealuste kohustuste vastavus lõike 4 

tingimustele. Kõnealused muudatused 

kehtestatakse ainult pärast artiklite 23 ja 32 

kohaselt peetud konsultatsioone. 

Or. de 

Selgitus 

Turusuundumuste hindamisel tuleks arvesse võtta kõiki kehtivad lepinguid, mis võivad 

mõjutada jätkusuutliku konkurentsi edendamist. 

 

Muudatusettepanek  866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Riikide reguleerivad asutused 

tagavad nende kehtestatud kohustuste 

täitmise. Sõltuvalt rikkumisest peab 

riikide reguleerivatel asutustel olema 

võimalik määrata (i) ametiasutusele, ii) 

lõppklientidele ja/või iii) teistele 

ettevõtjatele) karistuseks eelnevalt 

kehtestatud rahatrahve. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  867 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 66 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 6 a. Riigi reguleerivad asutused 

tagavad, et nende kehtestatavad 

kohustused on tõhusad, isegi kui 

kehtestatakse rahalised karistused 

märkimisväärse turujõu kohustuste ning 

riigi reguleeriva asutuse heakskiidetud 

juurdepääsutingimuste rikkumise korral. 

Or. en 

Selgitus 

Sätte eesmärk on tagada, et riigi reguleerivate asutuste kehtestatud kohustusi võetakse 

tõhusalt arvesse ja täidetakse ka rahalise karistuse kehtestamise korral. 

 

Muudatusettepanek  868 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 67 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Riigi reguleerivad asutused võivad 

kindlaks määrata, milline teave täpselt 

tuleb kättesaadavaks teha, kui üksikasjalik 

see peab olema ja kuidas see tuleb 

avaldada. 

3. Riigi reguleerivad asutused võivad 

kindlaks määrata, milline teave täpselt 

tuleb kättesaadavaks teha, kui üksikasjalik 

see peab olema ja kuidas see tuleb 

avaldada. Kui operaatoril on kohustusi 

seoses tsiviilehitistele juurdepääsu ja/või 

teatavatele võrguvahenditele juurdepääsu 

ja nende kasutamisega, määrab riigi 

reguleeriv asutus kindlaks 

võtmetähtsusega tulemuslikkuse 

põhinäitajad ja asjakohased teenustaseme 

kokkulepped ning vajaduse korral 

asjaomased rahalised karistused, mis 

tehakse kättesaadavaks seoses antud 

juurdepääsuga operaatorite enda 

tegevusele järgneval turul ja juurdepääsu 

kohustuste täitjatele. 

Or. en 

Selgitus 

Selle sättega tahetakse karmistada läbipaistvuse kohustust, tagades piisavalt selged ja 
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objektiivsed elemendid antud juurdepääsu hindamiseks. 

 

Muudatusettepanek  869 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 67 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui operaatoril on kohustusi 

seoses tsiviilehitistele juurdepääsu ja/või 

teatavatele võrguvahenditele juurdepääsu 

ja nende kasutamisega, määrab riigi 

reguleeriv asutus kindlaks 

võtmetähtsusega tulemuslikkuse 

põhinäitajad ja asjakohased teenustaseme 

kokkulepped ning vajaduse korral 

asjaomased rahalised karistused, mis 

tehakse kättesaadavaks seoses antud 

juurdepääsuga operaatorite enda 

tegevusele järgneval turul ja juurdepääsu 

kohustuste täitjatele. 

 Olenemata lõigetest 2, 3 ja 4, tagavad riigi 

reguleerivad asutused juhul, kui 

operaatoril, keda peetakse konkreetsel 

turul märkimisväärset turujõudu 

omavaks, on kohustusi seoses 

tsiviilehitistele juurdepääsu ja/või 

teatavatele võrguvahenditele juurdepääsu 

ja nende kasutamisega kooskõlas artikliga 

(LISADA VIIDE), avaldatakse vähemalt 

lisas (LISADA VIIDE) kindlaks määratud 

elemente sisaldav standardpakkumine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  870 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 68 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Mittediskrimineerimiskohustused 

tagavad eelkõige selle, et operaator 

kohaldab samaväärseid teenuseid osutavate 

ettevõtjate suhtes samasuguste asjaolude 

korral samaväärseid tingimusi ja osutab 

teistele teenuseid ja teavet samadel 

tingimustel ja samasuguse kvaliteediga 

nagu enda või oma tütarettevõtjate või 

partnerite teenuste puhul. Eelkõige 

juhtudel, kui operaator võtab kasutusele 

uued süsteemid, võivad riikide 

reguleerivad asutused võrdse juurdepääsu 

tagamiseks kehtestada kõnealuse operaatori 

suhtes kohustusi pakkuda 

juurdepääsutooteid ja -teenuseid kõikidele 

ettevõtjatele, sealhulgas iseendale samade 

tähtaegade ja tingimustega, sealhulgas 

samade hindade ja teenuse tasemega ning 

kasutades samu süsteeme ja protsesse. 

2. Mittediskrimineerimiskohustused 

tagavad eelkõige selle, et operaator 

kohaldab samaväärseid teenuseid osutavate 

ettevõtjate suhtes samasuguste asjaolude 

korral samaväärseid tingimusi ja osutab 

teistele teenuseid ja teavet samadel 

tingimustel ja samasuguse kvaliteediga 

nagu enda või oma tütarettevõtjate või 

partnerite teenuste puhul. Riikide 

reguleerivad asutused võivad võrdse 

juurdepääsu tagamiseks kehtestada 

kõnealuse operaatori suhtes kohustusi 

pakkuda juurdepääsutooteid ja -teenuseid 

kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 

iseendale samade tähtaegade ja 

tingimustega, sealhulgas samade hindade ja 

teenuse tasemega ning kasutades samu 

süsteeme ja protsesse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  871 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 68 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Mittediskrimineerimiskohustused 

tagavad eelkõige selle, et operaator 

kohaldab samaväärseid teenuseid osutavate 

ettevõtjate suhtes samasuguste asjaolude 

korral samaväärseid tingimusi ja osutab 

teistele teenuseid ja teavet samadel 

tingimustel ja samasuguse kvaliteediga 

nagu enda või oma tütarettevõtjate või 

partnerite teenuste puhul. Eelkõige 

juhtudel, kui operaator võtab kasutusele 

uued süsteemid, võivad riikide 

reguleerivad asutused võrdse juurdepääsu 

tagamiseks kehtestada kõnealuse operaatori 

2. Mittediskrimineerimiskohustused 

tagavad eelkõige selle, et operaator 

kohaldab samaväärseid teenuseid osutavate 

ettevõtjate suhtes samasuguste asjaolude 

korral samaväärseid tingimusi ja osutab 

teistele teenuseid ja teavet samadel 

tingimustel ja samasuguse kvaliteediga 

nagu enda või oma tütarettevõtjate või 

partnerite teenuste puhul. Riikide 

reguleerivad asutused võivad võrdse 

juurdepääsusisendi tagamiseks kehtestada 

kõnealuse operaatori suhtes kohustusi anda 

asjakohast teavet ning pakkuda 
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suhtes kohustusi pakkuda 

juurdepääsutooteid ja -teenuseid kõikidele 

ettevõtjatele, sealhulgas iseendale samade 

tähtaegade ja tingimustega, sealhulgas 

samade hindade ja teenuse tasemega ning 

kasutades samu süsteeme ja protsesse. 

juurdepääsutooteid ja -teenuseid kõikidele 

ettevõtjatele, sealhulgas iseendale samade 

tähtaegade ja tingimustega, sealhulgas 

samade hindade ja teenuse tasemega ning 

kasutades samu süsteeme ja protsesse. 

Or. en 

Selgitus 

Kohustuse piiramine nn uute süsteemidega võib lõppkokkuvõttes kõrvaldada kogu sisendite 

võrdväärsuse kohustuse, sest märkimisväärse turujõuga operaatorid kavandavad 

lisafunktsioone alati olemasolevate süsteemide täiendamiseks. Riigi reguleeriv asutus peaks 

hakkama tõestama, et süsteem on uus, ja säte võib anda manööverdamisruumi 

märkimisväärse turujõuga operaatorile, kes süsteemi kavandas ja kellel on seetõttu selge eelis 

teabe ja teadmiste poolest. 

 

Muudatusettepanek  872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 70  välja jäetud 

Juurdepääs tsiviilehitistele  

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 66 

kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, 

mastid, kaablikanalid, juhtmed, 

kontrollkaevud, pääseluugid, kaablikapid) 

ja nende kasutamist olukordades, kus 

turuanalüüs osutab sellele, et 

juurdepääsust keeldumine või 

juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud 

turu tekkimist jaemüügi tasandil ning ei 
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oleks lõppkasutajate huvides. 

2. Riikide reguleerivad asutused võivad 

kehtestada operaatori suhtes kohustuse 

võimaldada käesoleva artikli kohane 

juurdepääs olenemata sellest, kas 

kohustuse poolt mõjutatavad varad on 

turuanalüüsi kohaselt asjaomase turu 

osa, tingimusel et kohustus on vajalik ja 

proportsionaalne, et saavutada artikli 3 

eesmärgid. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  873 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juurdepääs tsiviilehitistele Juurdepääs tsiviilehitistele ning kogu ja 

ühise füüsilise võrgu elementidele 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juurdepääs tsiviilehitistele Juurdepääs tsiviilehitistele ning kogu ja 

ühise füüsilise võrgu elementidele 

Or. en 

Selgitus 

Sisuga vastavusse viimine. 
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Muudatusettepanek  875 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juurdepääs tsiviilehitistele Juurdepääs tsiviilehitistele ning kogu ja 

ühise füüsilise võrgu elementidele 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust 

keeldumine või juurdepääsu 

võimaldamine samaväärse mõjuga 

põhjendamatutel tingimustel takistaks 

püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt olukordades, kus ta leiab, et 

juurdepääsust keeldumine või samaväärse 

mõjuga põhjendamatud tingimused 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud 

turu tekkimist ning ei oleks lõppkasutajate 

huvides, 
a) kehtestada kohustused tulla vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist; 

b) kehtestada kohustused seoses 

juurdepääsuga kogu konkreetse füüsilise 

võrgu elementidele ja nendega seotud 

vahenditele ning nende kasutamisega, 
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sealhulgas eraldatud juurdepääs 

metalljuhtmega kliendiliinile ja kliendi 

alamliinile ning eraldatud juurdepääs 

kiudoptilistele kliendiliinidele ja 

lõppsegmentidele; 

c) kehtestada kohustused jagada 

kolmandate isikutega teatavaid 

võrguelemente, sealhulgas 

ühisjuurdepääs metalljuhtmega 

kliendiliinile ja kliendi alamliinile ning 

ühisjuurdepääs kiudoptilistele 

kliendiliinidele ja lõppsegmentidele, kaasa 

arvatud lainepikkuste jaotamise 

multipleksimine ja sarnased ühiskasutuse 

lahendused. 

Or. en 

Selgitus 

Konkurentsiprobleemide piiritlemine üksnes jaetasandiga põhjustab õiguskindlusetust 

õigusraamistiku suhtes. Jaeturul on piisav konkurents tänu toimivatele hulgimüügiturgudele. 

Kuid me ei tohiks kahjustada üksnes hulgimüüki hõlmava mudeli toimimist. 

 

Muudatusettepanek  877 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust 

keeldumine või juurdepääsu 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt olukordades, kus ta leiab, et 

juurdepääsust keeldumine või samaväärse 

mõjuga tingimuste kehtestamine takistaks 

tugeva konkurentsiga turu tekkimist ning 

ei oleks lõppkasutajate huvides, 
a) kehtestada kohustused tulla vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 
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võimaldamine samaväärse mõjuga 

põhjendamatutel tingimustel takistaks 

püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist; 

b) kehtestada kohustused seoses 

juurdepääsuga kogu konkreetse füüsilise 

võrgu elementidele ja nendega seotud 

vahenditele ning nende kasutamisega, 

sealhulgas eraldatud juurdepääs 

metalljuhtmega kliendiliinile ja kliendi 

alamliinile ning eraldatud juurdepääs 

kiudoptilistele kliendiliinidele ja 

lõppsegmentidele; 

c) kehtestada kohustused jagada 

kolmandate isikutega teatavaid 

võrguelemente, sealhulgas 

ühisjuurdepääs metalljuhtmega 

kliendiliinile ja kliendi alamliinile ning 

ühisjuurdepääs kiudoptilistele 

kliendiliinidele ja lõppsegmentidele, kaasa 

arvatud lainepikkuste jaotamise 

multipleksimine ja sarnased ühiskasutuse 

lahendused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  878 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, 

mastid, kaablikanalid, juhtmed, 

kontrollkaevud, pääseluugid, kaablikapid) 

ja nende kasutamist olukordades, kus 

turuanalüüs osutab sellele, et 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt olukordades, kus ta leiab, et 

juurdepääsust keeldumine või samaväärse 

mõjuga põhjendamatud tingimused 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist ning ei oleks lõppkasutajate 

huvides, 
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juurdepääsust keeldumine või juurdepääsu 

võimaldamine samaväärse mõjuga 

põhjendamatutel tingimustel takistaks 

püsiva, konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  879 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust 

keeldumine või juurdepääsu 

võimaldamine samaväärse mõjuga 

põhjendamatutel tingimustel takistaks 

püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt 

a) kehtestada kohustused tulla vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist; 

b) kehtestada kohustused seoses 

juurdepääsuga kogu konkreetse füüsilise 

võrgu elementidele ja nendega seotud 

vahenditele ning nende kasutamisega, 

sealhulgas eraldatud juurdepääs 

metalljuhtmega kliendiliinile ja kliendi 

alamliinile ning eraldatud juurdepääs 

kiudoptilistele kliendiliinidele ja 

lõppsegmentidele; 

c) kehtestada kohustused jagada 

kolmandate isikutega teatavaid 

võrguelemente, sealhulgas 

ühisjuurdepääs metalljuhtmega 

kliendiliinile ja kliendi alamliinile ning 

ühisjuurdepääs kiudoptilistele 

kliendiliinidele ja lõppsegmentidele, kaasa 

arvatud lainepikkuste jaotamise 

multipleksimine ja sarnased ühiskasutuse 
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lahendused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele ja passiivsele 

infrastruktuurile (sealhulgas, kuid mitte 

ainult, ehitised või ehitistesse sissepääsud, 

hoonesisesed kaablid, sealhulgas 

juhtmestik, antennid, tornid ja muud 

tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, mitteaktiivne 

kaabeledastuse infrastruktuur, mis 

hõlmab kaablit ja kiudoptilist kaablit, 
juhtmed, kontrollkaevud, pääseluugid, 

kaablikapid) ja nende kasutamist 

olukordades, kus turuanalüüs osutab 

sellele, et juurdepääsust keeldumine või 

juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada artikli kohaldamisala kogu passiivsele 

infrastruktuurile. 

 

Muudatusettepanek  881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele ja passiivsetele 

infrastruktuuridele (sealhulgas, kuid mitte 

ainult, ehitised või ehitistesse sissepääsud, 

hoonesisesed kaablid, sealhulgas 

juhtmestik, antennid, tornid ja muud 

tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, mitteaktiivsed 

ülekandetaristud (näiteks kiudoptika ja 

kaablid), juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  882 

Krišjānis Kariņš 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 
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kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist, kui need kuuluvad 

märkimisväärse turujõuga operaatorile, 
olukordades, kus turuanalüüs osutab 

sellele, et juurdepääsust keeldumine või 

juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele ja passiivsetele 

infrastruktuuridele (sealhulgas, kuid mitte 

ainult, ehitised või ehitistesse sissepääsud, 

hoonesisesed kaablid, sealhulgas 

juhtmestik, antennid, tornid ja muud 

tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, mitteaktiivsed 

liinid, kontrollkaevud, pääseluugid, 

kaablikapid) ja nende kasutamist 

olukordades, kus turuanalüüs osutab 

sellele, et juurdepääsust keeldumine või 

juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. de 
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Selgitus 

Võrkude väljaehitamise edendamiseks tuleb juurdepääsukohustuste kehtestamisel 

esmatähtsaks pidada juurdepääsu passiivsele infrastruktuurile või tsiviilehitistele. Vaid juhul, 

kui see ei ole lõppkasutajat silmas pidades jae- ja hulgimüügitasandil jätkusuutliku 

konkurentsi edendamiseks piisav, tuleks võimaldada võrguelementide aktiivset 

kaaskasutamist. 

 

Muudatusettepanek  884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud 

turu tekkimist jaemüügi tasandil ning ei 

oleks lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks pikaajalise jätkusuutliku 

konkurentsi tekkimist asjaomastel 

turgudel ning ei oleks lõppkasutajate 

huvides. 

Or. en 

Selgitus 

Ühe suurema hulgituruga on sageli seotud mitu jaeturgu, mis võivad areneda erineva 

kiirusega ja viisil, samas kui turulepääsu tõkked on asjaomasel hulgiturul, seetõttu ei ole 

asjakohane keskenduda üksnes jaeturule, vaid tuleks käsitleda pikaajalist jätkusuutlikku 

konkurentsi asjaomastel turgudel. Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatus vajalik 

tungivatel põhjustel, mis on seotud teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  885 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist ning ei oleks lõppkasutajate 

huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  886 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 – punkt a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a) kehtestada kohustused tulla vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, 

mastid, kaablikanalid, juhtmed, 
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kontrollkaevud, pääseluugid, kaablikapid) 

ja nende kasutamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  887 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 – punkt b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b) kehtestada kohustused seoses 

juurdepääsuga kogu konkreetse füüsilise 

võrgu elementidele ja nendega seotud 

vahenditele ning nende kasutamisega, 

sealhulgas eraldatud juurdepääs 

metalljuhtmega kliendiliinile ja kliendi 

alamliinile ning eraldatud juurdepääs 

kiudoptilistele kliendiliinidele ja 

lõppsegmentidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  888 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c) kehtestada kohustused jagada 

kolmandate isikutega teatavaid 

võrguelemente, sealhulgas 

ühisjuurdepääs metalljuhtmega 

kliendiliinile ja kliendi alamliinile ning 

ühisjuurdepääs kiudoptilistele 

kliendiliinidele ja lõppsegmentidele, kaasa 

arvatud lainepikkuste jaotamise 
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multipleksimine ja sarnased ühiskasutuse 

lahendused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Riigi reguleerivad asutused 

võtavad eelkõige arvesse järgmiseid 

tegureid: 

 a) konkureerivate vahendite kasutamise 

või paigaldamise tehniline ja majanduslik 

teostatavus, pidades silmas 

turusuundumuste tempot ja võttes arvesse 

asjaomase vastastikuse sidumise ja/või 

juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas 

muude juurdepääsutoodete (näiteks 

juurdepääs kaablikanalisatsioonile) 

teostatavust; 

 b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

 c b) kavandatava juurdepääsu pakkumise 

teostatavus võrreldes kasutatavate 

mahtudega; 

 d c) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, pöörates 

tähelepanu investeerimisega kaasnevatele 

riskidele; 

 e d) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

 f e) vajaduse korral asjaomased 

intellektuaalomandi õigused; 

 g) üleeuroopaliste teenuste osutamine. 

Or. en 
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Selgitus 

Tsiviilehitistele juurdepääs parandab infrastruktuuril põhinevat konkurentsi, kuid seda ei 

tohiks käsitleda ainsa või peamise parandusmeetmena. Seetõttu on vajalik lisada lisakohustus 

anda juurdepääs kogu füüsilise võrgu elementidele (st passiivne juurdepääs). Passiivsed 

meetmed on võrreldes aktiivsetega endiselt peamised hulgitasandi juurdepääsu tooted, 

millega tagatakse ja edendatakse püsivat infrastruktuuril põhinevat konkurentsi. Käesoleva 

muudatusega seatakse passiivsed parandusmeetmed aktiivsete suhtes esmatähtsaks. 

 

Muudatusettepanek  890 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Riigi reguleerivad asutused 

võtavad eelkõige arvesse järgmiseid 

tegureid: 

 a) konkureerivate vahendite kasutamise 

või paigaldamise tehniline ja majanduslik 

teostatavus, pidades silmas 

turusuundumuste tempot ja võttes arvesse 

asjaomase vastastikuse sidumise ja/või 

juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas 

muude juurdepääsutoodete (näiteks 

juurdepääs kaablikanalisatsioonile) 

teostatavust; 

 b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

 c b) kavandatava juurdepääsu pakkumise 

teostatavus võrreldes kasutatavate 

mahtudega; 

 d c) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, pöörates 

tähelepanu investeerimisega kaasnevatele 

riskidele; 

 e d) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

 f e) vajaduse korral asjaomased 

intellektuaalomandi õigused; 
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 g) üleeuroopaliste teenuste osutamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  891 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Riigi reguleerivad asutused ei 

tohiks aga kehtestada ainult hulgitasandil 

tegutsevatele operaatoritele kohustust 

tagada juurdepääs kaablikanalitele, 

juhtmetele, kontrollkaevudele, 

pääseluukidele ja kaablikappidele artikli 

77 tähenduses, kui need operaatorid 

pakuvad muid teostatavaid ja sarnaseid 

lõppkasutajatele juurdepääsu võimalusi 

direktiivi 2014/61/EL artikli 3 lõike 3 

kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Et muuta vertikaalselt eraldiseisvaid ettevõtjaid käsitlev ärimudel jätkusuutlikuks, ei tohiks 

kohustada üksnes hulgimüügile suunatud operaatoreid tagama juurdepääsu oma 

kaablikanalitele näiteks vertikaalselt integreeritud ettevõtjate jaoks. See võtaks ära viimaste 

majanduslikud stiimulid kasutada üksnes hulgimüügile suunatud operaatorite võrke ja seada 

ohtu üksnes hulgimüügile suunatud võrkude investorite võimaliku tulu. 

 

Muudatusettepanek  892 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 

kui juurdepääs tsiviilehitisele, näiteks 

kaablikanalitele on kättesaadavuse tõttu 
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piiratud, kehtestatakse artikli 71 kohaselt 

muu juurdepääsu võimalus, näiteks 

pimekiu abil. 

Or. en 

Selgitus 

Juurdepääs tsiviilehitistele on oluline jätkusuutlikule konkurentsile kaasaaitamiseks, kuid 

vaja on võtta arvesse piiratud kättesaadavust või sellise juurdepääsu füüsilisi piiranguid. 

 

Muudatusettepanek  893 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Riikide reguleerivad asutused 

võivad kehtestada operaatori suhtes 

kohustuse võimaldada käesoleva artikli 

kohane juurdepääs olenemata sellest, kas 

kohustuse poolt mõjutatavad varad on 

turuanalüüsi kohaselt asjaomase turu 

osa, tingimusel et kohustus on vajalik ja 

proportsionaalne, et saavutada artikli 3 

eesmärgid. 

2. Riikide reguleerivad asutused 

võtavad eelkõige arvesse järgmiseid 

tegureid: 

a) konkureerivate vahendite kasutamise 

või paigaldamise tehniline ja majanduslik 

teostatavus, pidades silmas 

turusuundumuste tempot ja võttes arvesse 

asjaomase vastastikuse sidumise ja/või 

juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas 

muude juurdepääsutoodete (näiteks 

juurdepääs kaablikanalisatsioonile) 

teostatavust; 

b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

c) kavandatava juurdepääsu pakkumise 

teostatavus võrreldes kasutatavate 

mahtudega; 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, pöörates 

tähelepanu investeerimisega kaasnevatele 

riskidele; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

f) vajaduse korral asjaomased 

intellektuaalomandi õigused; 
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g) üleeuroopaliste teenuste osutamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  894 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Riikide reguleerivad asutused 

võivad kehtestada operaatori suhtes 

kohustuse võimaldada käesoleva artikli 

kohane juurdepääs olenemata sellest, kas 

kohustuse poolt mõjutatavad varad on 

turuanalüüsi kohaselt asjaomase turu 

osa, tingimusel et kohustus on vajalik ja 

proportsionaalne, et saavutada artikli 3 

eesmärgid. 

2. Riikide reguleerivad asutused 

võtavad eelkõige arvesse järgmiseid 

tegureid: 

Or. en 

Selgitus 

Tsiviilehitistele juurdepääs parandab infrastruktuuril põhinevat konkurentsi, kuid seda ei 

tohiks käsitleda ainsa või peamise parandusmeetmena. Seetõttu on vajalik lisada lisakohustus 

anda juurdepääs kogu füüsilise võrgu elementidele (st passiivne juurdepääs). Passiivsed 

meetmed on võrreldes aktiivsetega endiselt peamised hulgitasandi juurdepääsu tooted, 

millega tagatakse ja edendatakse püsivat infrastruktuuril põhinevat konkurentsi. Käesoleva 

muudatusega seatakse passiivsed parandusmeetmed aktiivsete suhtes esmatähtsaks. 

 

Muudatusettepanek  895 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 a) konkureerivate vahendite 

kasutamise või paigaldamise tehniline ja 

majanduslik teostatavus, pidades silmas 

turusuundumuste tempot ja võttes arvesse 

asjaomase vastastikuse sidumise ja/või 

juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas 

muude juurdepääsutoodete (näiteks 

juurdepääs kaablikanalisatsioonile) 

teostatavust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  896 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  897 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 – punkt c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c) kavandatava juurdepääsu 

pakkumise teostatavus võrreldes 

kasutatavate mahtudega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  898 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, pöörates 

tähelepanu investeerimisega kaasnevatele 

riskidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  899 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 – punkt e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e) vajadus kaitsta konkurentsi pika 

aja jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  900 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – lõige 2 – punkt f (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f) üleeuroopaliste teenuste 
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osutamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 70 a  

 Juurdepääsukohustused, mis ei piirdu 

tsiviilehitistega 

 Geograafilistes piirkondades, kus 

tulevikule orienteeritult võib eeldatavalt 

olla kaks juurdepääsuvõrgu operaatorit ja 

vähemalt üks võrguoperaatoritest pakub 

hulgitasandi juurdepääsu mis tahes 

huvitatud ettevõtjale mõistlikel 

kaubandustingimustel, mis võimaldavad 

püsivat konkurentsi jaeturul, riigi 

reguleerivad asutused ei kehtesta ega 

säilita hulgitasandi juurdepääsu 

kohustusi, mis ei piirdu juurdepääsuga 

tsiviilinfrastruktuurile direktiivi 

2014/61/EL artikli 3 kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teatavatele võrguvahenditele juurdepääsu 

ja nende kasutamise kohustus 
Kogu ja ühise füüsilise võrgu 

elementidele juurdepääsu ja nende 

kasutamise kohustus 
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Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas muude muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  903 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks, võib ta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  904 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 
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kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks, võib ta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võib ta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Riigi reguleeriv asutus võib kooskõlas 

artikliga 66 kehtestada kohustusi, mille 

kohaselt operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist või ei 

oleks lõppkasutajate huvides. 
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Or. en 

Selgitus 

Peame tagama tegeliku juurdepääsu märkimisväärse turujõuga operaatorite kaablikanalitele 

ja postidele, et Euroopa turgudel oleks püsiv konkurents. 

 

Muudatusettepanek  906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et direktiivi 2014/61/EL artikli 3 

kohaselt kehtestatud kohustused ei ole 

iseenesest piisavad artiklis 3 sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks, võib ta 

kooskõlas artikliga 66 kehtestada 

kohustusi, mille kohaselt operaatorid 

peavad tulema vastu põhjendatud 

taotlustele, mis käsitlevad juurdepääsu 

konkreetsetele võrguelementidele ja 

nendega seotud vahenditele või nende 

kasutamist olukordades, kui see ei 

kahjusta uuendusi, nagu ülikiired võrgud 

ja tarkvara emuleeritavad võrgud, ning 
riigi reguleeriv asutus leiab, et 

juurdepääsust keeldumine või samaväärse 

mõjuga põhjendamatud tingimused 

takistaksid püsiva, konkurentsile rajatud 

turu tekkimist jaemüügi tasandil ning ei 

oleks lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  907 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Riigi reguleeriv asutus võib kooskõlas 

artikliga 66 kehtestada kohustusi, mille 

kohaselt operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  908 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

Riigi reguleeriv asutus võib kooskõlas 

artikliga 66 kehtestada kohustusi, mille 

kohaselt operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 
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konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  909 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Riigi reguleeriv asutus võib kooskõlas 

artikliga 66 kehtestada kohustusi, mille 

kohaselt operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid pikaajalise 

jätkusuutliku konkurentsi tekkimist 

asjaomastel turgudel ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

Selgitus 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 
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Muudatusettepanek  910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks, võib ta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist jae- ja 

hulgimüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. de 

Selgitus 

Jätkusuutliku konkurentsi kujunemine tuleb tagada kõikidel tasanditel, seega ka hulgimüügi 

tasandil. 

 

Muudatusettepanek  911 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei ole iseenesest piisavad 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

kohustused ei lahenda asjaomasel turul 
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artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks,võibta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

kindlakstehtud konkurentsiprobleeme, 

võib ta kooskõlas artikliga 66 kehtestada 

kohustusi, mille kohaselt operaatorid 

peavad tulema vastu põhjendatud 

taotlustele, mis käsitlevad juurdepääsu 

konkreetsetele võrguelementidele ja 

nendega seotud vahenditele või nende 

kasutamist olukordades, kui riigi reguleeriv 

asutus leiab, et juurdepääsust keeldumine 

või samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Muu hulgas võib operaatoritele seada 

järgmisi kohustusi: 
Riigi reguleerivad asutused võivad 

kehtestada järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Muu hulgas võib operaatoritele seada 

järgmisi kohustusi: 

Operaatoritele võib seada järgmisi 

kohustusi: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  914 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

a) võimaldada kolmandatele isikutele 

juurdepääs teatavatele mittefüüsilistele 

võrguelementidele, sealhulgas aktiivsetele 

teenustele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  915 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

a) võimaldada kolmandatele isikutele 

juurdepääs teatavatele mittefüüsilistele 

võrguelementidele, sealhulgas aktiivsetele 

teenustele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

a) võimaldada kolmandatele isikutele 

juurdepääs teatavatele mittefüüsilistele 

võrguelementidele, sealhulgas aktiivsetele 

teenustele; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga tahetakse seada passiivse juurdepääsu parandusmeetmed 

aktiivse juurdepääsu parandusmeetmetest olulisemaks. 

 

Muudatusettepanek  917 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

a) võimaldada vajaduse korral 

kolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele mittefüüsilistele 

võrguelementidele, kaasa arvatud 

aktiivsetele teenustele läbipaistvate ja 

reguleeritud hinnatingimuste alusel, mis 

võimaldavad kehtestada hinnad vähemalt 

reguleeritud operaatori jaepakkumiste 

tasemel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

a) võimaldada vajaduse korral 

kolmandatele isikutele juurdepääs ühele 

võrgukihile, mis lahendab kõige paremini 

jaetasandil kindlakstehtud probleemi, 

kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on mitte aktiivsed 

(või füüsilised), või aktiivne (või 

virtuaalne) juurdepääs kliendiliinile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

a) kohustused seoses juurdepääsuga 

kõigile konkreetsetele füüsilistele 

võrguelementidele ja seotud vahenditele 

ning nende kasutamisega, sealhulgas 

eraldatud juurdepääs metalljuhtmega 

kliendiliinile ja kliendi alamliinile ning 

eraldatud juurdepääs kiudoptilistele 

kliendiliinidele ja lõppsegmentidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  920 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

a) võimaldada vajaduse korral 

kolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 
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võrguelementidele, mis on kas mitte 

aktiivsed või füüsilised, ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

kõigile aktiivsetele võrguelementidele 

ja/või virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

Or. en 

Selgitus 

On soovitatav täpsustada, et artikkel 71 kehtib ainult aktiivsete võrguelementide kohta, samas 

kui artikkel 70 käsitleb passiivse infrastruktuuri reguleerimist. 

 

Muudatusettepanek  921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas 

mitteaktiivsed või füüsilised, ja/või 

aktiivne või virtuaalne eraldatud 

juurdepääs kliendiliinile; 

a) võimaldada vajaduse korral 

kolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

kõikvõimalikele aktiivsetele 
võrguelementidele ja/või aktiivne või 

virtuaalne eraldatud juurdepääs 

kliendiliinile; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võimaldada vajaduse 

korralkolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on kas 

mitteaktiivsed või füüsilised, ja/või 

a) võimaldada vajaduse korral 

kolmandatele isikutele juurdepääs 

teatavatele võrguelementidele ja/või 

vahenditele, kaasa arvatud juurdepääs 

võrguelementidele, mis on aktiivsed, ja/või 

aktiivne või virtuaalne eraldatud 
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aktiivne või virtuaalne eraldatud 

juurdepääs kliendiliinile; 

juurdepääs kliendiliinile; 

Or. de 

Selgitus 

Võrkude väljaehitamise edendamiseks tuleb juurdepääsukohustuste kehtestamisel 

esmatähtsaks pidada juurdepääsu passiivsele infrastruktuurile või tsiviilehitistele. Vaid juhul, 

kui see ei ole lõppkasutajat silmas pidades jae- ja hulgimüügitasandil jätkusuutliku 

konkurentsi edendamiseks piisav, tuleks võimaldada võrguelementide aktiivset 

kaaskasutamist. 

 

Muudatusettepanek  923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) kohustused jagada kolmandate 

isikutega teatavaid võrguelemente, 

sealhulgas ühisjuurdepääs 

metalljuhtmega kliendiliinile ja kliendi 

alamliinile ning ühisjuurdepääs 

kiudoptilistele kliendiliinidele ja 

lõppsegmentidele, kaasa arvatud 

lainepikkuste jaotamise multipleksimine 

ja sarnased ühiskasutuse lahendused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) pidada läbirääkimisi juurdepääsu välja jäetud 
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taotlevate ettevõtjatega heas usus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) mitte tühistada abivahenditele 

lubatud juurdepääsu; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  926 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) osutada kindlaksmääratud 

teenuseid hulgimüügi korras, et 

kolmandad isikud saaksid neid edasi 

müüa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) osutada kindlaksmääratud 

teenuseid hulgimüügi korras, et 
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kolmandad isikud saaksid neid edasi 

müüa; 

Or. en 

Selgitus 

See on uus punkt b. Käesoleva muudatusettepanekuga tahetakse seada passiivse juurdepääsu 

parandusmeetmed aktiivse juurdepääsu parandusmeetmetest olulisemaks. 

 

Muudatusettepanek  928 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) osutada kindlaksmääratud 

teenuseid hulgimüügi korras, et 

kolmandad isikud saaksid neid edasi 

müüa; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga tahetakse seada passiivse juurdepääsu parandusmeetmed 

aktiivse juurdepääsu parandusmeetmetest olulisemaks. Peamine põhjus seisneb selles, et 

aktiivsed tooted on operaatoritele olulised selleks, et investeeringult järjest suuremat tulu 

teenida, kuid need ei ole asjakohaseks asenduseks passiivsele hulgitasandi juurdepääsule ei 

vasest juhtmestiku ega ka kiudoptilise võrgu puhul. 

 

Muudatusettepanek  929 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) osutada kindlaksmääratud 
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teenuseid hulgimüügi korras, et 

kolmandad isikud saaksid neid edasi 

müüa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) võimaldada avatud juurdepääs 

tehnilistele liidestele, protokollidele ja 

muudele juhtivatele tehnoloogiatele, mis 

on virtuaalvõrguteenuste 

koostalitlusvõimeks tingimata vajalikud; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) võimaldada avatud juurdepääs 

tehnilistele liidestele, protokollidele ja 

muudele juhtivatele tehnoloogiatele, mis 

on virtuaalvõrguteenuste 

koostalitlusvõimeks tingimata vajalikud; 

d) võimaldada avatud juurdepääs 

tehnilistele liidestele, protokollidele ja 

muudele juhtivatele tehnoloogiatele, mis 

on teenuste koostalitlusvõimeks tingimata 

vajalikud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) pakkuda ühispaiknemist või muid 

seotud vahendite ühiskasutusviise; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) pakkuda lõppkasutajatele 

läbivteenuste koostalitlusvõime 

tagamiseks vajalikke teenuseid, 

sealhulgas tarkvara emuleeritavate 

võrkude ja mobiilvõrkude rändluse 

vahendeid; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) pakkuda lõppkasutajatele 

läbivteenuste koostalitlusvõime tagamiseks 

vajalikke teenuseid, sealhulgas tarkvara 

emuleeritavate võrkude ja mobiilvõrkude 

rändluse vahendeid; 

f) pakkuda lõppkasutajatele 

läbivteenuste koostalitlusvõime tagamiseks 

vajalikke teenuseid, sealhulgas 

mobiilvõrkude rändluse vahendeid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) võimaldada juurdepääs kasutuse 

tugisüsteemidele või samalaadsetele 

tarkvarasüsteemidele, mis on vajalikud 

teenuste osutamisel õiglase konkurentsi 

tagamiseks; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) siduda võrke või võrgu 

abivahendeid omavahel; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 2 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) pakkuda juurdepääsu seotud 

teenustele, nagu näiteks identifitseerimise, 

asukoha ja kohaloleku teenusele. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleerivad asutused võivad nende 

kohustustega siduda õiglust, mõistlikkust 

ja õigeaegsust käsitlevad tingimused. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  939 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust , ja eelkõige kui nad 

hindavad kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega, kas ja kuidas sellised 

kohustused tuleks kehtestada, 

analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

2. Nad võtavad eelkõige arvesse 

järgmiseid tegureid: 
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Or. en 

Selgitus 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Muudatusettepanek  940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust , ja eelkõige kui nad 

hindavad kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega, kas ja kuidas sellised 

kohustused tuleks kehtestada, 

analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

2. Riigi reguleerivad asutused võtavad 

eelkõige arvesse järgmiseid tegureid: 

Or. en 
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Selgitus 

Jaemüügiturgudele keskendumine viiks paljudel juhtudel automaatse hulgimüügiturgude 

reguleerimise vähendamiseni. Lisaks ei peaks „tulevaste kaubandusliku juurdepääsu 

pakkumiste“ olemasolu üksi olema piisav alus, mille põhjal nõuda ettevaatlikku 

seadusandlikku suhtumist. 

 

Muudatusettepanek  941 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust , ja eelkõige kui nad 

hindavad kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega, kas ja kuidas sellised 

kohustused tuleks kehtestada , 

analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

2. Riigi reguleerivad asutused võtavad 

eelkõige arvesse järgmiseid tegureid: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  942 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust , ja eelkõige kui nad 

hindavad kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega, kas ja kuidas sellised 

kohustused tuleks kehtestada, 

analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

võtavad eelkõige arvesse järgmiseid 

tegureid: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad 

hindavad kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega, kas ja kuidas sellised 

kohustused tuleks kehtestada, 

analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

2. Nad võtavad eelkõige arvesse 

järgmiseid tegureid: a) konkureerivate 

vahendite kasutamise või paigaldamise 

tehniline ja majanduslik teostatavus, 

pidades silmas turusuundumuste tempot 

ja võttes arvesse asjaomase vastastikuse 

sidumise ja/või juurdepääsu laadi ja liiki, 

sealhulgas muude juurdepääsutoodete 

(näiteks juurdepääs 

kaablikanalisatsioonile) teostatavust; 

b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; c b) 

kavandatava juurdepääsu pakkumise 

teostatavus võrreldes kasutatavate 

mahtudega; 
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või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

d c) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse 

tehtud riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske; 

e d) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

f e) vajaduse korral asjaomased 

intellektuaalomandi õigused; 

g) üleeuroopaliste teenuste osutamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  944 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile, kuid vajaduse korral 

seda kohandatakse, et see peegeldaks 

olulisi muutusi turul. Nad võtavad 

eelkõige arvesse järgmiseid tegureid: 

Or. en 
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Selgitus 

Selle sätte eesmärk on tagada, et hindamine peegeldaks olulisi muutusi turul. 

 

Muudatusettepanek  945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid kaubanduslikke 

juurdepääsu pakkumisi, artikli 59 kohast 

reguleeritud juurdepääsu või kehtivat 

reguleeritud juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Märkimisväärsete 

turumuutustega arvestamiseks peab 

uuringut olema võimalik igal ajal 

kohandada. Nad võtavad eelkõige arvesse 

järgmiseid tegureid: 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  946 

Michał Boni 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 
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konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid kaubanduslikke 

juurdepääsu pakkumisi, artikli 59 kohast 

reguleeritud juurdepääsu või kehtivat 

reguleeritud juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile, kuid seda 

kohandatakse alati nii, et see peegeldaks 

olulisi muutusi turul. Nad võtavad 

eelkõige arvesse järgmiseid tegureid: 

Or. en 

Selgitus 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Muudatusettepanek  947 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 

2. Kui riigi reguleerivad asutused 

kaaluvad lõikes 1 osutatud võimalike 

konkreetsete kohustuste kehtestamise 

asjakohasust, ja eelkõige kui nad hindavad 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, 

kas ja kuidas sellised kohustused tuleks 
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kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks jaemüügi 

tasandil piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

kehtestada, analüüsivad nad, kas tuvastatud 

probleemi lahendamiseks asjaomastel 

turgudel piisaks ka muudest juurdepääsu 

viisidest hulgimüügisisenditele kas samal 

või seonduval hulgiturul. Hindamine 

hõlmab olemasolevaid või tulevasi 

kaubanduslikke juurdepääsu pakkumisi, 

artikli 59 kohast reguleeritud juurdepääsu 

või kehtivat või kavandatavat reguleeritud 

juurdepääsu muudele 

hulgimüügisisenditele vastavalt 

käesolevale artiklile. Nad võtavad eelkõige 

arvesse järgmiseid tegureid: 

Or. en 

Selgitus 

Tihti on mitu jaemüügiturgu seotud ühe suurema hulgimüügituruga, need jaemüügiturud 

võivad areneda erinevalt ja kiiremini, samas kui turulepääsu tõkked on asjaomasel hulgiturul 

endiselt alles, seega ei ole ainult jaemüügiturgudele keskendumine asjakohane ning see tuleks 

asendada pikaajalise jätkusuutliku konkurentsiga asjaomastel turgudel. Vastavalt kodukorra 

artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis on seotud teksti 

sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) konkureerivate vahendite 

kasutamise või paigaldamise tehniline ja 

majanduslik teostatavus, pidades silmas 

turusuundumuste tempot ja võttes arvesse 

asjaomase vastastikuse sidumise ja/või 

juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas 

muude juurdepääsutoodete (näiteks 

juurdepääs kaablikanalisatsioonile) 

teostatavust; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) eeldatav tehnoloogiline areng, mis 

mõjutab võrkude projekteerimist ja 

haldamist; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  950 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) eeldatav tehnoloogiline areng, mis 

mõjutab võrkude projekteerimist ja 

haldamist; 

b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  951 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) eeldatav tehnoloogiline areng, mis 

mõjutab võrkude projekteerimist ja 

haldamist; 

b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  952 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) vajadus tagada 

tehnoloogianeutraalsus, mis võimaldab 

juurdepääsu taotlejatel oma võrgu ise 

projekteerida ja seda hallata; 

Or. en 

Selgitus 

Ilma et see piiraks märkimisväärse turujõuga ettevõtjate vabadust oma võrguarhitektuuri 

loomisel, peaksid reguleerivad asutused tagama, et vastuvõetud parandusmeetmed on 

tulevikku suunatud, pakkudes stiimuleid avatud ja paindliku turuarhitektuuri arendamiseks, 

mis võimaldaks vähem koormavate ja keerukate parandusmeemete võtmist. 

 

Muudatusettepanek  953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kavandatava juurdepääsu 

pakkumise teostatavus võrreldes 

kasutatavate mahtudega; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse 

tehtud riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske, 

pöörates erilist tähelepanu ülikiiretesse 

võrkudesse tehtavatele investeeringutele 

ja nendega seotud riskitasemetele; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  955 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske, 

pöörates erilist tähelepanu ülikiiretesse 

võrkudesse tehtavatele investeeringutele 

ja nendega seotud riskitasemetele; 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  956 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske, 

pöörates erilist tähelepanu ülikiiretesse 

võrkudesse tehtavatele investeeringutele 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske; 
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ja nendega seotud riskitasemetele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske, 

pöörates erilist tähelepanu ülikiiretesse 

võrkudesse tehtavatele investeeringutele 

ja nendega seotud riskitasemetele; 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske; 

Or. en 

Selgitus 

Vajalik, et vältida virtuaaltoodete pidamist passiivsete juurdepääsutoodete asenduseks (ja 

mitte täienduseks). 

 

Muudatusettepanek  958 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske, 

pöörates erilist tähelepanu ülikiiretesse 

võrkudesse tehtavatele investeeringutele ja 

nendega seotud riskitasemetele; 

d) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud 

riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske, 

pöörates erilist tähelepanu 

investeeringutele; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika 

aja jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja püsivale 

konkurentsile, nagu võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele ja 

muudele uuenduslikele äritegevuse 

mudelitele tuginevale püsivale 

konkurentsile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  961 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja püsivale 

konkurentsile, mis tugineb uuenduslikele 

äritegevuse mudelitele, nagu muu hulgas 

võrkudesse tehtavatele 

kaasinvesteeringutele; 

Or. en 

Selgitus 

Põhjenduses 166 sätestatakse vajadus võtta arvesse operaatorite vahel sõlmitud uusi 

vabatahtlikke lepinguid, et pakkuda regulatiivset paindlikkust. Kaasinvesteering on üks 

sellistest erijuhtudest, kuid mitte ainus. 

 

Muudatusettepanek  962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

Or. en 

Selgitus 

Vajalik, kuna teatud kaasinvesteerimisskeemid võivad luua ebaefektiivselt 

konkurentsivõimelised turutulemused. 

 

Muudatusettepanek  963 
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Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  964 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  965 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 
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põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

põhinevale konkurentsile; 

Or. en 

Selgitus 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Muudatusettepanek  966 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile ja võrkudesse 

tehtavatele kaasinvesteeringutele 

tuginevale püsivale konkurentsile; 

e) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) vajaduse korral asjaomased 

intellektuaalomandi õigused; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) üleeuroopaliste teenuste 

osutamine. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  969 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) lai fikseeritud ja mobiilse 

juurdepääsu pakkumiste ja 

teenusepakkujate valik kõigile Euroopa 

klientidele olenemata nende elukohast; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  970 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt g b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g b) digitaalajastul demokraatliku 

ühiskonna arendamine, mis võimaldab 

kõigile Euroopa kodanikele vaba 

juurdepääsu teabele ja sõnavabaduse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Võtmaks arvesse lõppkasutajate 

pikaajalisi huve, peaksid riikide 

reguleerivad asutused keskenduma 

rohkem võrguinvesteeringute 

soodustamisele kõigi operaatorite poolt. 

Määrus ei tohiks kahjustada 

uuenduslikke arendustegevusi, eelkõige 

ülikiireid võrke, tarkvarapõhiseid võrke ja 

võrgufunktsioonide virtualiseerimist. 

Reguleeritud juurdepääs tuleks 

asjakohaselt ja tasakaalustatud viisil, 

näiteks ühes võrgukihis, säilitada ainult 

juhul, kui konkurentsi kaitsmine on 

hädavajalik ja kui puuduvad 

alternatiivsed juurdepääsu võimalused, 

kaasa arvatud kaubanduslepingutel 

põhinev juurdepääs. Reguleeritud 

juurdepääs mitmel võrgutasandil on 

muutnud reguleeritud hulgimüügitoodete 

järjepidevuse erinevates võrgukihtides 
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tarbetult keerukaks ning see piirab 

dünaamilises telekommunikatsioonituru 

keskkonnas põhjendamatult paindlikkust 

ja ettevõtlusvabadust. Juurdepääsu 

piiramine ühele võrgukihile, mis 

lahendab jaemüügitasandil tuvastatud 

probleemi kõige paremini, vähendab 

märkimisväärselt reguleerimisest 

tulenevaid kulusid ja võimalust, et 

turuosalised regulatsioonidega mängivad, 

viies seega tõhusamate ja asjakohasemate 

tulemusteni. Riikide reguleerivad 

asutused peaksid sellega seoses hindama, 

kas riiklikke või kohalikke olusid arvesse 

võttes on asjakohasem aktiivne või 

passiivne juurdepääs. Kuna eraldamine 

kahjustab võrguinvesteeringuid, 

võimaldades keskmiste kulude eest kõige 

kasumlikumatelt klientidelt „koort 

riisuda“, tuleks kaotada kohustus 

pakkuda eraldatud juurdepääsu, mis 

õõnestab toodete ja hindade eristumisel 

põhinevaid investeerimismudeleid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui operaatorile kehtestatakse 

kohustus pakkuda juurdepääsu vastavalt 

käesoleva artikli sätetele, võib riigi 

reguleeriv asutus kehtestada vajaduse 

korral tehnilised või kasutustingimused, 

mida sellise juurdepääsu pakkuja ja/või 

selle kasutaja peavad täitma, et tagada 

võrgu normaalne töö. Konkreetsete 

tehniliste standardite või 

spetsifikatsioonide järgimise kohustus 

peab olema kooskõlas artikliga 39 

kehtestatud standardite ja 

3. See ei piira riikide reguleerivate 

asutuste võimalust kaaluda lisaks 

operaatorile iga kohustuse kehtestamist 
kooskõlas artikliga 72. 
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spetsifikatsioonidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus võib artikli 66 

kohaselt kehtestada kulude katmise ja 

hinnakontrolliga seotud kohustusi, 

sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 

kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 

käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 

vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 

pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 

tulemusliku konkurentsi puudumine 

võimaldaks asjaomasel operaatoril 

säilitada ülemäära kõrgeid hindu või 

hindu kokku suruda ja sellega 

lõppkasutajaid kahjustada. 

Riigi reguleeriv asutus võib artikli 66 

kohaselt kehtestada kulude katmise ja 

hinnakontrolliga seotud kohustusi, 

sealhulgas kuluarvestussüsteeme 

käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 

vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 

pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 

tulemuslik konkurents puudub. Riigi 

reguleeriv asutus võib kehtestada ainult 

selliseid hinnakontrolle, mis tagavad 

õiglased ja mõistlikud hinnad ning mis ei 

mõjuta investeeringuid negatiivselt. 

Hinnakontroll täidab selle kehtestamise 

korral järgmised kumulatiivsed 

tingimused: 

a) hinnakontrolliga tagatakse kõigi uute 

võrkude kasutuselevõtmisega seotud 

investeeringute tagasiteenimine ning see 

hõlmab täielikult nimetatud 

investeeringutega seotud ohte; 

b) hinnakontroll ei vii olukorrani, kus 

investeeriv operaator on 

mitteinvesteerivate operaatoritega 

võrreldes ebasoodsamas olukorras, ega 

olukorrani, kus investeeringut ei oleks 

üldse tehtud; 

c) hinnakontrolliga välditakse 

juurdepääsu taotlejate jaoks liigseid 

kasumimarginaale, mis kahjustaks 

investeerivat operaatorit, ning see 

kajastab asjakohaselt erinevate 

juurdepääsu taotlejate võetud riske. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  974 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide 

reguleerivad asutused arvesse 

lõppkasutajate pikaajalisi huvisid seoses 

järgmise põlvkonna võrkude ja eelkõige 

ülikiirete võrkude kasutuselevõtu ja 

käibeleminekuga. Eelkõige selleks et 

julgustada operaatoreid tegema 

investeeringuid, sealhulgas järgmise 

põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 

reguleerivad asutused arvesse operaatorite 

investeeringuid. Kui riikide reguleerivad 

asutused peavad hinnakontrolle 

asjakohaseks, võimaldavad nad 

operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Selleks et julgustada operaatoreid tegema 

investeeringuid, sealhulgas järgmise 

põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 

reguleerivad asutused arvesse operaatorite 

investeeringuid. Kui riikide reguleerivad 

asutused peavad hinnakontrolle 

asjakohaseks, võimaldavad nad 

operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Or. en 

Selgitus 

Kuludele orienteerituse ja majandusliku jäljendatavuse põhimõtted peaksid võimaldama riigi 

reguleerival asutusel tarbijatele madalate hindade tagamist. 

 

Muudatusettepanek  975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide 

Selleks et julgustada operaatoreid tegema 

investeeringuid, sealhulgas järgmise 
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reguleerivad asutused arvesse 

lõppkasutajate pikaajalisi huvisid seoses 

järgmise põlvkonna võrkude ja eelkõige 

ülikiirete võrkude kasutuselevõtu ja 

käibeleminekuga. Eelkõige selleks et 

julgustada operaatoreid tegema 

investeeringuid, sealhulgas järgmise 

põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 

reguleerivad asutused arvesse operaatorite 

investeeringuid. Kui riikide reguleerivad 

asutused peavad hinnakontrolle 

asjakohaseks, võimaldavad nad 

operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 

reguleerivad asutused arvesse operaatorite 

investeeringuid. Kui riikide reguleerivad 

asutused peavad hinnakontrolle 

asjakohaseks, võimaldavad nad 

operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vältida kuludele orienteerituse asendamist 

majandusliku jäljendatavuse testidega, kuna need testid ei asenda hinnakontrolle. 

 

Muudatusettepanek  976 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide 

reguleerivad asutused arvesse 

lõppkasutajate pikaajalisi huvisid seoses 

järgmise põlvkonna võrkude ja eelkõige 

ülikiirete võrkude kasutuselevõtu ja 

käibeleminekuga. Eelkõige selleks et 

julgustada operaatoreid tegema 

investeeringuid, sealhulgas järgmise 

põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 

reguleerivad asutused arvesse operaatorite 

Selleks et julgustada operaatoreid tegema 

investeeringuid, sealhulgas järgmise 

põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 

reguleerivad asutused arvesse operaatorite 

investeeringuid. Kui riikide reguleerivad 

asutused peavad hinnakontrolle 

asjakohaseks, võimaldavad nad 

operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 
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investeeringuid. Kui riikide reguleerivad 

asutused peavad hinnakontrolle 

asjakohaseks, võimaldavad nad 

operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Or. en 

Selgitus 

Hinnakontroll on juurdepääsu reguleerimise keskne element ja see ei tohiks muudest 

kriteeriumitest sõltuda. 

 

Muudatusettepanek  977 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide reguleerivad 

asutused arvesse lõppkasutajate pikaajalisi 

huvisid seoses järgmise põlvkonna võrkude 

ja eelkõige ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtu ja käibeleminekuga. 

Eelkõige selleks et julgustada operaatoreid 

tegema investeeringuid, sealhulgas 

järgmise põlvkonna võrkudesse, võtavad 

riigi reguleerivad asutused arvesse 

operaatorite investeeringuid. Kui riikide 

reguleerivad asutused peavad 

hinnakontrolle asjakohaseks, 

võimaldavad nad operaatoritel 

otstarbekalt kasutatud kapitalilt 

mõistlikku kasumit saada, võttes arvesse 

kõiki riske, mis on omased eelkõige 

konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide reguleerivad 

asutused arvesse lõppkasutajate pikaajalisi 

huvisid seoses järgmise põlvkonna võrkude 

ja eelkõige ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtu ja käibeleminekuga. 

Eelkõige selleks et julgustada operaatoreid 

tegema investeeringuid, sealhulgas 

järgmise põlvkonna võrkudesse, võtavad 

riigi reguleerivad asutused arvesse 

operaatorite investeeringuid. 

Or. en 
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Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide reguleerivad 

asutused arvesse lõppkasutajate pikaajalisi 

huvisid seoses järgmise põlvkonna 

võrkude ja eelkõige ülikiirete võrkude 
kasutuselevõtu ja käibeleminekuga. 

Eelkõige selleks et julgustada operaatoreid 

tegema investeeringuid, sealhulgas 

järgmise põlvkonna võrkudesse, võtavad 

riigi reguleerivad asutused arvesse 

operaatorite investeeringuid. Kui riikide 

reguleerivad asutused peavad 

hinnakontrolle asjakohaseks, võimaldavad 

nad operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Hinnakontrolli kohustuste asjakohasust 

kindlaks tehes võtavad riikide reguleerivad 

asutused arvesse lõppkasutajate pikaajalisi 

huvisid seoses järgmise põlvkonna 

võrkudesse investeerimise, nende 
kasutuselevõtu ja käibeleminekuga. 

Eelkõige selleks et julgustada operaatoreid 

tegema investeeringuid, sealhulgas 

järgmise põlvkonna võrkudesse, võtavad 

riigi reguleerivad asutused arvesse 

operaatorite investeeringuid. Kui riikide 

reguleerivad asutused peavad 

hinnakontrolle asjakohaseks, võimaldavad 

nad operaatoritel otstarbekalt kasutatud 

kapitalilt mõistlikku kasumit saada, võttes 

arvesse kõiki riske, mis on omased 

eelkõige konkreetsele uuele 

investeerimisvõrgustiku projektile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  979 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikide reguleerivad asutused ei kehtesta 

ega säilita käesoleva artikli kohaseid 

kohustusi, kui nad teevad kindlaks, et on 

olemas tõendatav jaehinnapiirang ja kõik 

välja jäetud 
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artiklite 67–71 kohaselt kehtestatavad 

kohustused, sealhulgas eelkõige artikli 68 

kohaselt kehtestatav majandusliku 

jäljendatavuse test tagavad tõhusa ja 

mittediskrimineeriva juurdepääsu. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  980 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikide reguleerivad asutused ei kehtesta 

ega säilita käesoleva artikli kohaseid 

kohustusi, kui nad teevad kindlaks, et on 

olemas tõendatav jaehinnapiirang ja kõik 

artiklite 67–71 kohaselt kehtestatavad 

kohustused, sealhulgas eelkõige artikli 68 

kohaselt kehtestatav majandusliku 

jäljendatavuse test tagavad tõhusa ja 

mittediskrimineeriva juurdepääsu. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 



 

PE602.952v01-00 90/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Muudatusettepanek  981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikide reguleerivad asutused ei kehtesta 

ega säilita käesoleva artikli kohaseid 

kohustusi, kui nad teevad kindlaks, et on 

olemas tõendatav jaehinnapiirang ja kõik 

artiklite 67–71 kohaselt kehtestatavad 

kohustused, sealhulgas eelkõige artikli 68 

kohaselt kehtestatav majandusliku 

jäljendatavuse test tagavad tõhusa ja 

mittediskrimineeriva juurdepääsu. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vältida kuludele orienteerituse asendamist 

majandusliku jäljendatavuse testidega, kuna need testid ei asenda hinnakontrolle. 

 

Muudatusettepanek  982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikide reguleerivad asutused ei kehtesta 

ega säilita käesoleva artikli kohaseid 

kohustusi, kui nad teevad kindlaks, et on 

olemas tõendatav jaehinnapiirang ja kõik 

artiklite 67–71 kohaselt kehtestatavad 

kohustused, sealhulgas eelkõige artikli 68 

kohaselt kehtestatav majandusliku 

jäljendatavuse test tagavad tõhusa ja 

mittediskrimineeriva juurdepääsu. 

Riikide reguleerivad asutused ei kehtesta 

ega säilita käesoleva artikli kohaseid 

kohustusi uutele võrguelementidele, kui 

võrgu rajamine aitab ülikiireid võrke 

kättesaadavaks teha, ega juhul, kui nad 

teevad kindlaks, et on olemas tõendatav 

jaehinnapiirang ja kõik artiklite 67–71 

kohaselt kehtestatavad kohustused, 

sealhulgas eelkõige artikli 68 kohaselt 
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 ET 

kehtestatav majandusliku jäljendatavuse 

test tagavad tõhusa mittediskrimineeriva 

juurdepääsu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui operaatoril on kohustusi 

seoses oma hindade orienteeritusega 

kuludele, täidab kõnealune operaator 

tõendamiskohustuse selle kohta, et tasud 

tulenevad kuludest, millele on lisatud 

mõistlik kasum tehtud investeeringutelt. 

Teenuste tulemusliku osutamise kulu 

arvutamiseks võivad riigi reguleerivad 

asutused kasutada kuluarvestusmeetodeid 

sõltumata sellest, milliseid meetodeid 

kasutab asjaomane ettevõtja. Riigi 

reguleerivad asutused võivad nõuda, et 

operaatorid esitaksid täielikud 

põhjendused oma hindade kohta ja nõuda 

vajaduse korral ka nende hindade 

korrigeerimist. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 72 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 72 a  

 Muud juurdepääsuga seotud kohustused 
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 1. Riigi reguleeriv asutus 

 võib kooskõlas artikli 66 sätetega 

kehtestada järgmist: 

 a) anda kolmandatele isikutele 

juurdepääsu teatavatele aktiivse võrgu 

elementidele ja teenustele; 

 b) osutada kindlaksmääratud teenuseid 

hulgimüügi korras edasimüümiseks 

kolmandatele isikutele; 

 c) pidada läbirääkimisi juurdepääsu 

taotlevate ettevõtjatega heas usus; 

 d) mitte tühistada abivahenditele lubatud 

juurdepääsu; 

 e e) võimaldada avatud juurdepääs 

tehnilistele liidestele, protokollidele ja 

muudele juhtivatele tehnoloogiatele, mis 

on virtuaalvõrguteenuste 

koostalitlusvõimeks tingimata vajalikud; 

 f f) pakkuda ühispaiknemist või muid 

seotud vahendite ühiskasutusviise; 

 g g) pakkuda lõppkasutajatele 

läbivteenuste koostalitlusvõime 

tagamiseks vajalikke teenuseid, 

sealhulgas tarkvara emuleeritavate 

võrkude ja mobiilvõrkude rändluse 

vahendeid; 

 h h) võimaldada juurdepääs kasutuse 

tugisüsteemidele või samalaadsetele 

tarkvarasüsteemidele, mis on vajalikud 

teenuste osutamisel õiglase konkurentsi 

tagamiseks; 

 i) siduda võrke või võrgu abivahendeid 

omavahel; 

 j) pakkuda juurdepääsu seotud teenustele, 

nagu näiteks identifitseerimise, asukoha 

ja kohaloleku teenusele. 

 Riigi reguleerivad asutused võivad nende 

kohustustega siduda õiglust, mõistlikkust 

ja õigeaegsust käsitlevad tingimused. 

 2. Nad võtavad eelkõige arvesse 

järgmiseid tegureid: 

 a) konkureerivate vahendite kasutamise 

või paigaldamise tehniline ja majanduslik 



 

AM\1122811ET.docx 93/186 PE602.952v01-00 

 ET 

teostatavus, pidades silmas 

turusuundumuste tempot ja võttes arvesse 

asjaomase vastastikuse sidumise ja/või 

juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas 

muude juurdepääsutoodete (näiteks 

juurdepääs kaablikanalisatsioonile) 

teostatavust; 

 b) tehnoloogiline areng, mis mõjutab 

võrkude projekteerimist ja haldamist; 

 c b) kavandatava juurdepääsu pakkumise 

teostatavus võrreldes kasutatavate 

mahtudega; 

 d c) vahendi omaniku esialgse 

investeeringu suurus, võttes arvesse 

tehtud riiklikke investeeringuid ja 

investeerimisega kaasnevaid riske; 

 e d) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 

jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu 

majanduslikult tõhusale infrastruktuuril 

põhinevale konkurentsile; 

 f e) vajaduse korral asjaomased 

intellektuaalomandi õigused; 

 g) üleeuroopaliste teenuste osutamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  986 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kehtestades häälkõne lõpetamise hulgiturul 

märkimisväärse turujõuga operaatorite 

suhtes kulude katmise ja hinnakontrolliga 

seotud kohustusi, määrab riigi reguleeriv 

asutus kindlaks kõne lõpetamise 

sümmeetrilise hinna maksimummäärad, 

võttes aluseks tõhusa operaatori kantud 

kulud. Tõhusate kulude hindamisel 

lähtutakse jooksvatest kuludest. Tõhusate 

kulude arvutamise meetod põhineb alt-üles 

mudelil, kasutades kolmandatele isikutele 

osutatava häälkõne lõpetamise 

hulgiteenuse pikaajalisi lisanduvaid 

liiklusega seotud kulusid. 

Kehtestades häälkõne lõpetamise hulgiturul 

kulude katmise ja hinnakontrolliga seotud 

kohustusi, määrab riigi reguleeriv asutus 

kindlaks kõne lõpetamise sümmeetrilise 

hinna maksimummäärad, võttes aluseks 

tõhusa operaatori kantud kulud. Tõhusate 

kulude hindamisel lähtutakse jooksvatest 

kuludest. Tõhusate kulude arvutamise 

meetod põhineb alt-üles mudelil, kasutades 

kolmandatele isikutele osutatava häälkõne 

lõpetamise hulgiteenuse pikaajalisi 

lisanduvaid liiklusega seotud kulusid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  987 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab [kuupäevaks] 

pärast BERECiga konsulteerimist vastu 

artikli 109 kohased delegeeritud 

õigusaktid seoses riikide reguleerivate 

asutuste poolt liidu püsiliini- ja 

mobiilikõnede lõpetamise turgudel 

märkimisväärse turujõuga operaatorite 

suhtes kehtestatava kõne lõpetamise 

hinna ühtsed maksimummäärad. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 73 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab [kuupäevaks] 

pärast BERECiga konsulteerimist vastu 

artikli 109 kohased delegeeritud 

õigusaktid seoses riikide reguleerivate 

asutuste poolt liidu püsiliini- ja 

mobiilikõnede lõpetamise turgudel 

märkimisväärse turujõuga operaatorite 

suhtes kehtestatava kõne lõpetamise 

hinna ühtsed maksimummäärad. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  989 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kõnealuseid delegeeritud 

õigusakte vastu võttes järgib komisjon 

lõike 1 esimeses lõigus sätestatud 

põhimõtteid ning täidab III lisas 

kehtestatud kriteeriume ja parameetreid. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kõnealuseid delegeeritud 

õigusakte vastu võttes järgib komisjon 

lõike 1 esimeses lõigus sätestatud 

põhimõtteid ning täidab III lisas 

kehtestatud kriteeriume ja parameetreid. 

välja jäetud 



 

PE602.952v01-00 96/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  991 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõiget 2 kohaldades tagab 

komisjon, et häälkõne lõpetamise hinna 

ühtne määr mobiiltelefonivõrkudes ei 

ületa 1,23 eurosenti minutis ning 

häälkõne lõpetamise hinna ühtne määr 

fikseeritud võrkudes ei ületa 0,14 

eurosenti minutis. Kõne lõpetamise hinna 

ühtset maksimummäära esmakordselt 

määrates, võtab komisjon arvesse püsi- ja 

mobiiltelefonivõrgu kõne lõpetamise 

hindade maksimummäärade kaalutud 

keskmist, mis tehakse kindlaks lõike 1 

esimeses lõigus sätestatud põhimõtete 

järgi ja mida kohaldatakse kogu liidus. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  992 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõiget 2 kohaldades tagab 

komisjon, et häälkõne lõpetamise hinna 

ühtne määr mobiiltelefonivõrkudes ei 

ületa 1,23 eurosenti minutis ning 

häälkõne lõpetamise hinna ühtne määr 

fikseeritud võrkudes ei ületa 0,14 

eurosenti minutis. Kõne lõpetamise hinna 

ühtset maksimummäära esmakordselt 

määrates, võtab komisjon arvesse püsi- ja 

mobiiltelefonivõrgu kõne lõpetamise 

hindade maksimummäärade kaalutud 

välja jäetud 
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keskmist, mis tehakse kindlaks lõike 1 

esimeses lõigus sätestatud põhimõtete 

järgi ja mida kohaldatakse kogu liidus. 

Or. en 

Selgitus 

Nimetatud maksimummäär tuleks sätestada delegeeritud õigusaktis ning mitte peamises 

õigusaktis. Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel 

põhjustel, mis on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõiget 2 kohaldades tagab 

komisjon, et häälkõne lõpetamise hinna 

ühtne määr mobiiltelefonivõrkudes ei ületa 

1,23 eurosenti minutis ning häälkõne 

lõpetamise hinna ühtne määr fikseeritud 

võrkudes ei ületa 0,14 eurosenti minutis. 

Kõne lõpetamise hinna ühtset 

maksimummäära esmakordselt määrates, 

võtab komisjon arvesse püsi- ja 

mobiiltelefonivõrgu kõne lõpetamise 

hindade maksimummäärade kaalutud 

keskmist, mis tehakse kindlaks lõike 1 

esimeses lõigus sätestatud põhimõtete 

järgi ja mida kohaldatakse kogu liidus. 

4. Komisjon tagab, et häälkõne 

lõpetamise hinna ühtne määr 

mobiiltelefonivõrkudes ei ületa 1 eurosenti 

minutis ning häälkõne lõpetamise hinna 

ühtne määr fikseeritud võrkudes ei ületa 

0,12 eurosenti minutis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  994 

Krišjānis Kariņš 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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4. Lõiget 2 kohaldades tagab 

komisjon, et häälkõne lõpetamise hinna 

ühtne määr mobiiltelefonivõrkudes ei ületa 

1,23 eurosenti minutis ning häälkõne 

lõpetamise hinna ühtne määr fikseeritud 

võrkudes ei ületa 0,14 eurosenti minutis. 

Kõne lõpetamise hinna ühtset 

maksimummäära esmakordselt määrates, 

võtab komisjon arvesse püsi- ja 

mobiiltelefonivõrgu kõne lõpetamise 

hindade maksimummäärade kaalutud 

keskmist, mis tehakse kindlaks lõike 1 

esimeses lõigus sätestatud põhimõtete järgi 

ja mida kohaldatakse kogu liidus. 

4. Lõiget 2 kohaldades tagab 

komisjon, et häälkõne lõpetamise hinna 

ühtne määr mobiiltelefonivõrkudes ei ületa 

0,94 eurosenti minutis ning häälkõne 

lõpetamise hinna ühtne määr fikseeritud 

võrkudes ei ületa 0,14 eurosenti minutis. 

Kõne lõpetamise hinna ühtset 

maksimummäära esmakordselt määrates, 

võtab komisjon arvesse püsi- ja 

mobiiltelefonivõrgu kõne lõpetamise 

hindade maksimummäärade kaalutud 

keskmist, mis tehakse kindlaks lõike 1 

esimeses lõigus sätestatud põhimõtete järgi 

ja mida kohaldatakse kogu liidus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 2 kohaseid delegeeritud 

õigusakte vastu võttes võtab komisjon 

arvesse iga liikmesriigi lõppkasutajate 

koguarvu, et tagada kõne lõpetamise 

hinna maksimummäärade nõuetekohane 

kaalumine, ning ka riigisiseseid 

asjaolusid, mis toovad kaasa 

liikmesriikide vahelised olulised 

erinevused kõne lõpetamise hinna 

maksimummäärade kindlaksmääramisel 

liidus. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  996 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 5 

 



 

AM\1122811ET.docx 99/186 PE602.952v01-00 

 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 2 kohaseid delegeeritud 

õigusakte vastu võttes võtab komisjon 

arvesse iga liikmesriigi lõppkasutajate 

koguarvu, et tagada kõne lõpetamise 

hinna maksimummäärade nõuetekohane 

kaalumine, ning ka riigisiseseid 

asjaolusid, mis toovad kaasa 

liikmesriikide vahelised olulised 

erinevused kõne lõpetamise hinna 

maksimummäärade kindlaksmääramisel 

liidus. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  997 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib paluda, et BEREC 

töötaks välja majandusliku mudeli, mis 

aitaks komisjonil teha kindlaks kõne 

lõpetamise hinna maksimummäärasid 

liidus. Komisjon võtab arvesse BERECi, 

riikide reguleerivate asutuste või otse 

elektroonilise side võrke ja teenuseid 

pakkuvate ettevõtjate poolt esitatud 

turuteavet, 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon vaatab käesoleva artikli välja jäetud 
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kohaselt vastu võetud delegeeritud 

õigusaktid läbi iga viie aasta järel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  999 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 73 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon vaatab käesoleva artikli 

kohaselt vastu võetud delegeeritud 

õigusaktid läbi iga viie aasta järel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 74  välja jäetud 

Uute võrguelementide reguleerimine  

1.  

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse 

turujõuga operaator on kasutusele võtnud 

või plaanib seda teha, kui täidetud on 

järgmised kumulatiivsed tingimused: 

 

a) uute võrguelementide kasutuselevõtt on 

läbipaistva menetluse kohaselt avatud 

kaasinvesteerimise pakkumistele pikas 

perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsi 
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soodustavatel tingimustel, mis hõlmavad 

muu hulgas võimalikele kaasinvestoritele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

b) uute võrguelementide kasutuselevõtt 

aitab suuresti kaasa ülikiirete võrkude 

rajamisele; 

 

c) kaasinvesteerimises mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused 

ja lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate 

kaubanduslepingute kaudu või riigi 

reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, kuna see artikkel võib sillutada teed uute kiudoptiliste võrkude 

loomiseks ilma, et riikide reguleerivad asutused saaksid tõhusalt sekkuda, kui see osutub 

vajalikuks. 

 

Muudatusettepanek  1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 74  välja jäetud 

Uute võrguelementide reguleerimine  

1.  

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse 

turujõuga operaator on kasutusele võtnud 

või plaanib seda teha, kui täidetud on 

järgmised kumulatiivsed tingimused: 

 

a) uute võrguelementide kasutuselevõtt on 

läbipaistva menetluse kohaselt avatud 

kaasinvesteerimise pakkumistele pikas 

perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsi 

soodustavatel tingimustel, mis hõlmavad 

muu hulgas võimalikele kaasinvestoritele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

 

b) uute võrguelementide kasutuselevõtt 

aitab suuresti kaasa ülikiirete võrkude 

rajamisele; 

 

c) kaasinvesteerimises mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused 

ja lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate 

kaubanduslepingute kaudu või riigi 

reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 
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menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

Or. en 

Selgitus 

Kehtiv õigusraamistik ei takista kaasinvesteerimist. Kuigi artikkel võib soodustada uute 

kiudoptiliste võrkude loomist, ei võimaldaks see riikide reguleerivatel asutustel tõhusalt 

sekkuda, kui see osutub vajalikuks. On probleemne, et artikli 74 punktis b esitatud viide 

„ülikiirete võrkude rajamisele“ loob artiklis 3 sätestatud regulatiivsete eesmärkide vahel 

hierarhia. Lisaks võivad kaasinvesteeringud tänu oma olemusele viia koordineeritud 

käitumiseni, mis omakorda toob kaasa mittekonkurentsivõimelised tulemused. 

 

Muudatusettepanek  1002 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Uute võrguelementide reguleerimine Ülikiirete võrkude uute võrguelementide 

reguleerimine 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1003 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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1. Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse 

turujõuga operaator on kasutusele võtnud 

või plaanib seda teha, kui täidetud on 

järgmised kumulatiivsed tingimused: 

välja jäetud 

a) uute võrguelementide kasutuselevõtt on 

läbipaistva menetluse kohaselt avatud 

kaasinvesteerimise pakkumistele pikas 

perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsi 

soodustavatel tingimustel, mis hõlmavad 

muu hulgas võimalikele kaasinvestoritele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

 

b) uute võrguelementide kasutuselevõtt 

aitab suuresti kaasa ülikiirete võrkude 

rajamisele; 

 

c) kaasinvesteerimises mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused 

ja lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate 

kaubanduslepingute kaudu või riigi 

reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

 

Or. en 
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Selgitus 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Muudatusettepanek  1004 

Fulvio Martusciello 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse 

turujõuga operaator on kasutusele võtnud 

või plaanib seda teha, kui täidetud on 

järgmised kumulatiivsed tingimused: 

välja jäetud 

a) uute võrguelementide kasutuselevõtt on 

läbipaistva menetluse kohaselt avatud 

kaasinvesteerimise pakkumistele pikas 

 



 

PE602.952v01-00 106/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsi 

soodustavatel tingimustel, mis hõlmavad 

muu hulgas võimalikele kaasinvestoritele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

b) uute võrguelementide kasutuselevõtt 

aitab suuresti kaasa ülikiirete võrkude 

rajamisele; 

 

c) kaasinvesteerimises mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused 

ja lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate 

kaubanduslepingute kaudu või riigi 

reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1005 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 
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või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1006 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

Riigi reguleeriv asutus ei tohi olenemata 

järelkontrolli volitustest kehtestada 
kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1007 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

Riigi reguleeriv asutus, kes kavatseb 

kehtestada või säilitada kohustusi 

ülikiirete võrkude uute võrguelementidega 

seoses artikli 66 ja artiklite 67–72 kohaselt, 

mille asjaomasel turul märkimisväärse 
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artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

turujõuga operaator on kasutusele võtnud 

või plaanib seda teha, võtab arvesse 

järgmisi kumulatiivseid tingimusi, et 

tagada, et sellised kohustused on 

proportsionaalsed ja õigustatud: 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1008 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

Riigi reguleeriv asutus võib otsustada mitte 

kehtestada kohustusi selliste uute 

võrguelementidega seoses, mis 

moodustavad osa asjaomasest turust, mille 

suhtes ta kavatseb kehtestada või säilitada 

kohustused artikli 66 ja artiklite 67–72 

kohaselt, ning mille asjaomasel turul 

märkimisväärse turujõuga operaator on 

kasutusele võtnud või plaanib seda teha, 

kui täidetud on järgmised kumulatiivsed 

tingimused: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 

kohustusi selliste uute võrguelementidega 

Riigi reguleeriv asutus võib otsustada mitte 

kehtestada kohustusi selliste uute 
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seoses, mis moodustavad osa asjaomasest 

turust, mille suhtes ta kavatseb kehtestada 

või säilitada kohustused artikli 66 ja 

artiklite 67–72 kohaselt, ning mille 

asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga 

operaator on kasutusele võtnud või plaanib 

seda teha, kui täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

võrguelementidega seoses, mis 

moodustavad osa asjaomasest turust, mille 

suhtes ta kavatseb kehtestada või säilitada 

kohustused artikli 66 ja artiklite 67–72 

kohaselt, ning mille asjaomasel turul 

märkimisväärse turujõuga operaator on 

kasutusele võtnud või plaanib seda teha, 

kui täidetud on järgmised kumulatiivsed 

tingimused: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1010 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt 

i) toimub ühisettevõtte kaudu, mille on 

loonud kaks või enam jagatud 

omandiõigusega ettevõtjat, kusjuures 

vähemalt üks ühisettevõttes osalevatest 

ettevõtjatest pakub hulgimüügi tasandi 

juurdepääsu või konkureerib jaemüügi 

tasandil; või 
ii) on läbipaistva menetluse kohaselt 

avatud kaasinvesteerimise pakkumistele 

pikas perspektiivis jätkusuutlikku 

konkurentsi soodustavatel tingimustel, mis 

hõlmavad muu hulgas võimalikele 

kaasinvestoritele pakutavaid õiglasi, 

mõistlikke ja mittediskrimineerivaid 

tingimusi; paindlikkust seoses iga 

kaasinvestori võetud kohustuse väärtuse ja 

ajastusega; võimalust sellist kohustust 

tulevikus suurendada; vastastikuseid 

õigusi, mille kaasinvestorid annavad pärast 

seda, kui infrastruktuur on 

kaasinvesteeringute abil kasutusele võetud; 

või 

iii) toimub ühe ettevõtte kaudu, kes teeb 

hulgimüügi pakkumise tingimustel, mis 

alapunktis ii sätestatud kaasinvesteerimise 
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tingimustega sarnaselt soodustavad pikas 

perspektiivis konkurentsi ja hõlmavad 

muu hulgas võimalikele juurdepääsu 

taotlejatele pakutavaid õiglasi, mõistlikke 

ja mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga juurdepääsu 

taotleja võetud kohustuse väärtuse ja 

ajastusega; võimalust sellist kohustust 

tulevikus suurendada; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1011 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on kas 

i) läbipaistva menetluse kohaselt avatud 

kaasinvesteerimise pakkumistele pikas 

perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsi 

soodustavatel tingimustel, mis hõlmavad 

muu hulgas võimalikele kaasinvestoritele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; kooskõlas IV lisas 

sätestatud kriteeriumitega; või 

ii) toimub ühe ettevõtte kaudu, kes teeb 

hulgimüügi pakkumise tingimustel, mis 

soodustavad pikas perspektiivis 

konkurentsi ja hõlmavad muu hulgas 

võimalikele juurdepääsu taotlejatele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

riskijagamise mehhanisme; paindlikkust 

seoses iga juurdepääsu taotleja võetud 

kohustuse väärtuse ja ajastusega; 
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võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; 

Or. en 

Selgitus 

Nagu artikli 71 lõike 2 punkti e muudatusettepanekus on märgitud, sätestatakse põhjenduses 

166 vajadus võtta arvesse operaatorite vahel sõlmitud uusi vabatahtlikke lepinguid, et 

pakkuda regulatiivset paindlikkust. Kaasinvesteering on üks kaubanduslepingu erijuhtudest, 

kuid mitte ainus. 

 

Muudatusettepanek  1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud. Riikide reguleerivad 

asutused kehtestavad asjaomastes 

liikmesriikides kaasinvesteeringutele 

selged tingimused. Kaasinvesteeringutes 

tuleb vältida 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. 

 

Muudatusettepanek  1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt toimub kaasinvesteeringute 

abil, mis loovad asjaomasel turul tõhusa 

ja jätkusuutliku konkurentsi või vastavad 
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jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

eeldused. See kehtib IV lisas sätestatud 

tingimuste täitmise korral; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1015 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 
paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtu korral tuleb sõlmida 

kaasinvesteerimise leping, kus 

kaasinvesteerimise tingimused on avatud 

kõigile võimalikele kaasinvestoritele ning 

need lepitakse ettevõtjate vahel kokku 

õiglaste, mõistlike, mittediskrimineerivate 

tingimuste põhjal, kaasa arvatud 

tehnilised ja finantstingimused; pikas 

perspektiivis jätkusuutliku konkurentsi 
soodustamine, paindlikkus seoses iga 

kaasinvestori võetud kohustuse väärtuse ja 

ajastusega; võimalus sellist kohustust 

tulevikus suurendada; vastastikused 

õigused, mille kaasinvestorid annavad 

pärast seda, kui infrastruktuur on 

kaasinvesteeringute abil kasutusele võetud; 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 
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on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtul rakendatakse läbipaistva 

menetluse kohaselt investeerimismudeleid, 

mis soodustavad pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi. Muu hulgas 

kuuluvad siia alla sellised 

investeerimismudelid, mis pakuvad 
võimalikele kaasinvestoritele õiglasi, 

mõistlikke ja mittediskrimineerivaid 

tingimusi; paindlikkust seoses iga 

kaasinvestori võetud kohustuse väärtuse ja 

ajastusega; võimalust sellist kohustust 

tulevikus suurendada ning vastastikuseid 

õigusi, mille kaasinvestorid annavad pärast 

seda, kui infrastruktuur on 

kaasinvesteeringute abil kasutusele võetud; 

Or. de 

Selgitus 

Konkurentsi soodustavate investeeringute tegelik 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  1017 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide a) uute võrguelementide 
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kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

kasutuselevõtu kohta sõlmitakse 
läbipaistva menetluse kohaselt 

kaasinvesteerimise leping pikas 

perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsi 

soodustavatel tingimustel, mis hõlmavad 

muu hulgas võimalikele kaasinvestoritele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

lepingule pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

Or. en 

 



 

PE602.952v01-00 116/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt on läbipaistva menetluse 

kohaselt avatud kaasinvesteerimise 

pakkumistele pikas perspektiivis 

jätkusuutlikku konkurentsi soodustavatel 

tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas 

võimalikele kaasinvestoritele pakutavaid 

õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori 

võetud kohustuse väärtuse ja ajastusega; 

võimalust sellist kohustust tulevikus 

suurendada; vastastikuseid õigusi, mille 

kaasinvestorid annavad pärast seda, kui 

infrastruktuur on kaasinvesteeringute abil 

kasutusele võetud; 

a) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt toimub läbipaistva 

menetluse kohaselt kaasinvesteerimise 

kaudu pikas perspektiivis jätkusuutlikku 

konkurentsi soodustavatel tingimustel, mis 

hõlmavad muu hulgas võimalikele 

kaasinvestoritele pakutavaid õiglasi, 

mõistlikke ja mittediskrimineerivaid 

tingimusi; paindlikkust seoses iga 

kaasinvestori võetud kohustuse väärtuse ja 

ajastusega; võimalust sellist kohustust 

tulevikus suurendada; vastastikuseid 

õigusi, mille kaasinvestorid annavad pärast 

seda, kui infrastruktuur on 

kaasinvesteeringute abil kasutusele võetud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i) toimub ühisettevõtte kaudu, mille 

on loonud kaks või enam jagatud 

omandiõigusega ettevõtjat, kusjuures 

vähemalt üks ühisettevõttes osalevatest 

ettevõtjatest pakub hulgimüügi tasandi 

juurdepääsu või konkureerib jaemüügi 

tasandil; või 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii) on läbipaistva menetluse kohaselt 

avatud kaasinvesteerimise pakkumistele 

pikas perspektiivis jätkusuutlikku 

konkurentsi soodustavatel tingimustel, 

mis hõlmavad muu hulgas võimalikele 

kaasinvestoritele pakutavaid õiglasi, 

mõistlikke ja mittediskrimineerivaid 

tingimusi; paindlikkust seoses iga 

kaasinvestori võetud kohustuse väärtuse 

ja ajastusega; võimalust sellist kohustust 

tulevikus suurendada; vastastikuseid 

õigusi, mille kaasinvestorid annavad 

pärast seda, kui infrastruktuur on 

kaasinvesteeringute abil kasutusele 

võetud; või 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii) toimub ühe ettevõtte kaudu, kes 

teeb hulgimüügi pakkumise tingimustel, 

mis alapunktis ii sätestatud 

kaasinvesteerimise tingimustega sarnaselt 

soodustavad pikas perspektiivis 

konkurentsi ja hõlmavad muu hulgas 

võimalikele juurdepääsu taotlejatele 

pakutavaid õiglasi, mõistlikke ja 

mittediskrimineerivaid tingimusi; 

paindlikkust seoses iga juurdepääsu 

taotleja võetud kohustuse väärtuse ja 

ajastusega; võimalust sellist kohustust 

tulevikus suurendada; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt aitab suuresti kaasa 

ülikiirete võrkude rajamisele; 

b) uute võrguelementide 

kasutuselevõtt toob kaasa ülikiirete 

võrkude rajamise või loob selleks 

asjakohased eeldused; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kaasinvesteerimises mitte 

osalevatele juurdepääsu taotlejatele 

võimaldatakse samasugune kvaliteet, 

kiirus, tingimused ja lõppkasutajateni 

jõudmine nagu enne kasutuselevõttu, kas 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

põhinevate kaubanduslepingute kaudu või 

riigi reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1025 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kaasinvesteerimises mitte 

osalevatele juurdepääsu taotlejatele 

võimaldatakse samasugune kvaliteet, 

kiirus, tingimused ja lõppkasutajateni 

jõudmine nagu enne kasutuselevõttu, kas 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

põhinevate kaubanduslepingute kaudu või 

riigi reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

c) ühes punktis a nimetatud 

kasutuselevõtu mudelis mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused ja 

lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate kaubanduslepingute 

kaudu või riigi reguleeriva asutuse 8 aastat 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist 

säilitatava või kohandatava reguleeritud 

juurdepääsu kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1026 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kaasinvesteerimises mitte 

osalevatele juurdepääsu taotlejatele 

võimaldatakse samasugune kvaliteet, 

kiirus, tingimused ja lõppkasutajateni 

jõudmine nagu enne kasutuselevõttu, kas 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

põhinevate kaubanduslepingute kaudu või 

riigi reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

c) kaasinvesteerimises mitte 

osalevatele juurdepääsu taotlejatele 

võimaldatakse samasugune kvaliteet, 

kiirus, tingimused ja lõppkasutajateni 

jõudmine nagu enne kasutuselevõttu, see 

toimub õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

põhinevate kaubanduslepingute kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1027 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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c) kaasinvesteerimises mitte 

osalevatele juurdepääsu taotlejatele 

võimaldatakse samasugune kvaliteet, 

kiirus, tingimused ja lõppkasutajateni 

jõudmine nagu enne kasutuselevõttu, kas 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

põhinevate kaubanduslepingute kaudu või 

riigi reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

c) ühes punktis a nimetatud 

kasutuselevõtu mudelis mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused ja 

lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas riigi reguleeriva 

asutuse hinnatud õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate kaubanduslepingute 

kaudu või riigi reguleeriva asutuse 

säilitatava või kohandatava reguleeritud 

juurdepääsu kaudu; 

Or. en 

Selgitus 

Sidusus artikli 74 lõike 1 esimese lõigu punkti a muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kaasinvesteerimises mitte 

osalevatele juurdepääsu taotlejatele 

võimaldatakse samasugune kvaliteet, 

kiirus, tingimused ja lõppkasutajateni 

jõudmine nagu enne kasutuselevõttu, kas 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

põhinevate kaubanduslepingute kaudu või 

riigi reguleeriva asutuse säilitatava või 

kohandatava reguleeritud juurdepääsu 

kaudu; 

c) ühes punktis a nimetatud 

kasutuselevõtu mudelis mitte osalevatele 

juurdepääsu taotlejatele võimaldatakse 

samasugune kvaliteet, kiirus, tingimused ja 

lõppkasutajateni jõudmine nagu enne 

kasutuselevõttu, kas õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel põhinevate kaubanduslepingute 

kaudu või riigi reguleeriva asutuse 

säilitatava või kohandatava reguleeritud 

juurdepääsu kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1029 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Sidusus artikli 74 lõike 1 esimese lõigu punkti a muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1030 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja menetlusi 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste pakkumiste ja 

menetluste vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise tingimusi ja menetlusi 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste tingimuste ja 

menetluste vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele ja konkurentsiõigusele. 

Kui kaasinvesteerimise tingimused 

vastavad IV lisale, kuid võivad luua 

olukorra, mis takistab märkimisväärselt 

tulemuslikku konkurentsi, tagavad riikide 

reguleerivad asutused, et olukorra 

lahendamiseks kehtestatakse 

proportsionaalsed ja õigustatud 

kohustused kooskõlas artiklitega 66–72. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

Riigi reguleeriv asutus tagab esimeses 

lõigus nimetatud kasutustingimuste 

täitmise. Kui reguleeriv asutus tuvastab 

tingimuste mittetäitmise, võib ta 

kehtestada artiklites 66 ja 67 kuni 72 
sätestatud kohustused. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja menetlusi 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste pakkumiste ja 

menetluste vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja lepinguid 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste pakkumiste ja 

lepingute vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1033 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja menetlusi 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste pakkumiste ja 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise tingimusi ja menetlusi 

hinnates tagavad riikide reguleerivad 

asutused kõnealuste tingimuste ja 
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menetluste vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

menetluste vastavuse IV lisas sätestatud 

kriteeriumidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1034 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

Punkti a alapunktides ii ja iii nimetatud 

kasutuselevõtu mudeleid hinnates tagavad 

riikide reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktis a osutatud 

kaasinvesteerimise pakkumisi ja 

menetlusi hinnates tagavad riikide 

reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

Punkti a alapunktides ii ja iii nimetatud 

kasutuselevõtu mudeleid hinnates tagavad 

riikide reguleerivad asutused kõnealuste 

pakkumiste ja menetluste vastavuse IV 

lisas sätestatud kriteeriumidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 74 – lõige 1 – punkt 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1) Tulemusliku konkurentsi, uute 

võrguelementide kasutuselevõtu ja 

konkurentsi soodustavate regulatiivsete 

tingimuste edendamiseks loovad 

liikmesriigid BERECiga konsulteerides 

operaatorite ja virtuaalteenuste pakkujate 

vaheliste jagatud võrkude ja 

kaubandusliku juurdepääsu lepingute 

jaoks õiglased ja mõistlikud eeskirjad. 

Sellised eeskirjad ja regulatiivsed 

tingimused tõstavad võrguliikluse taset, et 

soodustada investeeringute tasuvust, 

edendades seega tulemuslikku 

konkurentsi ja arengut üleeuroopaliste 

võrkude suunas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1037 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 74 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui riigi reguleeriva asutuse läbiviidud 

turuanalüüsides leitakse, et 

kaasinvesteerimise pakkumised ja/või 

kaubanduslepingud ei soodusta 

jätkusuutlikku konkurentsi, säilitab riigi 

reguleeriv asutus asjaomasel turul 

märkimisväärset turujõudu omava 

operaatori asjakohased regulatiivsed 

kohustused või kohandab neid. 

Or. en 

Selgitus 

Kaubanduslepingud ei tohi viia kunstlikult juurdepääsu kohustuste kõrvaldamiseni, kui need 

on vajalikud jätkusuutliku konkurentsi võimaldamiseks ja säilitamiseks. 
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Muudatusettepanek  1038 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et artiklite 67–72 alusel 

kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 

suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 

ning et teatud juurdepääsutoodete 

turgudega seoses on hulgimüügiks 

pakkumisel tuvastatud märkimisväärsed ja 

püsivad konkurentsiprobleemid ja/või 

turutõrked, võib ta erandmeetmena ja 

artikli 66 lõike 3 teise lõigu sätete kohaselt 

kehtestada vertikaalselt integreeritud 

ettevõtjatele kohustuse anda asjaomaste 

juurdepääsutoodete hulgimüügiks 

pakkumisega seotud tegevus üle 

sõltumatule majandusüksusele. 

Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et artiklite 67–72 alusel 

kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 

suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 

ning et teatud juurdepääsutoodete 

turgudega seoses on hulgimüügiks 

pakkumisel tuvastatud märkimisväärsed ja 

püsivad konkurentsiprobleemid ja/või 

turutõrked, võib ta erandmeetmena ja 

artikli 66 lõike 3 teise lõigu sätete kohaselt 

kehtestada vertikaalselt integreeritud 

ettevõtjatele kohustuse anda asjaomaste 

juurdepääsutoodete hulgimüügiks 

pakkumisega seotud tegevus üle 

sõltumatule majandusüksusele või 

eraldiseisvale juriidilisele isikule. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1039 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et artiklite 67–72 alusel 

kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 

suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 

ning et teatud juurdepääsutoodete 

turgudega seoses on hulgimüügiks 

pakkumisel tuvastatud märkimisväärsed ja 

püsivad konkurentsiprobleemid ja/või 

Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et artiklite 67–72 alusel 

kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 

piisavad, et saavutada tõhusat konkurentsi 

ning et teatud juurdepääsutoodete 

turgudega seoses on hulgimüügiks 

pakkumisel tuvastatud märkimisväärsed ja 

püsivad konkurentsiprobleemid ja/või 
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turutõrked, võib ta erandmeetmena ja 

artikli 66 lõike 3 teise lõigu sätete kohaselt 

kehtestada vertikaalselt integreeritud 

ettevõtjatele kohustuse anda asjaomaste 

juurdepääsutoodete hulgimüügiks 

pakkumisega seotud tegevus üle 

sõltumatule majandusüksusele. 

turutõrked, võib ta erandmeetmena ja 

artikli 66 lõike 3 teise lõigu sätete kohaselt 

kehtestada vertikaalselt integreeritud 

ettevõtjatele kohustuse anda asjaomaste 

juurdepääsutoodete hulgimüügiks 

pakkumisega seotud tegevus üle 

sõltumatule majandusüksusele. 

Or. en 

Selgitus 

Funktsioonipõhine eraldamine peaks riikide reguleerivate asutuste jaoks olema mitte ainult 

viimane abinõu, vaid ka tulemusliku konkurentsi tagamiseks mõeldud meede. 

 

Muudatusettepanek  1040 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

See sõltumatu majandusüksus peab 

kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 

emaettevõtja teistele majandusüksustele 

pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid 

samade tähtaegade ja tingimustega, 

sealhulgas samade hindade ja teenuse 

tasemega ning kasutades samu süsteeme ja 

protsesse. 

Funktsioonipõhise eraldamise korral peab 

see sõltumatu majandusüksus kõikidele 

ettevõtjatele, sealhulgas emaettevõtja 

teistele majandusüksustele pakkuma 

juurdepääsutooteid ja -teenuseid samade 

tähtaegade ja tingimustega, sealhulgas 

samade hindade ja teenuse tasemega ning 

kasutades samu süsteeme ja protsesse. 

Or. en 

Selgitus 

Riikide reguleerivatel asutustel peaks olema võimalus minna õiguslikust eraldamisest 

kaugemale ning eraldada hulgimüügitoimingud täielikult jaetoimingutest juhul, kui riiklikud 

olud seda õigustavad. 

 

Muudatusettepanek  1041 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 75 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et tulemuslikku konkurentsi 

ei ole suudetud saavutada isegi 

funktsioonipõhise eraldamise kohustuse 

kehtestamisega, võib riigi reguleeriv 

asutus kehtestada õigusliku eraldamise 

kohustuse. See kohustus võib hõlmata 

keeldu, et õiguslikult eraldiseisvaid 

ettevõtteid kontrolliks(id) sama(d) 

lõppomanik(ud) ja et mõni ettevõtetest 

võiks teist ettevõtet õiguste, lepingute või 

muude vahenditega otsustavalt mõjutada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1042 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 75 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 

kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 

kohustuse, esitab ta komisjonile 

ettepaneku, mis sisaldab: 

2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 

kehtestada funktsioonipõhise või õigusliku 

eraldamise kohustuse, esitab ta komisjonile 

ettepaneku, mis sisaldab: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1043 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettevõtjad, kes on vastavalt käesoleva 

direktiivi artiklile 65 tunnistatud ühel või 

mitmel asjaomasel turul märkimisväärse 

turujõuga ettevõtjaks, teatavad riigi 

Ettevõtjad, kes on vastavalt käesoleva 

direktiivi artiklile 65 tunnistatud ühel või 

mitmel asjaomasel turul märkimisväärse 

turujõuga ettevõtjaks, teatavad riigi 
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reguleerivale asutusele eelnevalt ja 

õigeaegselt, et riigi reguleeriv asutus saaks 

hinnata kavandatava tehingu mõju, oma 

kavatsusest anda oma kohaliku 

juurdepääsuvõrgu varad või oluline osa 

neist üle teisele omanikule kuuluvale 

eraldiseisvale majandusüksusele või luua 

eraldiseisev majandusüksus, et pakkuda 

kõikidele jaeturul tegutsejatele, sealhulgas 

tema enda jaeüksustele, täiesti võrdseid 

juurdepääsutooteid. 

reguleerivale asutusele kolm kuud enne ja 

õigeaegselt, et riigi reguleeriv asutus saaks 

hinnata kavandatava tehingu mõju, oma 

kavatsusest anda oma kohaliku 

juurdepääsuvõrgu varad või oluline osa 

neist üle teisele omanikule kuuluvale 

eraldiseisvale majandusüksusele või luua 

eraldiseisev majandusüksus, et pakkuda 

kõikidele jaeturul tegutsejatele, sealhulgas 

tema enda jaeüksustele, täiesti võrdseid 

juurdepääsutooteid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1044 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Oma hinnangu alusel kehtestab, säilitab, 

muudab või tühistab riigi reguleeriv asutus 

kohustusi vastavalt artiklitele 23 ja 32, 

kohaldades vajaduse korral artikli 77 

sätteid. Oma otsuses võib riigi reguleeriv 

asutus teha kohustused siduvaks, kas 

täielikult või osaliselt. Erandina artikli 65 

lõikest 5 võib riigi reguleeriv asutus teha 

mõned või kõik kohustused siduvaks terve 

ajavahemiku suhtes, milleks need välja 

pakutakse. 

Oma hinnangu alusel kehtestab, säilitab, 

muudab või tühistab riigi reguleeriv asutus 

kohustusi vastavalt artiklitele 23 ja 32. 

Oma otsuses võib riigi reguleeriv asutus 

teha kohustused siduvaks, kas täielikult või 

osaliselt. Erandina artikli 65 lõikest 5 võib 

riigi reguleeriv asutus teha mõned või kõik 

kohustused siduvaks terve ajavahemiku 

suhtes, milleks need välja pakutakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1045 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 77  välja jäetud 
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Vertikaalselt eraldiseisvad ettevõtjad  

1. Riigi reguleeriv asutus, kes otsustab 

artikli 65 kohaselt, kas elektroonilise side 

teenuste jaeturgudel mittetegutseval 

ettevõtjal on märkimisväärne turujõud 

ühel või enamal hulgiturul, kaalub, kas 

kõnealusel ettevõtjal on järgmised 

omadused: 

 

a) kõik ettevõtja äriühingud ja 

äriüksused, sealhulgas kõik äriühingud, 

kes on sama(de) lõppomaniku 

(lõppomanike) kontrolli all, kuid ei pruugi 

tingimata talle (neile) kuuluda, tegutsevad 

liidus hetkel ja kavakohaselt ka tulevikus 

üksnes elektroonilise side teenuste 

hulgiturgudel ning seega mitte ühelgi 

lõppkasutajatele pakutavate elektroonilise 

side teenuste jaeturul; 

 

b) ettevõtjal puudub ainuõiguslik leping 

või tegelikult ainuõiguslikku lepingut 

kujutav leping eraldiseisva 

üksikettevõtjaga, kes asub tarneahelas 

allpool ja tegutseb era- või äritarbijatest 

lõppkasutajatele pakutavate elektroonilise 

side teenuste jaeturul. 

 

2. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et käesoleva artikli lõike 1 

punktides a ja b sätestatud tingimused on 

täidetud, võib ta kõnealuse ettevõtja 

suhtes kehtestada kohustusi üksnes 

artiklite 70 või 71 kohaselt. 

 

3. Riigi reguleeriv asutus vaatab 

käesoleva artikli kohaselt ettevõtja suhtes 

kehtestatud kohustused läbi mis tahes 

ajal, kui ta järeldab, et käesoleva artikli 

lõike 1 punktides a ja b sätestatud 

tingimused ei ole enam täidetud ning 

kohaldab vajaduse korral artikleid 65–72. 

 

4. Riigi reguleeriv asutus vaatab ettevõtja 

suhtes käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused läbi ka siis, kui ta 

järeldab ettevõtja poolt järgmise tasandi 

klientidele pakutavatele tingimustele 

tuginedes, et on tekkinud lõpptarbijaid 

kahjustavad konkurentsiprobleemid, mis 

tingivad vajaduse kehtestada üks või mitu 
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artiklites 67, 68, 69 või 72 sätestatut 

kohustust või muuta lõike 2 kohaselt 

kehtestatud kohustusi. 

5. Käesoleva artikli kohast kohustuste 

kehtestamist ja läbivaatamist 

rakendatakse artiklites 23, 32 ja 33 

sätestatud korras. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1046 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) ettevõtjal puudub ainuõiguslik 

leping või tegelikult ainuõiguslikku 

lepingut kujutav leping eraldiseisva 

üksikettevõtjaga, kes asub tarneahelas 

allpool ja tegutseb era- või äritarbijatest 

lõppkasutajatele pakutavate elektroonilise 

side teenuste jaeturul. 

b) ettevõtjal puudub ainuõiguslik 

leping või juriidiliselt või tegelikult 

ainuõiguslikku lepingut kujutav leping 

eraldiseisva üksikettevõtjaga, kes asub 

tarneahelas allpool ja tegutseb era- või 

äritarbijatest lõppkasutajatele pakutavate 

elektroonilise side teenuste jaeturul, ja/või 

kes piirab kolmanda isiku juurdepääsu 

tsiviilehitusele ja/või piirab kolmanda 

isiku juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist. 

Or. en 

Selgitus 

On väga oluline, et ainult hulgimüügiga tegelevad ettevõtjad ei kasutaks oma monopoolset 

seisundit ära kolmandate isikute juurdepääsu piiramiseks. Seega on avatud juurdepääsu 

nõuded hädavajalikud. Nii toimides peaks neil lasuma raamatupidamise lahususe ja 

hinnakontrolli kohustused, et tagada täielik läbipaistvus. 

 

Muudatusettepanek  1047 

Kaja Kallas 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) ettevõtja ei ole artiklites 75 ja 76 

osutatud eraldatud ettevõtja; 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et käesoleva artikli lõike 1 

punktides a ja b sätestatud tingimused on 

täidetud, võib ta kõnealuse ettevõtja suhtes 

kehtestada kohustusi üksnes artiklite 70 või 

71 kohaselt. 

2. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et käesoleva artikli lõike 1 

punktides a ja b sätestatud tingimused on 

täidetud, võib ta kõnealuse ettevõtja suhtes 

kehtestada kohustusi üksnes artiklite 67, 

70, 71 ja 72 kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1049 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et käesoleva artikli lõike 1 

punktides a ja b sätestatud tingimused on 

täidetud, võib ta kõnealuse ettevõtja suhtes 

2. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 

seisukohale, et käesoleva artikli lõike 1 

punktides a ja b sätestatud tingimused on 

täidetud, võib ta kõnealuse ettevõtja suhtes 
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kehtestada kohustusi üksnes artiklite 70 või 

71 kohaselt. 

kehtestada kohustusi üksnes artiklite 70 või 

72 kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1050 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Riigi reguleeriv asutus loeb need 

kohustused täidetuks isegi juhul, kui 

ettevõtja pakub lõppkasutajatele füüsilist 

ühendust või pakub signaalide edastamist 

ja võrguelemente kohaliku füüsilise 

taristu loomiseks või arendamiseks 

käsitöönduse, ettevõtjate ja erialade jaoks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1051 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 77 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Riigi reguleeriv asutus vaatab 

ettevõtja suhtes käesoleva artikli kohaselt 

kehtestatud kohustused läbi ka siis, kui ta 

järeldab ettevõtja poolt järgmise tasandi 

klientidele pakutavatele tingimustele 

tuginedes, et on tekkinud lõpptarbijaid 

kahjustavad konkurentsiprobleemid, mis 

tingivad vajaduse kehtestada üks või mitu 

artiklites 67, 68, 69 või 72 sätestatut 

välja jäetud 
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kohustust või muuta lõike 2 kohaselt 

kehtestatud kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1052 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus tagab, et kasutusest 

kõrvaldamise menetlus hõlmab läbipaistvat 

ajakava ja tingimusi, sealhulgas asjakohast 

etteteatamisaega ja üleminekut ning näeb 

ette kättesaadavad, alternatiivsed ja 

võrreldavad tooted, mis võimaldavad 

juurdepääsu võrguelementidele, millega 

asendatakse vajaduse korral olemasolev 

infrastruktuur, et kaitsta konkurentsi ja 

lõppkasutajate õiguseid. 

Riigi reguleeriv asutus tagab, et kasutusest 

kõrvaldamise menetlus hõlmab läbipaistvat 

ajakava ja tingimusi, sealhulgas asjakohast 

etteteatamisaega ja üleminekut ning näeb 

ette kättesaadavad, alternatiivsed ja 

võrreldavad tooted, mis võimaldavad 

õigeaegselt juurdepääsu 

võrguelementidele, millega asendatakse 

vajaduse korral olemasolev infrastruktuur, 

et kaitsta konkurentsi ja lõppkasutajate 

õiguseid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1053 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleeriv asutus tagab, et kasutusest 

kõrvaldamise menetlus hõlmab läbipaistvat 

ajakava ja tingimusi, sealhulgas asjakohast 

etteteatamisaega ja üleminekut ning näeb 

ette kättesaadavad, alternatiivsed ja 

võrreldavad tooted, mis võimaldavad 

juurdepääsu võrguelementidele, millega 

asendatakse vajaduse korral olemasolev 

infrastruktuur, et kaitsta konkurentsi ja 

lõppkasutajate õiguseid. 

Riigi reguleeriv asutus tagab, et kasutusest 

kõrvaldamise menetlus hõlmab läbipaistvat 

ajakava ja tingimusi, sealhulgas 

konkreetset tähtaega, asjakohast 

etteteatamisaega ja üleminekut ning näeb 

ette kättesaadavad samaväärsed tooted, 

mis võimaldavad juurdepääsu 

võrguelementidele, millega asendatakse 

vajaduse korral olemasolev infrastruktuur, 

et kaitsta konkurentsi ja lõppkasutajate 
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õiguseid. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1054 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) juurdepääsu pakkuja on tõendatult 

kehtestanud üleminekuks asjakohased 

tingimused, tehes sealhulgas 

kättesaadavaks võrreldava, alternatiivse 

juurdepääsutoote, mis võimaldab jõuda 

samade lõppkasutajateni kui 

pärandinfrastruktuuri kasutades ning 

a) juurdepääsu pakkuja on tõendatult 

kehtestanud üleminekuks asjakohased 

tingimused, tehes sealhulgas õigeaegselt 

kättesaadavaks võrreldava, alternatiivse 

juurdepääsutoote, mis võimaldab jõuda 

samade võimalike lõppkasutajateni kui 

pärandinfrastruktuuri kasutades ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1055 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) juurdepääsu pakkuja on tõendatult 

kehtestanud üleminekuks asjakohased 

tingimused, tehes sealhulgas 

kättesaadavaks võrreldava, alternatiivse 

juurdepääsutoote, mis võimaldab jõuda 

samade lõppkasutajateni kui 

pärandinfrastruktuuri kasutades ning 

a) juurdepääsu pakkuja on tõendatult 

kehtestanud üleminekuks asjakohased 

tingimused, tehes sealhulgas 

kättesaadavaks samaväärse 

juurdepääsutoote, mis võimaldab jõuda 

samade lõppkasutajateni kui 

pärandinfrastruktuuri kasutades ning 

Or. en 
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Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1056 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

territooriumil on kõigile lõppkasutajatele 

tagatud konkreetsele riigile iseloomulike 

tingimuste seisukohast taskukohase 

hinnaga ja nende territooriumil ettenähtud 

kvaliteediga juurdepääs toimivale 

internetiühendusele ja kõnesideteenustele, 

sealhulgas alusühendusele, vähemalt 

määratud asukohas. 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

territooriumil on kõigile lõppkasutajatele 

tagatud konkreetsele riigile iseloomulike 

tingimuste seisukohast taskukohase 

hinnaga ja nende territooriumil ettenähtud 

kvaliteediga juurdepääs lairiba 

internetiühendusele ja kõnesideteenustele, 

sealhulgas alusühendusele, vähemalt 

määratud asukohas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1057 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid määratlevad lõikes 1 

osutatud toimiva internetiühenduse 

teenuse, et asjakohaselt kajastada 

teenuseid, mida enamik lõppkasutajaid 

kasutab nende territooriumil. Sel 

eesmärgil peaks toimiva 

internetiühenduse teenus suutma toetada 

V lisas sätestatud teenuste 

välja jäetud 
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miinimumkogumit. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1058 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid määratlevad lõikes 1 

osutatud toimiva internetiühenduse 

teenuse, et asjakohaselt kajastada 

teenuseid, mida enamik lõppkasutajaid 

kasutab nende territooriumil. Sel eesmärgil 

peaks toimiva internetiühenduse teenus 

suutma toetada V lisas sätestatud teenuste 

miinimumkogumit. 

2. Liikmesriigid määratlevad lõikes 1 

osutatud toimiva internetiühenduse 

teenuse, et asjakohaselt kajastada 

teenuseid, mida enamik lõppkasutajaid 

kasutab nende territooriumil. Sel eesmärgil 

peaks toimiva internetiühenduse teenus 

suutma nii kiiruse kui andmemahu osas 

toetada vähemalt V lisas sätestatud 

teenuste miinimumkogumit. Toimiva 

internetiühenduse teenus täidab avatud 

interneti kohustusi, mis on sätestatud 

määruses 2120/2015. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriik on artikli 22 lõike 1 

kohaselt läbi viidud geograafilise ülevaate 

tulemusi arvesse võttes nõuetekohaselt 

tõendanud, et artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavust määratud 

asukohas ei ole võimalik tagada tavalistel 

kaubandustingimustel või muude 

võimalike poliitikavahendite kaudu, võib ta 

kehtestada asjakohased universaalteenuse 

1. Kui liikmesriik on artikli 22 lõike 1 

kohaselt läbi viidud geograafilise ülevaate 

tulemusi arvesse võttes nõuetekohaselt 

tõendanud, et artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavust määratud 

asukohas ei tagata hetkel tavalistel 

kaubandustingimustel või muude 

võimalike poliitikavahendite kaudu, võib ta 

kehtestada asjakohased universaalteenuse 
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osutamise kohustused, et rahuldada kõik 

põhjendatud taotlused juurdepääsuks 

kõnealustele teenustele tema territooriumil. 

osutamise kohustused, et rahuldada kõik 

põhjendatud taotlused juurdepääsuks 

kõnealustele teenustele tema territooriumil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 83 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et pakkudes 

vahendeid ja teenuseid lisaks artiklis 79 

nimetatutele, kehtestavad artiklite 79, 81 ja 

82 kohaselt teenuseid pakkuvad ettevõtjad 

tingimused nii, et lõppkasutaja ei oleks 

kohustatud maksma vahendite või teenuste 

eest, mis ei ole taotletud teenuse jaoks 

vajalikud või kohustuslikud. 

1. Liikmesriigid tagavad, et pakkudes 

vahendeid ja teenuseid lisaks artiklis 79 

nimetatutele, kehtestavad artiklite 79, 81 ja 

82 kohaselt kõneside- ja 

internetiühenduse teenuseid pakkuvad 

ettevõtjad tingimused nii, et lõppkasutaja ei 

oleks kohustatud maksma vahendite või 

teenuste eest, mis ei ole taotletud teenuse 

jaoks vajalikud või kohustuslikud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riigi reguleeriv asutus leiab artiklis 84 

nimetatud netokulude arvestamise põhjal, 

et ettevõtja kanda on ebaõiglane koorem, 

otsustab liikmesriik asjaomase ettevõtja 

taotluse korral 

1. Kui riigi reguleeriv asutus leiab artiklis 

84 nimetatud netokulude arvestamise 

põhjal, et ettevõtja kanda on ebaõiglane 

koorem, otsustab liikmesriik asjaomase 

ettevõtja taotluse korral 

a) võtta kasutusele mehhanismi 

kindlaksmääratud netokulude 

kompenseerimiseks kõnealusele 

ettevõtjale läbipaistvatel tingimustel ja 

riigi vahenditest; ja/või 
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b) universaalteenuse osutamise 

kohustuste netokulude jagamise 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

pakkujate vahel ning ettevõtjate vahel, kes 

pakuvad direktiivis 2000/31/EÜ 

määratletud infoühiskonna teenuseid ja 

mis tarbivad suures mahus 

lairibaühendust. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. 

 

Muudatusettepanek  1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võtta kasutusele mehhanismi 

kindlaksmääratud netokulude 

kompenseerimiseks kõnealusele 

ettevõtjale läbipaistvatel tingimustel ja 

riigi vahenditest. Rahastada võib üksnes 

artiklites 79, 81 ja 82 sätestatud 

kohustuste netokulu, mis määratakse 

kindlaks artikli 84 kohaselt. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2. Kui netokulu jagatakse lõike 1 punkti b 

alusel, kehtestab liikmesriik 

jagamismehhanismi, mida haldab riigi 

reguleeriv asutus või makse saajatest 

sõltumatu asutus riigi reguleeriva asutuse 

järelevalve all. Rahastada võib üksnes 

artiklites 79, 81 ja 82 sätestatud 

kohustuste netokulu, mis määratakse 

kindlaks artikli 84 kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõige 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3. Jagamismehhanism järgib 

läbipaistvuse, minimaalse turumoonutuse, 

mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid kooskõlas 

VII lisa B osaga. Liikmesriigid võivad 

otsustada mitte nõuda selliste ettevõtjate 

rahalist panust, kelle riigisisene käive on 

sätestatud piirist väiksem. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 
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rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 85 – lõige 2 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4. Kõik universaalteenuse osutamise 

kohustuste kulu jagamisega seotud tasud 

on eristatavad ja need määratakse 

kindlaks iga ettevõtja puhul eraldi. Kui 

ettevõtja ei osuta oma teenuseid selle 

liikmesriigi territooriumil, kes on 

jagamismehhanismi kasutusele võtnud, ei 

kehtestata temale selliste tasude maksmise 

kohustust ega nõuta temalt sisse selliseid 

tasusid. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1066 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 87 – lõige 4 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BEREC loob keskregistri numbritest, 

mida võib kasutada territooriumiväliselt, 

ning riikide reguleerivad asutused 

saadavad sellesse registrisse asjakohase 

teabe. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1067 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 88 – lõige 6 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui numbrite kasutamise õigus hõlmab 

nende territooriumivälist kasutust liidus 

vastavalt artikli 87 lõikele 4, seab riigi 

reguleeriv asutus kasutusõigusele 

eritingimused, et tagada vastavus kõigile 

asjaomastele numbrite kasutusega seotud 

riigisisestele tarbijakaitse eeskirjadele ja 

õigusnormidele, mida kohaldatakse 

liikmesriikides, kus numbreid kasutatakse. 

Kui numbrite kasutamise õigus hõlmab 

nende territooriumivälist kasutust liidus 

vastavalt artikli 87 lõikele 4, seab riigi 

reguleeriv asutus kasutusõigusele 

eritingimused, et tagada vastavus kõigile 

asjaomastele numbrite kasutusega seotud 

riigisisestele tarbijakaitse eeskirjadele ja 

õigusnormidele, mida kohaldatakse 

liikmesriikides, kus numbreid kasutatakse. 

Liikmesriigid ei või pärast seda kehtestada 

nendele kasutusõigustele lisakohustusi. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna konkreetsed nõuete täitmise tingimused on kõigis liikmesriikides juba kasutusõigustega 

seotud, ei tohiks liikmesriikidel olla võimalust uute nõuete lisamiseks, kuna see takistaks 

siseturgu. Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel 

põhjustel, mis on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 91 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, kui see on 

tehniliselt ja majanduslikult teostatav, ning 

välja arvatud juhtudel, kui lõppkasutaja on 

ärilistel põhjustel otsustanud konkreetsetes 

geograafilistes piirkondades asuvate 

helistajate juurdepääsu piirata, et riikide 

reguleerivad asutused võtavad kõik 

vajalikud meetmed tagamaks, et 

1. Liikmesriigid tagavad, kui see on 

tehniliselt ja majanduslikult teostatav, ning 

välja arvatud juhtudel, kui lõppkasutaja on 

ärilistel põhjustel otsustanud konkreetsetes 

geograafilistes piirkondades asuvate 

helistajate juurdepääsu piirata, et riikide 

reguleerivad asutused võtavad kõik 

vajalikud meetmed tagamaks, et 
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lõppkasutajatel on kõnesideteenuste lõppkasutajatel on 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 92 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad ei kohalda lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 

erinevused on objektiivselt põhjendatud. 

Elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad ei kohalda lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 

erinevused on objektiivselt põhjendatud 

ning järgivad harta artiklis 52 sätestatud 

põhiõiguste ulatust ja tõlgendust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 92 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad ei kohalda lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 

erinevused on objektiivselt põhjendatud. 

1. Elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkujad ei kohalda lõppkasutajate suhtes 

kodakondsusel või elukohal põhinevaid 

diskrimineerivaid juurdepääsu või 

kasutamisega seotud nõudeid või 

tingimusi, välja arvatud juhul, kui need 

erinevused on objektiivselt põhjendatud. 

Or. en 
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Selgitus 

Komisjon tegi juba 11. septembril 2013. aastal avaldatud ettepanekus ühtse 

telekommunikatsioonituru loomise kohta ettepaneku reguleerida liidusiseseid kõnesid ja 

SMSe, mis saavad alguse mobiilsidelepingu sõlmimise riigis ning lõppevad teises 

liikmesriigis, et kõrvaldada lubamatud lisatasud. Käesoleva sättega tuuakse nimetatud 

ettepanek uuesti sisse. 

 

Muudatusettepanek  1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 92 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2. Üldsusele elektroonilise side teenuseid 

pakkuvad ettevõtjad ei kohalda muudel 

kui objektiivsetel põhjustel teist 

liikmesriiki hõlmava liidusisese side 

puhul kõrgeimaid tariife 

 a) kui riigisisesed kaugside tariifid, kui 

tegemist on püsiliiniteenustega; 

 b) kui määruses (EL) nr 2015/2120 

kehtestatud reguleeritud kõne-, 

andmeside ja lühisõnumi-rändlusteenuste 

eurotariifid, kui tegemist on mobiilsidega. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjon tegi juba 11. septembril 2013. aastal avaldatud ettepanekus ühtse 

telekommunikatsioonituru loomise kohta ettepaneku reguleerida liidusiseseid kõnesid ja 

SMSe, mis saavad alguse mobiilsidelepingu sõlmimise riigis ning lõppevad teises 

liikmesriigis, et kõrvaldada lubamatud lisatasud. Käesoleva sättega tuuakse nimetatud 

ettepanek uuesti sisse. 

 

Muudatusettepanek  1072 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 92 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 92 a  

 1. Üldsusele elektroonilise side teenuseid 

pakkuvad ettevõtjad ei kohalda teist 

liikmesriiki hõlmavate liidusiseste 

fikseeritud ja mobiilsete sideteenuste 

korral tariife, mis erinevad 

liikmesriigisisestest tariifidest, välja 

arvatud juhul, kui teenusepakkuja näitab 

objektiivselt õigustatud otseste kulude 

olemasolu. 

 2. BEREC annab kuus kuud pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist suunised 

selliste lõikes 1 osutatud objektiivselt 

õigustatud otseste kulude sissenõudmise 

kohta. 

 3. Komisjon esitab üks aasta pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist ning 

seejärel korra aastas lõikes 1 osutatud 

kohustuste kohaldamise kohta aruande, 

mis hõlmab liidusiseste sidetariifide 

arengu hinnangut. 

Or. en 

Selgitus 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 
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disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Muudatusettepanek  1073 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhiõiguste kaitse Põhiõigused 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1074 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigisisesed meetmed, mis 

käsitlevad teenuste ja rakenduste 

kättesaadavust lõppkasutajatele või nende 

kasutamist üldkasutatava elektroonilise 

side võrgu kaudu, peavad austama 

põhiõigusi ja -vabadusi, mis on tagatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja liidu 

õiguse üldpõhimõtetega. 

1. Riigisisesed meetmed, mis 

käsitlevad teenuste ja rakenduste 

kättesaadavust lõppkasutajatele või nende 

kasutamist üldkasutatava elektroonilise 

side võrgu kaudu, peavad austama Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat ja liidu õiguse 

üldpõhimõtteid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1075 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõppkasutajate juurdepääsuga 

teenustele ja rakendustele elektroonilise 

2. Lõppkasutajate juurdepääsuga 

teenustele ja rakendustele elektroonilise 
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side võrkude kaudu ning nende rakenduste 

ja teenuste kasutamisega seonduvaid 

liikmesriikide võetavaid meetmeid, mis 

võivad piirata kõnealuseid põhiõigusi või -

vabadusi, võib kehtestada üksnes juhul, kui 

need on seadusega ette nähtud ja austavad 

kõnealuste õiguste ja vabaduste 

põhiolemust, on asjakohased, 

proportsionaalsed ja vajalikud , ning 

vastavad tegelikult liidu tunnustatud üldist 

huvi pakkuvatele eesmärkidele või 

vajadusele kaitsta teiste isikute õigusi ja 

vabadusi kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artikli 52 lõikega 1 ning 

liidu õiguse üldpõhimõtetega, sh tõhus 

õiguskaitse ja nõuetekohane menetlus. 

Seega võib nimetatud meetmeid võtta 

üksnes nõuetekohaselt järgides süütuse 

presumptsiooni põhimõtet ja austades 

õigust eraelu puutumatusele. Tagada tuleb 

eelnev, õiglane ja erapooletu menetlus, sh 

asjaomase isiku või asjaomaste isikute 

õigus olla ära kuulatud, kohaldades 

asjakohaseid tingimusi ja menetluskorda 

nõuetekohaselt põhjendatud 

kiireloomulistel juhtudel kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. 

Tagada tuleb tegeliku ja õigeaegse 

kohtuliku kontrolli õigus. 

side võrkude kaudu ning nende rakenduste 

ja teenuste kasutamisega seonduvaid 

liikmesriikide võetavaid meetmeid, mis 

võivad piirata kõnealuste õiguste või 

vabaduste kasutamist, võib kehtestada 

üksnes juhul, kui need on seadusega ette 

nähtud ja austavad kõnealuste hartas 

tunnustatud õigusi ja vabadusi, on 

proportsionaalsed ja vajalikud, ning 

vastavad tegelikult liidu tunnustatud üldist 

huvi pakkuvatele eesmärkidele või 

vajadusele kaitsta teiste isikute õigusi ja 

vabadusi kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artikli 52 lõikega 1 ning 

liidu õiguse üldpõhimõtetega, sh õigusega 

tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele. Seega võib 

nimetatud meetmeid võtta üksnes 

nõuetekohaselt järgides süütuse 

presumptsiooni põhimõtet ja austades 

õigust eraelu puutumatusele. Tagada tuleb 

eelnev, õiglane ja erapooletu menetlus, sh 

asjaomase isiku või asjaomaste isikute 

õigus olla ära kuulatud, kohaldades 

asjakohaseid tingimusi ja menetluskorda 

nõuetekohaselt põhjendatud 

kiireloomulistel juhtudel kooskõlas 

hartaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 93 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Hiljemalt... [kuupäev], et aidata 

kaasa põhiõiguste kaitse järjepidevale 

kohaldamisele, avaldab BEREC pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist ning 

tihedas koostöös komisjoni ja Euroopa 

Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA) 

suunised ühiste lähenemisviiside kohta, 
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tagamaks, et riiklikud meetmed, mis 

puudutavad lõppkasutajate juurdepääsu 

teenustele ja rakendustele või nende 

kasutamist elektroonilise side võrkude 

kaudu, järgivad põhiõigusi ja vabadusi, 

mis on tagatud põhiõiguste harta ja 

Euroopa Liidu õiguse üldiste 

põhimõtetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1077 

András Gyürk 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 94 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud 

teisiti, ei säilita ega kehtesta liikmesriigid 

oma riigisiseses õiguses selliseid 

lõppkasutajate kaitse eeskirju, milles 

käsitletakse käesoleva jaotisega hõlmatud 

küsimusi ning mis erinevad käesoleva 

jaotisega kehtestatust, sealhulgas 

rangemaid ega vähem rangeid eeskirju, 

millega tagataks kaitse erinev tase. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Me usume, et praegune käsitlusviis võimaldab liikmesriikidel kohandada ELi raamistikku 

konkreetsetest riiklikest vajadusest ja tehnoloogilisest arengust tulenevalt, määrates kindlaks 

riiklikel turgudel tuvastatud konkreetsetele kaubandustavadele suunatud lahendused ja 

määrates kindlaks sihttasemete viiteväärtused, et aidata Euroopa Liidus sektoripõhist 

lõppkasutajate kaitset järk-järgult paremaks muuta. Maksimaalne ühtlustamine võib tuua 

kaasa tagatiste vähenemise lõppkasutajatele. Kehtivad õigusaktid pakuvad lõppkasutajate 

kaitseks asjakohast raamistikku. 

 

Muudatusettepanek  1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 94 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud 

teisiti, ei säilita ega kehtesta liikmesriigid 

oma riigisiseses õiguses selliseid 

lõppkasutajate kaitse eeskirju, milles 

käsitletakse käesoleva jaotisega hõlmatud 

küsimusi ning mis erinevad käesoleva 

jaotisega kehtestatust, sealhulgas 

rangemaid ega vähem rangeid eeskirju, 

millega tagataks kaitse erinev tase. 

Liikmesriigid ei kehtesta mingil juhul oma 

riigisiseses õiguses selliseid lõppkasutajate 

kaitse eeskirju, mis õõnestavad käesolevas 

jaotises kehtestatut, kuna see on 

minimaalne lõppkasutajate kaitse tase, 

mille suunas Euroopa Liidus püüeldakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste pakkujad 

lisavad lepingusse lõigetes 1, 2 ja 4 

osutatud teabe. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1081 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BEREC esitab [12 kuud pärast jõustumist] 

otsuse lepingu kokkuvõtliku vormi kohta, 

kus nimetatakse teabele esitatavate nõuete 

põhielemendid vastavalt lõigetele 1 ja 2. 

Kõnealused põhielemendid hõlmavad 

vähemalt kogu teavet järgmise kohta: 

Komisjon esitab [12 kuud pärast 

jõustumist] otsuse lepingu kokkuvõtliku 

vormi kohta, kus nimetatakse teabele 

esitatavate nõuete põhielemendid vastavalt 

lõigetele 1 ja 2. Kõnealused põhielemendid 

hõlmavad vähemalt kogu teavet järgmise 

kohta: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 95 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate numbripõhiste 

isikutevahelise side teenuste osutajad 

pakuvad lõppkasutajatele vahendi kõigi 

nende teenuste kasutuse jälgimiseks ja 

kontrollimiseks, mille kohta esitatakse arve 

kas tarbitud aja või andmemahu põhjal. 

Vahend hõlmab juurdepääsu õigeaegsele 

teabele tariifikavas sisalduvate teenuste 

tarbimise taseme kohta. 

6. Internetiühenduse teenuste ja 

üldkasutatavate kõnesideteenuste osutajad 

pakuvad lõppkasutajatele vahendi kõigi 

nende teenuste kasutuse jälgimiseks ja 

kontrollimiseks, mille kohta esitatakse arve 

kas tarbitud aja või andmemahu põhjal. 

Vahend hõlmab juurdepääsu õigeaegsele 

teabele tariifikavas sisalduvate teenuste 

tarbimise taseme kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 



 

PE602.952v01-00 150/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riikide reguleerivad asutused 

tagavad, et üldkasutatavaid elektroonilise 

side teenuseid, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuseid, pakkuvad 

ettevõtjad või riikide reguleerivad 

asutused ise avaldavad VIII lisas osutatud 

teabe selgel, arusaadaval ja kergesti 

kättesaadaval kujul. Riikide reguleerivad 

asutused võivad määrata lisanõuded selle 

kohta, millises vormis tuleb selline teave 

avaldada. 

1. Riikide reguleerivad asutused 

tagavad, et üldkasutatavaid 

kõnesideteenuseid või internetiühenduse 

teenuseid pakkuvad ettevõtjad avaldavad 

VIII lisas osutatud teabe selgel, 

arusaadaval ja kergesti kättesaadaval kujul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 96 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 

lõppkasutajatel on tasuta juurdepääs 

vähemalt ühele sõltumatule 

võrdlusvahendile, mis võimaldab neil 

võrrelda ja hinnata erinevate 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, hindu, tariife 

ja teenuse osutamise kvaliteeti. 

Riikide reguleerivad asutused võivad 

tagada, et lõppkasutajatel on tasuta 

juurdepääs vähemalt ühele sõltumatule 

võrdlusvahendile, mis võimaldab neil 

võrrelda ja hinnata erinevate 

üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, hindu, tariife 

ja teenuse osutamise kvaliteeti. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõppkasutajal on õigus lõpetada 

leping lisakuludeta pärast seda, kui talle on 

teatatud üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, pakkuja 

kavandatud lepingutingimuste muutmisest, 

välja arvatud juhul, kui kavandatud 

muudatused on üksnes lõppkasutaja 

huvides või kui need on hädavajalikud 

õiguslike või regulatiivsete muudatuste 

rakendamiseks. Teenusepakkujad 

teavitavad lõppkasutajaid igast sellisest 

muudatusest vähemalt kuu aega ette ja 

teavitavad neid samal ajal õigusest leping 

lisakuludeta lõpetada, kui uued tingimused 

ei ole neile vastuvõetavad. Liikmesriigid 

tagavad, et selline teavitus esitatakse selgel 

ja arusaadaval viisil püsival andmekandjal 

ning lõppkasutaja poolt lepingu sõlmimisel 

valitud vormis. 

3. Lõppkasutajal on õigus lõpetada 

leping lisakuludeta pärast seda, kui talle on 

teatatud üldkasutatavate elektroonilise side 

teenuste, välja arvatud numbrivaba 

isikutevahelise side teenuste, pakkuja 

kavandatud lepingutingimuste muutmisest, 

välja arvatud juhul, kui kavandatud 

muudatused on hädavajalikud õiguslike või 

regulatiivsete muudatuste rakendamiseks. 

Teenusepakkujad teavitavad lõppkasutajaid 

igast sellisest muudatusest vähemalt kuu 

aega ette ja teavitavad neid samal ajal 

õigusest leping lisakuludeta lõpetada, kui 

uued tingimused ei ole neile 

vastuvõetavad. Liikmesriigid tagavad, et 

selline teavitus esitatakse selgel ja 

arusaadaval viisil püsival andmekandjal 

ning lõppkasutaja poolt lepingu sõlmimisel 

valitud vormis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 98 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Teenusekvaliteedi parameetritega 

seonduvat jõudluse pidevat või 

korrapärast märkimisväärset erinemist 

sellest jõudlusest, millest elektroonilise 

side teenuse osutaja on teada andnud ja 

mille puhul riigi reguleeriva asutuse 

sertifitseeritud kontrollimehhanism on 

vastavad asjaolud tõendanud, käsitatakse 

tarbijatele liidu ja siseriikliku õiguse 

kohaselt kättesaadavate 

õiguskaitsevahendite kindlaksmääramisel 

jõudlust käsitlevate nõuete 
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täitmatajätmisena. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 99 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Internetiühenduse teenuste pakkujat 

vahetades esitavad asjaomased 

teenusepakkujad lõppkasutajale asjakohase 

teabe enne vahetamisprotsessi ja selle 

jooksul ning tagavad teenuse katkematuse. 

Vastuvõttev teenusepakkuja tagab, et 

teenuse aktiveerimine leiab aset 

lõppkasutajaga kokku lepitud kuupäeval. 

Üleandev teenusepakkuja jätkab teenuste 

osutamist samadel tingimustel kuni 

vastuvõtva teenusepakkuja teenuste 

aktiveerimiseni. Teenuse katkemine 

teenusepakkuja vahetamise protsessi ajal ei 

ületa üht tööpäeva. 

Elektroonilise side, välja arvatud 

numbrivaba isikutevahelise side teenuste 

pakkujat vahetades esitavad asjaomased 

teenusepakkujad lõppkasutajale asjakohase 

teabe enne vahetamisprotsessi ja selle 

jooksul ning tagavad teenuse katkematuse. 

Vastuvõttev teenusepakkuja tagab, et 

teenuse aktiveerimine leiab aset 

lõppkasutajaga kokku lepitud kuupäeval. 

Üleandev teenusepakkuja jätkab teenuste 

osutamist samadel tingimustel kuni 

vastuvõtva teenusepakkuja teenuste 

aktiveerimiseni. Teenuse katkemine 

teenusepakkuja vahetamise protsessi ajal ei 

ületa üht tööpäeva. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 105 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooniseadmete kõnealuse lisa 

kohase koostalitlusvõime. 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud raadio- ja 

digitaaltelevisiooniseadmete kõnealuse lisa 

kohase koostalitlusvõime. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 105 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooniseadmete kõnealuse lisa 

kohase koostalitlusvõime. 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud raadio- ja 

digitaaltelevisiooniseadmete kõnealuse lisa 

kohase koostalitlusvõime. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi kindlaksmääratud 

raadio- ja televisioonikanalite ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

asjakohase juurdepääsu puuetega 

lõppkasutajatele, ning ühendatud 

televisiooniteenuseid ja elektroonilisi 

saatekavasid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

raadio- või televisioonikanalite üldsusele 

edastamiseks kasutatavaid elektroonilise 

side võrke, kui märkimisväärsele hulgale 

selliste võrkude lõppkasutajatest on need 

võrgud raadio- ja televisioonikanalite 

vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 

kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 

need on vajalikud selleks, et saavutada iga 

liikmesriigi poolt selgelt kindlaks määratud 

üldist huvi pakkuvaid eesmärke, ning need 

peavad olema proportsionaalsed ja 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi raadiokanalite, 

audiovisuaalmeedia teenuste ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

asjakohase juurdepääsu puuetega 

lõppkasutajatele, ning samuti 

lõppkasutajatele juurdepääsu 

võimaldamiseks ühendatud 

televisiooniteenustele ja elektrooniliste 

saatekavadega seotud kindlaksmääratud 

teenustele ning neid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

raadiokanalite või audiovisuaalmeedia 

teenuste üldsusele edastamiseks 

kasutatavaid elektroonilise side võrke ja 

teenuseid, kui märkimisväärne hulk 

selliste võrkude ja teenuste 

lõppkasutajatest kasutab neid võrke ja 

teenuseid raadiokanalite ja 

audiovisuaalmeedia teenuste 
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läbipaistvad. vastuvõtmiseks. Selliseid kohustusi 

kehtestatakse ainult juhul, kui need on 

vajalikud selleks, et saavutada iga 

liikmesriigi poolt selgelt kindlaks määratud 

üldist huvi pakkuvaid eesmärke, ning need 

peavad olema proportsionaalsed ja 

läbipaistvad. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi kindlaksmääratud 

raadio- ja televisioonikanalite ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

asjakohase juurdepääsu puuetega 

lõppkasutajatele, ning ühendatud 

televisiooniteenuseid ja elektroonilisi 

saatekavasid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

raadio- või televisioonikanalite üldsusele 

edastamiseks kasutatavaid elektroonilise 

side võrke, kui märkimisväärsele hulgale 

selliste võrkude lõppkasutajatest on need 

võrgud raadio- ja televisioonikanalite 

vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 

kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 

need on vajalikud selleks, et saavutada iga 

liikmesriigi poolt selgelt kindlaks määratud 

üldist huvi pakkuvaid eesmärke, ning need 

peavad olema proportsionaalsed ja 

läbipaistvad. 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi kindlaksmääratud 

raadio- ja audiovisuaalmeedia teenuste 

ning seotud lisateenuste, eelkõige 

juurdepääsuga seotud teenuste 

edastamiseks, mis tagaksid asjakohase 

juurdepääsu puuetega lõppkasutajatele, 

ning ühendatud televisiooniteenuseid ja 

elektrooniliste saatekavade konkreetseid 

teenuseid toetavate ja lõppkasutajatele 

juurdepääsu võimaldavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

raadio- või audiovisuaalmeedia teenuste 

üldsusele edastamiseks kasutatavaid 

elektroonilise side võrke ja teenuseid, kui 

märkimisväärne hulk selliste võrkude ja 

teenuste lõppkasutajatest kasutavad neid 

raadio- ja audiovisuaalmeedia teenuste 

vastuvõtmiseks. Selliseid kohustusi 

kehtestatakse ainult juhul, kui need on 

vajalikud selleks, et saavutada iga 

liikmesriigi poolt selgelt kindlaks määratud 

üldist huvi pakkuvaid eesmärke, ning need 

peavad olema proportsionaalsed ja 

läbipaistvad. 

Or. en 
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Selgitus 

Mõiste „televisioonikanalid“ tuleks ajakohastada ja see tuleks asendada mõistega 

„audiovisuaalmeedia teenused“, et tagada, et säte on tulevikukindlam ja tehnoloogiliselt 

neutraalsem. 

 

Muudatusettepanek  1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva artikli lõige 1 ja 

artikli 57 lõige 2 ei piira liikmesriikide 

õigust määrata kindlaks võimalik tasu 

seoses käesoleva artikli kohaselt võetud 

meetmetega, tagades samas, et 

samasuguste asjaolude korral ei kohelda 

elektroonilise side võrke pakkuvaid 

ettevõtjaid diskrimineerivalt. Kui tasumine 

on ette nähtud, tagavad liikmesriigid, et 

seda kohaldatakse proportsionaalselt ja 

läbipaistvalt. 

2. Käesoleva artikli lõige 1 ja 

artikli 57 lõige 2 ei piira liikmesriikide 

õigust määrata vastava õigusnormi kaudu 

kindlaks võimalik tasu, mis puudutab 

käesoleva artikli kohaselt võetud 

meetmeid, tagades samas, et samasuguste 

asjaolude korral ei kohelda võrke ja 

teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 

diskrimineerivalt. Kui tasumine on ette 

nähtud, tagavad liikmesriigid, et seda 

kohaldatakse proportsionaalselt ja 

läbipaistvalt. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 107 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks artikli 83 lõike 2 

kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 

riikide reguleerivatel asutustel on võimalik 

nõuda kõigilt internetiühenduse teenuseid 

ja/või üldkasutatavaid numbripõhiseid 

isikutevahelise side teenuseid pakkuvatelt 

ettevõtjatelt kõigi või mõnede VI lisa B 

osas loetletud lisaseadmete ning kõigi või 

mõnede VI lisa A osas loetletud 

1. Ilma et see piiraks artikli 83 lõike 2 

kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 

riikide reguleerivatel asutustel on võimalik 

nõuda kõigilt internetiühenduse teenuseid 

ja/või kõnesideteenuseid pakkuvatelt 

ettevõtjatelt kõigi või mõnede VI lisa B 

osas loetletud lisaseadmete ning kõigi või 

mõnede VI lisa A osas loetletud 

lisaseadmete lõppkasutajatele 
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lisaseadmete lõppkasutajatele 

kättesaadavaks tegemist, kui see on 

tehniliselt teostatav ja majanduslikult 

põhjendatud. 

kättesaadavaks tegemist, kui see on 

tehniliselt teostatav ja majanduslikult 

põhjendatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1094 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 109 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 109  välja jäetud 

Delegeeritud volituste rakendamine  

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 

2. Artiklites 40, 60, 73, 102 ja 108 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates ... [alusakti jõustumise 

kuupäev või muu kaasseadusandjate 

määratud kuupäev]. 

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artiklites 40, 60, 73, 102 ja 108 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppega 

parema õigusloome kohta. 

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud  
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õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

6. Artiklite 40, 60, 73, 102 ja 108 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu 

algatusel pikendatakse seda tähtaega 

[kahe kuu] võrra. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 114 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Seejuures kontrollib ta eelkõige, 

kas väga suure läbilaskevõimega võrkude 

määratluses sisalduvad alla- ja üleslüli 

ribalaiuse, häirekindluse, 

veaparameetrite, latentsusaja ja selle 

varieeruvuse näitajad vastavad turul 

kasutatava tegeliku võimsaima 

tehnoloogia jõudluse näitajatele. Kui 

näitajad on oluliselt paranenud või kui 

tähtsaks on osutunud muud jõudluse 

näitajad, saab määratlust kohandada. 

Or. de 

Selgitus 

Väga suure läbilaskevõimega võrkude määratlus põhineb praegu turul kasutusel oleva 

tehnika tasemel. Määratluse korrapärane läbivaatamine tagab ka tulevikus jätkuvalt suurima 

jõudlusega võrkude arendamise. 
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Muudatusettepanek  1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 114 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kõnealuse läbivaatamise puhul 

peetakse silmas sotsiaalset, majanduslikku 

ja tehnoloogilist arengut, võttes muu 

hulgas arvesse mobiilsust ja 

andmeedastuskiirusi enamuse 

lõppkasutajate kasutatavate tehnoloogiliste 

lahenduste puhul. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

läbivaatamise tulemuste kohta. 

3. Kõnealuse läbivaatamise puhul 

peetakse silmas sotsiaalset, majanduslikku 

ja tehnoloogilist arengut, võttes muu 

hulgas arvesse mobiilsust ja 

andmeedastuskiirusi enamuse 

lõppkasutajate kasutatavate tehnoloogiliste 

lahenduste puhul. Läbivaatamise raames 

hinnatakse muu hulgas väga suure 

läbilaskevõimega võrkude määratlust 

ning kontrollitakse, kas määratlus vastab 

tehnoloogia arengut ja muutuvaid 

turuolusid silmas pidades jätkuvalt 

reaalsetele nõudmistele. Komisjon esitab 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande läbivaatamise tulemuste kohta. 

Or. de 

Selgitus 

Kiudoptikal põhinev elektroonilise side võrk 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 

võimalik tulevikus muuta. 

 

Muudatusettepanek  1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 114 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon vaatab korrapäraselt 

läbi artiklis 93 osutatud põhiõiguste kaitse 

kohaldamise. Läbivaatamine toimub iga 



 

AM\1122811ET.docx 159/186 PE602.952v01-00 

 ET 

viie aasta järel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas lisas loetletud tingimuste näol 

on tegemist maksimumtingimustega, mida 

võib siduda üldlubadega elektroonilise side 

võrkude ja teenuste jaoks, välja arvatud 

numbrivaba isikutevahelise side teenused 

(A osa), elektroonilise side võrgud (B osa), 

elektroonilise side teenused, välja arvatud 

numbrivaba isikutevahelise side teenused, 

(C osa) raadiosageduste kasutamise 

õigused (D osa) ja numbrite kasutamise 

õigused ( E osa) 

Käesolevas lisas loetletud tingimuste näol 

on tegemist maksimumtingimustega, mida 

võib siduda üldlubadega elektroonilise side 

võrkude ja teenuste jaoks, välja arvatud 

numbrivaba isikutevahelise side teenused 

(A osa), elektroonilise side võrgud (B osa), 

kõnesideteenused ja internetiühenduse 
teenused (C osa), raadiosageduste 

kasutamise õigused (D osa) ja numbrite 

kasutamise õigused ( E osa) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1099 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pädevate siseriiklike asutuste 

võimalus seaduslikuks pealtkuulamiseks 

kooskõlas direktiiviga 2002/58/EÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta.2 

välja jäetud 



 

PE602.952v01-00 160/186 AM\1122811ET.docx 

ET 

_________________  

2 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pädevate siseriiklike asutuste 

võimalus seaduslikuks pealtkuulamiseks 

kooskõlas direktiiviga 2002/58/EÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta.2 

4. Pädevate siseriiklike asutuste 

võimalus seaduslikuks pealtkuulamiseks 

juhul, kui teenusepakkuja on loonud 

elektroonilise side võrgu või juhib selle 

tööd, ning kooskõlas direktiiviga 

2002/58/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 

direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise kohta ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 

2014. aasta direktiiviga 2014/41/EL, mis 

käsitleb Euroopa uurimismäärust 

kriminaalasjades. 

_________________  

2 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – A osa – punkt 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Käesoleva direktiivi artiklis 13 

nimetamata juurdepääsukohustused, mis 

kehtivad ettevõtjate kohta, kes pakuvad 

7. Käesoleva direktiivi artiklis 13 

nimetamata juurdepääsukohustused, mis 

kehtivad ettevõtjate kohta, kes pakuvad 
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elektroonilisi sidevõrke või -teenuseid 

elektroonilise side võrke või teenuseid. 

elektroonilisi sidevõrke või -teenuseid 

elektroonilise side võrke või teenuseid, 

kaasa arvatud kahtluste vältimine artikli 

59 lõike 2 kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Et siduda artikli 59 lõikega 2 sümmeetrilise kohustuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  1102 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – punkt 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kasutusõiguste ümberhindamise 

tingimused, kui nende kestus ületab 

direktiivis sätestatud miinimumi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – D osa – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kohustus pakkuda teenust või 

kasutada teatavat liiki tehnoloogiat 

käesoleva direktiivi artikli 49 piires, 

sealhulgas vajaduse korral levialaga 

seotud nõuded ja teenuse 

kvaliteedinõuded. 

1. Kohustus pakkuda teenust või 

kasutada teatavat liiki tehnoloogiat 

käesoleva direktiivi artikli 49 piires, et 

jõuda peaaegu 100%-ni Euroopa 

kodanikest, ning vajaduse korral teenuse 

kvaliteedinõuded. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1104 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – D osa – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kohustus pakkuda teenust või 

kasutada teatavat liiki tehnoloogiat 

käesoleva direktiivi artikli 49 piires, 

sealhulgas vajaduse korral levialaga 

seotud nõuded ja teenuse 

kvaliteedinõuded. 

1. Kohustus pakkuda teenust või 

kasutada teatavat liiki tehnoloogiat 

käesoleva direktiivi artikli 49 piires, et 

jõuda peaaegu 100%-ni Euroopa 

kodanikest, ning vajaduse korral teenuse 

kvaliteedinõuded. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – II osa – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) juurdepääs elektroonilistele 

programmijuhistele (Electronic Programme 

Guide — EPG). 

b) juurdepääs elektroonilistele 

programmijuhistele (Electronic Programme 

Guide ‒ EPG), sealhulgas teave, mille abil 

võimaldatakse lõppkasutajate 

juurdepääsu ühendatud 

televisiooniteenustele. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – 2. osa – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) juurdepääs elektroonilistele 

programmijuhistele (Electronic Programme 

b) juurdepääs elektroonilistele 

programmijuhistele (Electronic Programme 

Guide — EPG), sealhulgas andmetele, mis 
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Guide — EPG). toetavad ühendatud televisiooniteenuseid 

ja võimaldavad lõppkasutajatele neile 

juurdepääsu. 

Or. en 

Selgitus 

„Andmete, mis toetavad ühendatud televisiooniteenuseid ja võimaldavad lõppkasutajatele 

neile juurdepääsu” lisamine II lisa II osa punkti b muudab juurdepääsu tagamise tingimused 

tehnoloogiliselt neutraalseks ja tulevikukindlaks. Nii on riikide reguleerivatel asutustel 

võimalik kehtestada juurdepääsu kohustusi, et tegeleda Euroopa tarbijaid kahjustavate 

konkurentsi takistavate tavadega (ühendatud televisiooniteenuseid toetavad andmed võivad 

hõlmata audiovisuaalmeedia teenuseid, raadio- ja audioteenuseid, kuid ka interaktiivseid 

teenuseid nagu rakendused, mängud ja hääletamine, väljavõtted, tekst, kujutised ja graafika). 

 

Muudatusettepanek  1107 

Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – II osa – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) c) juurdepääs vahemällu 

salvestamise funktsioonidele. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – II a osa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c) juurdepääs vahemälu vahenditele. 

Or. en 
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Selgitus 

„Vahemälu vahendid“ on tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste edastamisel järjest 

olulisemad. Me peaksime seda arengut hindama ning võimaldama riikide reguleerivatel 

asutustel vajaduse korral juurdepääsu kohustusi kehtestada. 

 

Muudatusettepanek  1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kriteeriumid kõne lõpetamise hulgitasude 

kindlaksmääramiseks 

välja jäetud 

Artikli 73 lõikes 4 osutatud kriteeriumid 

ja parameetrid kõne lõpetamise 

hulgitasude määramiseks püsiühenduse 

ja mobiilsideturgudel: 

 

(a) häälkõne lõpetamise hulgiteenuse 

osutamisel lisanduvad kulud määratakse 

kindlaks vastavalt kõiki teenuseliike 

pakkuva operaatori kõikide pikaajaliste 

kulude erinevusele sama operaatori 

kõikidest kuludest ilma kolmandatele 

isikutele kõne lõpetamise hulgiteenuse 

osutamiseta; 

 

(b) lõpetamisteenuse osutamisest tuleneva 

juurdekasvu puhul arvestatakse ainult 

neid võrgus toimuvast liiklusest 

tulenevaid kulusid, mida ei tekiks, kui 

häälkõne lõpetamise hulgiteenust ei 

osutataks; 

 

(c) võrgu täiendava läbilaskevõimega 

seotud kulud lähevad arvesse ainult 

määral, mil need tulenevad vajadusest 

suurendada võrgu läbilaskevõimet 

häälkõne lõpetamise hulgiteenusega 

seotud täiendava liikluse edastamiseks; 

 

(d) mobiilikõne lõpetamisteenuse 

osutamisest tulenevast juurdekasvust 

välistatakse raadiospektri kasutamise 

tasud; 
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(e) arvesse lähevad ainult need 

hulgimüüja ärikulud, mis on otseselt 

seotud kolmandatele isikutele häälkõne 

lõpetamise hulgiteenuse osutamisega; 

 

(f) eeldatakse, et kõik püsivõrgu 

operaatorid, olenemata nende suurusest, 

osutavad häälkõne lõpetamise teenust 

sama ühikuhinnaga nagu tõhus 

operaator; 

 

(g) mobiilsideoperaatorite suhtes kehtiv 

minimaalne efektiivne mastaap on 

vähemalt 20 % suurune turuosa; 

 

(h) varade amortisatsiooni arvutamiseks 

kasutatakse majandusliku amortisatsiooni 

meetodit ning 

 

(i) modelleeritud võrkude 

tehnoloogiavalik peab olema tulevikku 

suunatud, põhinema IP magistraalvõrgul 

ja võtma arvesse mitmesugust 

tehnoloogiat, mida ülemmäära 

kehtivusaja jooksul tõenäoliselt kasutada 

võidakse. Püsivõrkude puhul eeldatakse, 

et kõnede jaoks kasutatakse ainult 

pakettkommutatsiooni. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1111 

Kaja Kallas 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – alapealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

KAASINVESTEERIMISE 

PAKKUMISTE HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

KAASINVESTEERIMISE TINGIMUSTE 

HINDAMISE KRITEERIUMID 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 74 lõike 1 kohaselt 

kaasinvesteerimise pakkumist hinnates 

kontrollib riigi reguleeriv asutus selle 

vastavust järgnevatele kriteeriumidele: 

Artikli 74 lõike 1 kohaselt 

kaasinvesteerimise pakkumist hinnates 

kontrollib riigi reguleeriv asutus selle 

vastavust järgnevatele kriteeriumidele või 

nendele kriteeriumidele vastavuse 

potentsiaali: 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 74 lõike 1 kohaselt 

kaasinvesteerimise pakkumist hinnates 

kontrollib riigi reguleeriv asutus selle 

Artikli 74 lõike 1 punkti b kohaselt 

kaasinvesteerimise või hulgimüügi tasandi 

juurdepääsu pakkumisi hinnates kontrollib 

riigi reguleeriv asutus selle vastavust 
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vastavust järgnevatele kriteeriumidele: järgnevatele kriteeriumidele: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1114 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 74 lõike 1 kohaselt 

kaasinvesteerimise pakkumist hinnates 

kontrollib riigi reguleeriv asutus selle 

vastavust järgnevatele kriteeriumidele: 

Artikli 74 lõike 1 punkti b kohaselt 

kaasinvesteerimise tingimusi hinnates 

kontrollib riigi reguleeriv asutus selle 

vastavust järgnevatele kriteeriumidele: 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kaasinvesteerimise pakkumine on 

mittediskrimineerival viisil avatud kõigile 

ettevõtjatele kaasinvesteerimise 

pakkumise raames ehitatud võrgu eluaja 

jooksul. Märkimisväärse turujõuga 

ettevõtja võib seada pakkumisele 

mõistlikud tingimused seoses ettevõtja 

finantssuutlikkusega, nii et potentsiaalsed 

kaasinvestorid peavad näiteks tõestama 

oma suutlikkust teostada osamakseid, 

millega arvestades võrgu 

kasutuselevõtmine on kavandatud, kiitma 

heaks strateegilise kava, mille alusel 

(a) asjaomasel turul on vähemalt 

kolm sõltumatut võrku. 
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keskpika perspektiivi kasutuselevõtukavad 

on koostatud jne. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1116 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Kaasinvesteerimise pakkumine on 

läbipaistev: 

(b) Kaasinvesteerimise pakkumine on 

õiglane, mõistlik, mittediskrimineeriv ja 

läbipaistev 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Kaasinvesteerimise pakkumine on 

läbipaistev: 

(b) Kaasinvesteerimise pakkumine ei 

diskrimineeri ühtki osalejat; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1118 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Kaasinvesteerimise pakkumine on (b) Kaasinvesteerimise tingimused on 
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läbipaistev: läbipaistvad: 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 

 

Muudatusettepanek  1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– pakkumine on märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja veebisaidil avaldatud 

ja sealt hõlpsasti leitav; 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1120 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– pakkumine on märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja veebisaidil avaldatud ja 

sealt hõlpsasti leitav; 

– tingimused on märkimisväärse 

turujõuga ettevõtja veebisaidil avaldatud ja 

sealt hõlpsasti leitavad; 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kõigile huvi väljendanud 

potentsiaalsetele pakkujatele tehakse 

põhjendamatu viivituseta ja täies ulatuses 

kättesaadavaks üksikasjalikud 

tingimused, sealhulgas kaasinvesteerimise 

lepingu õiguslik vorm, ja kui see on 

asjakohane, kaasinvesteerimisvahendi 

juhtimiseeskirjade põhitingimused ning 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kõigile huvi väljendanud 

potentsiaalsetele pakkujatele tehakse 

põhjendamatu viivituseta ja täies ulatuses 

kättesaadavaks üksikasjalikud tingimused, 

sealhulgas kaasinvesteerimise lepingu 

õiguslik vorm, ja kui see on asjakohane, 

kaasinvesteerimisvahendi 

juhtimiseeskirjade põhitingimused ning 

– kõigile huvi väljendanud 

potentsiaalsetele pakkujatele tehakse 

põhjendamatu viivituseta ja täies ulatuses 

kättesaadavaks üksikasjalikud tingimused, 

sealhulgas kaasinvesteerimise või 

hulgimüügi tasandil juurdepääsu 

pakkumise lepingu õiguslik vorm, ja kui 

see on asjakohane, 

kaasinvesteerimisvahendi 

juhtimiseeskirjade põhitingimused ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – taane 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– selle kord tuleb samamoodi nagu 

kaasinvesteerimisprojekti loomise ja 

arendamise tegevuskava ette kindlaks 

määrata, igale potentsiaalsele 

kaasinvestorile tuleb selle kohta anda 

selged kirjalikud selgitused ning kõiki 

ettevõtjaid tuleb selgelt ja igasuguse 

diskrimineerimiseta teavitada kõikidest 

olulisest vahe-eesmärkidest. 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt b – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– selle kord tuleb samamoodi nagu 

kaasinvesteerimisprojekti loomise ja 

arendamise tegevuskava ette kindlaks 

määrata, igale potentsiaalsele 

kaasinvestorile tuleb selle kohta anda 

selged kirjalikud selgitused ning kõiki 

ettevõtjaid tuleb selgelt ja igasuguse 

diskrimineerimiseta teavitada kõikidest 

olulisest vahe-eesmärkidest. 

– selle kord tuleb samamoodi nagu 

uute võrguelementide artikli 74 lõike 1 

punkti a alapunktides ii ja iii osutatud 

kasutuselevõtu mudelite tegevuskava ette 

kindlaks määrata, igale potentsiaalsele 

kaasinvestorile ja juurdepääsu taotlejale 

tuleb selle kohta anda selged kirjalikud 

selgitused ning kõiki ettevõtjaid tuleb 

selgelt ja igasuguse diskrimineerimiseta 

teavitada kõikidest olulisest vahe-

eesmärkidest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Kaasinvesteerimise pakkumise (c) Mitte ühegi asjaomasel turul 
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tingimused potentsiaalsetele 

kaasinvestoritele peavad pikas 

perspektiivis soodustama jätkusuutlikku 

konkurentsi ja eelkõige  

märkimisväärse turujõuga 

teenusepakkuja jaemüügituru turuosa ei 

ole kaasinvesteeringute abil rajatud 

võrkude puhul suurem kui 50 %. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Kaasinvesteerimise pakkumise 

tingimused potentsiaalsetele 

kaasinvestoritele peavad pikas 

perspektiivis soodustama jätkusuutlikku 

konkurentsi ja eelkõige 

(c) Pakkumise tingimused 

potentsiaalsetele kaasinvestoritele ja 

juurdepääsu taotlejatele peavad pikas 

perspektiivis soodustama jätkusuutlikku 

konkurentsi ja eelkõige 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1127 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Kaasinvesteerimise pakkumise 

tingimused potentsiaalsetele 

kaasinvestoritele peavad pikas 

perspektiivis soodustama jätkusuutlikku 

konkurentsi ja eelkõige 

(c) Kaasinvesteerimise tingimused 

potentsiaalsetele kaasinvestoritele peavad 

pikas perspektiivis soodustama 

jätkusuutlikku konkurentsi ja eelkõige 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kõigile ettevõtjatele tuleb tagada 

õiglased, mõistlikud ja 

mittediskrimineerivad tingimused 

osalemiseks nende liitumise hetkel 

asjakohases kaasinvesteerimise lepingus, 

sealhulgas seoses eriõiguste saamiseks 

nõutava rahalise tasuga, kaitsega, mis 

nimetatud õigustega kaasinvestoritele nii 

ehitusetapis kui ka kasutuselevõtu etapis 

antakse (näiteks andes tühistamatud 

kasutusõigused kaasinvesteeringul 

põhineva võrgu eluea jooksul), ning 

kaasinvesteerimise lepinguga liitumise ja 

võimaliku lõpetamisega. 

Mittediskrimineerivad tingimused ei 

tähenda käesolevas kontekstis, et kõigile 

potentsiaalsetele kaasinvestoritele tuleb 

pakkuda täpselt ühesuguseid tingimusi, 

sealhulgas finantstingimusi, vaid et kõik 

pakutavate tingimuste erinevused peavad 

olema põhjendatud lähtudes ühesugustest 

objektiivsetest, läbipaistvatest, 

mittediskrimineerivatest ja 

prognoositavatest kriteeriumidest, nagu 

näiteks lõppkasutajate liinide arv, mille 

suhtes kohustused võetakse; 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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– kõigile ettevõtjatele tuleb tagada 

õiglased, mõistlikud ja 

mittediskrimineerivad tingimused 

osalemiseks nende liitumise hetkel 

asjakohases kaasinvesteerimise lepingus, 

sealhulgas seoses eriõiguste saamiseks 

nõutava rahalise tasuga, kaitsega, mis 

nimetatud õigustega kaasinvestoritele nii 

ehitusetapis kui ka kasutuselevõtu etapis 

antakse (näiteks andes tühistamatud 

kasutusõigused kaasinvesteeringul 

põhineva võrgu eluea jooksul), ning 

kaasinvesteerimise lepinguga liitumise ja 

võimaliku lõpetamisega. 

Mittediskrimineerivad tingimused ei 

tähenda käesolevas kontekstis, et kõigile 

potentsiaalsetele kaasinvestoritele tuleb 

pakkuda täpselt ühesuguseid tingimusi, 

sealhulgas finantstingimusi, vaid et kõik 

pakutavate tingimuste erinevused peavad 

olema põhjendatud lähtudes ühesugustest 

objektiivsetest, läbipaistvatest, 

mittediskrimineerivatest ja 

prognoositavatest kriteeriumidest, nagu 

näiteks lõppkasutajate liinide arv, mille 

suhtes kohustused võetakse; 

– kõigile ettevõtjatele tuleb tagada 

õiglased, mõistlikud ja 

mittediskrimineerivad tingimused 

osalemiseks nende liitumise hetkel 

asjakohases kaasinvesteerimise või 

hulgimüügi tasandi juurdepääsu lepingus, 

sealhulgas seoses eriõiguste saamiseks 

nõutava rahalise tasuga, kaitsega, mis 

nimetatud õigustega kaasinvestoritele ja 

juurdepääsu taotlejatele nii ehitusetapis 

kui ka kasutuselevõtu etapis antakse 

(näiteks andes tühistamatud kasutusõigused 

äsja kasutuselevõetud võrguelementide 

eeldatava eluea jooksul), ning 

kaasinvesteerimise või hulgimüügi tasandi 

juurdepääsu lepinguga liitumise ja 

võimaliku lõpetamisega. Kulude 

tagasiteenimine tagatakse õiglaste, 

mõistlike ja mittediskrimineerivate 

tingimustega, kus võetakse arvesse 

operaatori tehtud investeeringutega 

seotud riske. Mittediskrimineerivad 

tingimused ei tähenda käesolevas 

kontekstis, et kõigile potentsiaalsetele 

kaasinvestoritele või juurdepääsu 

taotlejatele tuleb pakkuda täpselt 

ühesuguseid tingimusi, sealhulgas 

finantstingimusi, vaid et kõik pakutavate 

tingimuste erinevused peavad olema 

põhjendatud lähtudes ühesugustest 

objektiivsetest, läbipaistvatest, 

mittediskrimineerivatest ja 

prognoositavatest kriteeriumidest, nagu 

näiteks lõppkasutajate liinide arv, mille 

suhtes kohustused võetakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1130 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kõigile ettevõtjatele tuleb tagada 

õiglased, mõistlikud ja 

mittediskrimineerivad tingimused 

osalemiseks nende liitumise hetkel 

asjakohases kaasinvesteerimise lepingus, 

sealhulgas seoses eriõiguste saamiseks 

nõutava rahalise tasuga, kaitsega, mis 

nimetatud õigustega kaasinvestoritele nii 

ehitusetapis kui ka kasutuselevõtu etapis 

antakse (näiteks andes tühistamatud 

kasutusõigused kaasinvesteeringul 

põhineva võrgu eluea jooksul), ning 

kaasinvesteerimise lepinguga liitumise ja 

võimaliku lõpetamisega. 

Mittediskrimineerivad tingimused ei 

tähenda käesolevas kontekstis, et kõigile 

potentsiaalsetele kaasinvestoritele tuleb 

pakkuda täpselt ühesuguseid tingimusi, 

sealhulgas finantstingimusi, vaid et kõik 

pakutavate tingimuste erinevused peavad 

olema põhjendatud lähtudes ühesugustest 

objektiivsetest, läbipaistvatest, 

mittediskrimineerivatest ja 

prognoositavatest kriteeriumidest, nagu 

näiteks lõppkasutajate liinide arv, mille 

suhtes kohustused võetakse; 

– kõigile ettevõtjatele tuleb tagada 

õiglased, mõistlikud ja 

mittediskrimineerivad tingimused 

osalemiseks nende liitumise hetkel 

asjakohases kaasinvesteerimise lepingus, 

sealhulgas seoses eriõiguste saamiseks 

nõutava rahalise tasuga, juurdepääsuga 

konkreetsetele liinidele, kaitsega, mis 

nimetatud õigustega kaasinvestoritele nii 

ehitusetapis kui ka kasutuselevõtu etapis 

antakse (näiteks andes tühistamatud 

kasutusõigused kaasinvesteeringul 

põhineva võrgu eluea jooksul), ning 

kaasinvesteerimise lepinguga liitumise ja 

võimaliku lõpetamisega. 

Mittediskrimineerivad tingimused ei 

tähenda käesolevas kontekstis, et kõigile 

potentsiaalsetele kaasinvestoritele tuleb 

pakkuda täpselt ühesuguseid tingimusi, 

sealhulgas finantstingimusi, vaid et kõik 

pakutavate tingimuste erinevused peavad 

olema põhjendatud lähtudes ühesugustest 

objektiivsetest, läbipaistvatest, 

mittediskrimineerivatest ja 

prognoositavatest kriteeriumidest, nagu 

näiteks lõppkasutajate liinide arv, mille 

suhtes kohustused võetakse; 

Or. en 

Selgitus 

Kehtivad kaasinvesteerimise tavade sätted ei võimalda tulu mittetaotlevatel või kohalikel 

internetiühenduse teenuste pakkujatel investeerimises osaleda, see võimalus antakse ainult 

suurematele ja turgu valitsevatele osalejatele. Kuna ühenduse võrgustikud ja kohalikud 

osalejad on olnud nii linna- kui maapiirkondades vähem kindlustatud kogukondade 

ühendamisel edukad, oleks loogiline pidada neid telekommunikatsiooni ökosüsteemi 

võrdväärseteks liikmeteks, pakkudes neile seega kaasinvesteerimise võimalustele õiglast ja 

võrdset juurdepääsu. 

 

Muudatusettepanek  1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– pakkumine peab võimaldama 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori poolt 

antava panuse suuruse ja ajastusega, mis 

väljendub näiteks kokkulepitud ja 

potentsiaalselt kasvavas osas konkreetse 

piirkonna lõppkasutajate liinidest, mille 

suhtes kaasinvestoritel on võimalik võtta 

kohustusi järk-järgult ja mida 

arvestatakse ühiku tasandil. See 

võimaldab väiksematel kaasinvestoritel 

oma osalust järk-järgult suurendada ja 

tagab samas piisavad esialgsed 

sissemaksed. Kaasinvestorite makstava 

rahalise tasu kindlaksmääramisel peab 

arvesse võtma asjaolu, et varased 

investorid võtavad suuremaid riske ja 

kaasavad kapitali varem; 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– pakkumine peab võimaldama 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori poolt 

antava panuse suuruse ja ajastusega, mis 

väljendub näiteks kokkulepitud ja 

potentsiaalselt kasvavas osas konkreetse 

piirkonna lõppkasutajate liinidest, mille 

suhtes kaasinvestoritel on võimalik võtta 

kohustusi järk-järgult ja mida arvestatakse 

ühiku tasandil. See võimaldab 

väiksematel kaasinvestoritel oma osalust 

järk-järgult suurendada ja tagab samas 

piisavad esialgsed sissemaksed. 

Kaasinvestorite makstava rahalise tasu 

kindlaksmääramisel peab arvesse võtma 

asjaolu, et varased investorid võtavad 

– pakkumine peab võimaldama 

paindlikkust seoses iga kaasinvestori või 

hulgimüügi tasandil juurdepääsu pakkuja 

poolt antava panuse suuruse ja ajastusega, 

mis väljendub näiteks kokkulepitud ja 

potentsiaalselt kasvavas osas konkreetse 

piirkonna lõppkasutajate liinidest, mille 

suhtes kaasinvestoritel või juurdepääsu 

taotlejatel on võimalik võtta kohustusi 

järk-järgult, tagades samas piisavad 

esialgsed sissemaksed. Kaasinvestorite või 

juurdepääsu taotlejate makstava rahalise 

tasu kindlaksmääramisel peab arvesse 

võtma asjaolu, et varased investorid 

võtavad suuremaid riske ja kaasavad 
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suuremaid riske ja kaasavad kapitali 

varem; 

kapitali varem; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– aja jooksul suurenevat osalustasu 

tuleb pidada õigustatuks hilisemates 

etappides võetud kohustuste ja 

kaasinvesteeringuga pärast projekti algust 

liituvate kaasinvestorite puhul, kuna see 

peegeldab vähenevaid riske ja 

tasakaalustab stiimuleid hoiduda 

varasemates etappides kapitali 

kaasamisest; 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– aja jooksul suurenevat osalustasu 

tuleb pidada õigustatuks hilisemates 

etappides võetud kohustuste ja 

kaasinvesteeringuga pärast projekti algust 

liituvate kaasinvestorite puhul, kuna see 

peegeldab vähenevaid riske ja 

tasakaalustab stiimuleid hoiduda 

varasemates etappides kapitali kaasamisest; 

– aja jooksul suurenevat osalustasu 

tuleb pidada õigustatuks hilisemates 

etappides võetud kohustuste ja pärast 

projekti algust liituvate kaasinvestorite või 

juurdepääsu taotlejate puhul, kuna see 

peegeldab vähenevaid riske ja 

tasakaalustab stiimuleid hoiduda 

varasemates etappides kapitali kaasamisest; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – õigustatuks tuleb pidada tingimusi, mis 

peegeldavad kasutusriske, mis tulenevad 

näiteks madalatest käibelemineku 

määradest võrreldes üldise levialaga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaasinvesteerimise leping peab 

võimaldama kaasinvestorite poolt 

omandatud õiguste loovutamist teistele 

kaasinvestoritele või kolmandatele 

isikutele, kes soovivad kaasinvesteeringu 

lepinguga liituda, tingimusel et õigusi 

saavale ettevõtjale pannakse kohustus 

täita kõiki õiguste üleandja poolt 

kaasinvesteerimise lepingu raames algselt 

võetud kohustusi; 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaasinvesteerimise leping peab 

võimaldama kaasinvestorite poolt 

– kaasinvesteerimise või hulgimüügi 

tasandi juurdepääsu lepingud peavad 
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omandatud õiguste loovutamist teistele 

kaasinvestoritele või kolmandatele 

isikutele, kes soovivad kaasinvesteeringu 

lepinguga liituda, tingimusel et õigusi 

saavale ettevõtjale pannakse kohustus täita 

kõiki õiguste üleandja poolt 

kaasinvesteerimise lepingu raames algselt 

võetud kohustusi; 

võimaldama omandatud õiguste 

loovutamist teistele kaasinvestoritele, 

juurdepääsu taotlejatele või kolmandatele 

isikutele, kes soovivad kaasinvesteeringu 

lepinguga liituda, tingimusel et õigusi 

saavale ettevõtjale pannakse kohustus täita 

kõiki õiguste üleandja poolt 

kaasinvesteerimise või hulgimüügi tasandi 

juurdepääsu lepingu raames algselt võetud 

kohustusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaasinvestorid peavad õiglastel ja 

mõistlikel tingimustel tagama 

vastastikused õigused juurdepääsuks 

kaasinvesteeritud taristule, et osutada 

teenuseid tarneahelas allpool (muuhulgas 

lõppkasutajatele), vastavalt läbipaistvatele 

tingimustele, mis tuleb muuta 

läbipaistvaks kaasinvesteerimise 

pakkumises ja sellele järgnevas lepingus, 

eelkõige juhul kui kaasinvestorid 

vastutavad individuaalselt ja eraldi võrgu 

konkreetsete osade kasutuselevõtu eest. 

Juhul kui loodud on 

kaasinvesteerimisvahend, peab see 

võimaldama kõigile kaasinvestoritele kas 

otsese või kaudse juurdepääsu võrgule 

sisendite võrdväärsuse alusel ning 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

(sealhulgas finantstingimused, mis 

kajastavad iga kaasinvestori poolt võetud 

erineva tasemega riske). 

välja jäetud 

Or. de 
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Muudatusettepanek  1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt c – taane 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaasinvestorid peavad õiglastel ja 

mõistlikel tingimustel tagama vastastikused 

õigused juurdepääsuks kaasinvesteeritud 

taristule, et osutada teenuseid tarneahelas 

allpool (muuhulgas lõppkasutajatele), 

vastavalt läbipaistvatele tingimustele, mis 

tuleb muuta läbipaistvaks 

kaasinvesteerimise pakkumises ja sellele 

järgnevas lepingus, eelkõige juhul kui 

kaasinvestorid vastutavad individuaalselt ja 

eraldi võrgu konkreetsete osade 

kasutuselevõtu eest. Juhul kui loodud on 

kaasinvesteerimisvahend, peab see 

võimaldama kõigile kaasinvestoritele kas 

otsese või kaudse juurdepääsu võrgule 

sisendite võrdväärsuse alusel ning õiglastel 

ja mõistlikel tingimustel (sealhulgas 

finantstingimused, mis kajastavad iga 

kaasinvestori poolt võetud erineva 

tasemega riske). 

– kaasinvestorid peavad õiglastel ja 

mõistlikel tingimustel tagama vastastikused 

õigused juurdepääsuks kaasinvesteeritud 

taristule, et osutada teenuseid tarneahelas 

allpool (muuhulgas lõppkasutajatele), 

vastavalt läbipaistvatele tingimustele, mis 

tuleb muuta läbipaistvaks 

kaasinvesteerimise pakkumises ja sellele 

järgnevas lepingus, eelkõige juhul kui 

kaasinvestorid vastutavad individuaalselt ja 

eraldi võrgu konkreetsete osade 

kasutuselevõtu eest. Juhul kui loodud on 

kaasinvesteerimisvahend, peab see 

võimaldama kõigile kaasinvestoritele kas 

otsese või kaudse juurdepääsu võrgule 

väljundite võrdväärsuse alusel ning 

õiglastel ja mõistlikel tingimustel 

(sealhulgas finantstingimused, mis 

kajastavad iga kaasinvestori poolt võetud 

erineva tasemega riske). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Kaasinvesteerimise pakkumine 

peab tagama jätkusuutliku investeeringu, 

millel on kõik võimalused tulevaste 

vajaduste rahuldamiseks, võttes selleks 

kasutusele uusi võrguelemente, mis 

aitavad märkimisväärselt kaasa väga 

suure läbilaskevõimega võrkude 

kasutuselevõtmisele. 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Kaasinvesteerimise pakkumine 

peab tagama jätkusuutliku investeeringu, 

millel on kõik võimalused tulevaste 

vajaduste rahuldamiseks, võttes selleks 

kasutusele uusi võrguelemente, mis 

aitavad märkimisväärselt kaasa väga 

suure läbilaskevõimega võrkude 

kasutuselevõtmisele. 

(d) Kaasinvesteerimise projekt peab 

olema eesmärgipärane ega tohi piirata 

konkurentsi osalejate vahel või osalejate 

ja teiste samal turul tegutsevate 

teenusepakkujate vahel. Asjaomased 

kokkulepped või struktuurid hõlmavad 

näiteks turujaotust, teabevahetust, 

hinnakokkuleppeid ning tehnoloogilist 

innovatsiooni käsitlevaid kokkuleppeid. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1142 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) Kaasinvesteerimise pakkumine 

peab tagama jätkusuutliku investeeringu, 

millel on kõik võimalused tulevaste 

vajaduste rahuldamiseks, võttes selleks 

kasutusele uusi võrguelemente, mis aitavad 

märkimisväärselt kaasa väga suure 

läbilaskevõimega võrkude 

kasutuselevõtmisele. 

d) Kaasinvesteerimise tingimused 

peavad tagama jätkusuutliku investeeringu, 

millel on kõik võimalused tulevaste 

vajaduste rahuldamiseks, võttes selleks 

kasutusele uusi võrguelemente, mis aitavad 

märkimisväärselt kaasa väga suure 

läbilaskevõimega võrkude 

kasutuselevõtmisele. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt kodukorra artiklile 104 on see muudatusettepanek vajalik tungivatel põhjustel, mis 

on seotud teksti sisemise loogikaga. 
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Muudatusettepanek  1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) Kaasinvesteerimise projekt ei 

avalda turulepääsule ei otsest ega kaudset 

mõju, mis takistaks asjaomasele turule 

sisenemist. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – punkt 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) (12) audiovisuaalmeedia teenused. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – punkt 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) audiovisuaalmeedia teenused. 

Or. en 
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Selgitus 

Kui me säilitame käsitlusviisi, kus kasutatakse nimekirja, et määrata kindlaks teenused, mida 

toimivad internetiühenduse teenused toetada võivad, tuleks sellesse nimekirja lisada 

audiovisuaalmeedia teenused. Üldine juurdepääs lairibavõrkudele mängib olulist rolli, et 

avalikud meediateenused saaksid internetiajastul kaasavat digitaalset ühiskonda teenindada. 

 

Muudatusettepanek  1146 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – punkt 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) e-tervishoiuteenused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1147 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VII lisa – alapealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

UNIVERSAALTEENUSE OSUTAMISE 

KOHUSTUSTE VÕIMALIKU 

NETOKULU ARVESTAMINE 

ARTIKLITE 84 JA 85 KOHASELT 

UNIVERSAALTEENUSE OSUTAMISE 

KOHUSTUSTE VÕIMALIKU 

NETOKULU ARVESTAMINE JA 

KULUDE KATMISE VÕI JAGAMISE 

MEHHANISMI LOOMINE ARTIKLITE 

84 JA 85 KOHASELT 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1148 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VII lisa – alapealkiri 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 A OSA: NETOKULU ARVUTAMINE 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1149 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VII lisa – lõik 3 – alalõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B OSA: UNIVERSAALTEENUSE 

OSUTAMISE KOHUSTUSTE 

NETOKULUDE KATMINE 

 Universaalteenuse osutamise kohustuste 

netokulude katmine või rahastamine 

eeldab, et universaalteenuse osutamise 

kohustustega määratud ettevõtjad saavad 

kompensatsiooni nende teenuste eest, 

mida nad osutavad mittekaubanduslikel 

tingimustel. Sellise kompenseerimisega 

kaasnevad finantsülekanded ja seepärast 

peavad liikmesriigid tagama, et need 

tehakse objektiivselt, läbipaistvalt, 

mittediskrimineerivalt ja 

proportsionaalselt. See tähendab, et 

ülekanded põhjustavad võimalikult 

väikest konkurentsi moonutamist ja 

kasutajate nõudluse moonutamist. 

 Artikli 85 lõike 3 kohaselt peaks rahastul 

põhinev jagamismehhanism kasutama 

osamaksete kogumiseks läbipaistvaid ja 

neutraalseid vahendeid, mille puhul oleks 

välistatud osamaksete topeltkehtestamine 
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 ET 

nii ettevõtjate väljundi kui ka sisendi 

puhul. 

 Rahastut haldav sõltumatu asutus 

vastutab osamaksete kogumise eest 

ettevõtjatelt, keda peetakse võimeliseks 

aitama kaasa liikmesriigis 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

kulude katmisele, ja teostab järelevalvet 

ülekantavate summade ja/või 

haldusmaksete üle, mida makstakse 

ettevõtjatele, kellel on õigus rahastust 

raha saada. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad säilitama paindlikkuse universaalteenuste osutamise kohustuste korra 

rahastamise suhtes. Sidusus artikkel 85 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – alapealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TARBIJATELE MÕELDUD 

DIGITAALSEADMETE 

KOOSTALITLUSVÕIME, MILLELE ON 

OSUTATUD ARTIKLIS 105 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – 2. a osa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 2 a. Koostalitlusvõime raadiovastuvõtu 

valdkonnas 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1152 

Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – 2. b osa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kõigi liidu turul müüdavate, 

renditavate või muul viisil kättesaadavate 

raadioseadmetega peab olema võimalik 

vastu võtta raadioedastuse analoog- ja 

digitaalteenuseid vastavalt tunnustatud 

Euroopa standardiorganisatsiooni 

kehtestatud nõuetele. Kõigi liidus 

müüdavate teisaldatavate seadmete puhul, 

mis sisaldavad analoog- või digitaallevi 

raadiovastuvõtjat, peab kõnealust 

vastuvõtjat olema võimalik aktiveerida.  

Or. fr 

 


