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LÜHISELGITUS

Telekommunikatsioonisektori reguleeriva raamistiku läbivaatamise eesmärk peab olema 
konkurentsi tõhusam edendamine, investeeringute kindlustamine ja elektroonilise side 
siseturu konsolideerimine, et jätkata liberaliseerimisprotsessi. Samuti tuleb arvesse võtta 
tarbijakaitse ja võrgu turvalisuse küsimusi ning kultuuritausta.

Seoses turgude suure dünaamilisuse ning telekommunikatsiooni valdkonna kiire arenguga 
tuleb valida paindlik lähenemisviis, mida saaks kohandada tulevaste arengutega.

Lisaks on vaja tulevikku suunatud nägemust, mis tagaks reguleeriva raamistiku sobivuse 
järgmise põlvkonna võrkudega. Nimetatud võrkude lairibainfrastruktuuride väljaarendamine 
on oluline asukoha- ja konkurentsipoliitika väljakutse, mille puhul ettevõtjad sõltuvad suurel 
määral prognoositavusest ja õiguskindlusest. Kui riikide reguleerivatel asutustel on võimalus 
kehtestada seadmete jagamine, nagu juurdepääs mastidele ja antennidele ning hoonetesse 
pääs, soodustab see kiudoptilistesse võrkudesse investeerimist ja uute operaatorite turule 
sisenemist. Otsustusprotsessis tuleb tagada meetmete proportsionaalsus ja majanduslik 
tasuvus. Lisaks saab võrkude väljaarendamist soodustada riski- või kulude jagamisega. Peale 
selle tuleks turu määratlemisel selgitada välja, kas riigi tasandist väiksemad geograafilised 
piirkonnad on konkurentsivõimelised, et saaks vähendada õiguslikke piiranguid.

Varem on korduvalt täheldatud, et on vaja tugevdatud riigiüleseid kooskõlastusmehhanisme. 
Nimetatud mehhanismid peaksid aga toetuma juba olemasolevatele ja sissetöötatud 
struktuuridele ning kasutama õigeaegselt, tõhusamalt ja jõulisemalt nende potentsiaali. Selles 
mõttes tuleks luua riikide reguleerivate asutuste võrgustik, mis tegeleb ülesannetega, mida ei 
ole võimalik lahendada riigi tasandil. Tugeva tsentraliseeritud süsteemi loomisega ühenduse 
tasandil ELi ameti näol kaasneb oht, et riikide eripärasid ei võeta asjakohaselt arvesse. Sellisel 
tsentraliseeritud reguleerivate asutuste tugevdamisel riikide reguleerivate asutuste arvelt ei 
tundu olevat piisavat poliitilist või majanduslikku põhjendust.

Samuti tuleb täheldada, et komiteemenetlus ei ole sobiv telekommunikatsiooniõiguse olulisi 
aspekte käsitlevate eeskirjade kehtestamiseks või nende muutmiseks. Seetõttu tuleb 
ettepanekus ettenähtud arvukaid komiteemenetlusi piirata. 

Riigi turuolukorra analüüsimisel ja määratlemisel peab riikide reguleerivatel asutustel olema 
võimalik võtta iseseisvalt konkreetseid proportsionaalseid meetmeid täheldatud 
konkurentsiprobleemi kõrvaldamiseks. Direktiivi ettepanekus komisjonile ettenähtud lõpliku 
otsuse langetamise õigus, st võimalus teha reguleerivatele asutustele ettekirjutusi ettevõtjatele 
konkreetsete kohustuste kehtestamise osas, tähendaks ELi tsentraliseeritud reguleerimise 
kehtestamist. Õigusega sekkuda kaasneb oht, et riigi eripärasid ei võeta piisavalt arvesse ning 
lähtutakse lähenemisviisist „kõigile ühe mõõdu järgi”.

Uute kriteeriumide puhul, millega komisjonile antaks täiendav vetoõigus, tuleks valida 
lepitusel põhinev lähenemisviis, andes riikide reguleerivate asutuste võrgustikule õiguse 
kõrgemalseisva organina kõigepealt otsustada riigi reguleeriva asutuse meetme asjakohasuse 
üle.

Tõhusa ja turule orienteeritud spektrihalduse saavutamiseks tuleb raadiosageduste kasutamise 



PE404.782v02-00 4/51 AD\725956ET.doc

ET

õiguste andmisel valida tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse lähenemisviis. Seejuures tuleb 
arvesse võtta, et raadiosagedusloa andmine kuulub üksnes liikmesriikide pädevusse, välja 
arvatud kitsalt piiritletud üleeuroopaliste teenuste puhul. Kui tegemist on üldist huvi 
pakkuvate eesmärkidega, nagu meediakanalite paljusus, peab olema võimalik sidumine 
konkreetsete tehnoloogiatega. Arvestades eeltoodut on soovitav, et direktiivi ettepanek jätaks 
liikmesriikidele asjakohase mänguruumi erandite kehtestamiseks tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõttest, näiteks ringhäälingu huvides.

Spektrikaubandus on üks võimalus, et tagada raadiosageduste tõhus majanduslik kasutamine, 
kusjuures riikide reguleerivad asutused tuleb kaasata spektrikaubandust käsitlevatesse 
otsustesse. Liikmesriikide pädevuses on otsustada, kas ja millistel tingimustel tuleb kõne alla 
raadiosageduste tugevam turupõhine lähenemisviis, eelkõige spektrikaubandus.

Tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse selliste rahvusvaheliste organite, nagu Euroopa postside-
ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi, piirkondliku raadiosidekonverentsi 
ja ülemaailmse raadiosidekonverentsi otsuseid, et tagada ELi telekommunikatsiooniõiguse 
vastavus teiste sageduse kooskõlastamise vahenditele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Elektroonilised sideteenused on 
kiiresti arenev sektor, millele on omane 
tehnilise innovatsiooni kõrge tase ja 
turgude suur dünaamilisus. Reguleeriva 
raamistiku asjakohasust tuleb seoses 
selliste muutuvate turgude ja areneva 
tehnoloogiaga korrapäraselt kontrollida, 
eesmärgiga kasutada võimalikult hästi 
ära konkurentsi seoses hindade, teenuste 
ja infrastruktuuriga. Tagamaks et ELi 
kodanikud oleksid jätkuvalt võimelised 
täielikult osalema ülemaailmses 
infoühiskonnas, tuleks käesoleva 
direktiivi kohaldamisel panna põhirõhk 
innovatsioonile ja kiire andmeedastusega 
järgmise põlvkonna võrkude 
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väljaarendamisele, mis rahuldavad 
tulevaste tarbijate nõudlust rohkemate 
sagedusalade ja teenuste järele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Reguleeriv raamistik peab vastama 
uutele investeerimise ja innovatsiooniga 
seotud väljakutsetele, tunnistades vajadust 
innustada nii investeerimist võimekusse ja 
uude infrastruktuuri kui ka 
jätkusuutlikku konkurentsi, et laiendada, 
mitte kahjustada tarbijate valikut.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Komisjon kinnitas oma 20. märtsi 
2006. aasta teatises „Lairibaühenduse 
lõhe ületamine”, et Euroopas on kiire 
andmeedastusega lairibateenustele 
juurdepääsul territoriaalne lõhe. Lisaks 
osutuvad sageli ebapiisavaks ärilised 
soodustused lairiba kasutamisse 
investeerimiseks piirkondades, kus praegu 
on nõrk lairibaühendus. Et tagada 
investeerimine lairibateenustesse ja 
uutesse tehnoloogiatesse vähearenenud 
piirkondades, peaks käesolev direktiiv 
olema kooskõlas muude poliitiliste 
meetmetega, nagu riigiabipoliitika, 
struktuurifondid või laiemad 
ettevõtluspoliitika eesmärgid.

Selgitus

Piirkondlike lõhede kaotamist lairibale juurdepääsu puhul ning uusi tehnoloogiaid tuleks 
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samuti käsitleda kehtivate õigusaktide kaudu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid. 
Et loa omanik saaks raadiosageduste 
kaudu osutatavate teenuste sisu 
edastamiseks vabalt valida kõige 
tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Selgitus

Vastavalt raamdirektiivi põhjendusele 5 ei tohiks ülekande ja teenuse sisu reguleerimise 
eristamine mõjuda kahjustavalt, võttes arvesse nendevahelisi olemasolevaid sidemeid, ning 
eelkõige selleks, et tagada meediakanalite paljusus, kultuuriline mitmekesisus ja tarbijakaitse. 
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Seepärast peab liikmesriikidele jääma võimalus siduda individuaalsete kasutusõiguste 
andmine kohustustega, mis on seotud teatava sisuga teenuste osutamisega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele.

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele. Niiviisi saab 
liikmesriik võtta arvesse ringhäälingu 
kultuurilist tähtsust ja professionaalsete 
traadita mikrofoni süsteemide olulisust 
multimeediapõhiste audiovisuaalsete ning 
otsesaadete seisukohast.

Selgitus

Ringhääling ja kultuurisündmustega, näiteks rahvusvahelise iseloomuga sündmused nagu 
olümpiamängud, seotud meediatoodang sõltuvad usaldusväärsetest edastamissagedustest. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) On vaja tugevdada liikmesriikide 
volitusi trasside rajamise õiguste omanike 
suhtes, et tagada turuletuleku või uue võrgu 
rajamise keskkonnasõbralikkus ning 
sõltumatus olulise turujõuga ettevõtja 
võimalikust kohustusest anda juurdepääs 
oma elektroonilisele sidevõrgule. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks konkreetsetel 
juhtudel olema võimalik kohustada ühiselt 
kasutama kaablikanalisatsiooni, maste, 
antenne ja hoonetesse pääsu ning ehitustöid 
paremini kooskõlastama. Vahendite parem 

(31) On vaja tugevdada liikmesriikide 
volitusi trasside rajamise õiguste omanike 
suhtes, et tagada turuletuleku või uue võrgu 
rajamise keskkonnasõbralikkus ning 
sõltumatus olulise turujõuga ettevõtja 
võimalikust kohustusest anda juurdepääs 
oma elektroonilisele sidevõrgule. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks konkreetsetel 
juhtudel olema võimalik kohustada ühiselt 
kasutama kaablikanalisatsiooni, maste, 
antenne ja hoonetesse pääsu ning ehitustöid 
paremini kooskõlastama. Vahendite parem 
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ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu. 

ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu. 
Kaablikanalisatsiooni ühist kasutamist 
tuleks laiendada, katmaks kogu avalikku 
infrastruktuuri (vesi, reovesi, elekter, 
gaas), mille kaudu saab kasutada 
elektroonilise side infrastruktuuri, et luua 
võrdsed võimalused ning parandada 
võimalusi alternatiivse infrastruktuuri 
kasutuselevõtuks.

Selgitus

Kõigi võimaluste – st mitte üksnes telekommunikatsiooniettevõtete kaablikanalisatsiooni, vaid 
ka kogu avaliku infrastruktuuri (elektri-, gaasi- ja reoveetorustikud) – uurimine aitab 
edendada võrdseid võimalusi, mis võimaldab uue lisanduva infrastruktuuri arendamist 
tingimusel, et juurdepääs on tagatud enam kui ühele osalejale.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Telefonivõrkude ja -teenuste 
haldamist on varem iseloomustanud 
rahvusvahelise koostöö kõrge tase, et 
tagada tehniliste standardite 
kooskõlastatus ning edendada 
koostalitlusvõimet. Internet on 
saavutanud koostalitlusvõime avatud 
ülemaailmse võrkudevahelise 
marsruutimise standardite kaudu, samas 
kui Interneti kaudu osutatavate teenuste 
arendamine on sõltunud vabadusest luua 
uusi tehnilisi standardeid ja protokolle 
ilma reguleeriva sekkumiseta; see 
vabadus on võimaldanud enneolematut 
innovatsiooni infoühiskonna ja muude 
mitteäriliste teenuste loomises, tuues 
inimestele Euroopa Liidus tohutut 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu. Iga 
meetod tehniliste standardite 
arendamiseks ja kooskõlastamiseks on 
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toonud ühiskonnale vastavas valdkonnas 
kasu. Riikide reguleerivad asutused 
peaksid tunnistama Interneti-protokolle ja 
-teenuseid puudutava innovatsiooni ja 
mitmekesisuse ning reguleerimise 
tolerantsuse tähtsust nende eesmärkide 
saavutamisel.

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused ei tohiks kasutada volitusi elektrooniliste sidevõrkude 
kooskõlastatuse edendamiseks nii, et see piiraks Internetil põhineva innovatsiooni arengut.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) On vaja innustada nii 
investeerimist kui ka konkurentsi, et 
kaitsta, mitte kahjustada tarbijate valikut.

Selgitus

Kõnealused direktiivid peaksid andma selguse, et konkurentsi ei tohi tuua ohvriks 
investeerimise nimel – näiteks regulatiivse puhkuse kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Turgude jätkuv integreerumine 
elektrooniliste sideteenuste ja - võrkude 
siseturul eeldab tulevikus reguleerivas 
raamistikus ette nähtud õigusaktide 
kohaldamise tihedamat kooskõlastamist.

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste võrgustik on kõige sobivam vahend Euroopa 
telekommunikatsioonituru nõuetele vastamiseks. 
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Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla käesoleva arvamuse ning 
raporti (ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet) kohta esitatud arvamuse vahel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Lähenemisviis, mida seni on 
siseturul järgitud riikide reguleerivate 
asutuste vahel teabe ja kogemuste 
vahetamise ühtse õigusliku kohaldamise 
tagamiseks, on end õigustanud. Seetõttu 
peaks ühise otsustusprotsessi jaoks ette 
nähtud menetlusega soovitama saavutada 
eesmärk tihendada riikide reguleerivate 
asutuste koostööd. Erinevate probleemide 
tõttu, millega riikide reguleerivad 
asutused silmitsi seisavad, ja 
liikmesriikides valitsevate erinevate 
turutingimuste tõttu saab ainult üks, 
detsentraliseeritud, olemasolevate 
pädevuste kasutamisel põhinev lahendus 
olla sobilik, asjakohane ning 
subsidiaarsuse põhimõtte eesmärkidega 
kokkusobiv.

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste võrgustik on kõige sobivam vahend Euroopa 
telekommunikatsioonituru nõuetele vastamiseks. 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla käesoleva arvamuse ning 
raporti (ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet) kohta esitatud arvamuse vahel.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Riikide reguleerivate asutuste 
võrgustik elektroonilise side turgude jaoks 
tuleks luua ja varustada inim- ja 
materiaalsete ressurssidega, et tagada 
ühiste otsustusmenetluste tõrgeteta 
rakendamine. Üksnes rahastamine 
Euroopa Liidu poolt võib tagada ühise 
otsustusprotsessi sõltumatuse. 
Sekretariaat peaks sealjuures andma 
ühisorgani käsutusse üksnes töövahendid, 
kuid ei ole ise riikide reguleerivate 
asutuste otsustusprotsessiga seotud.

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste võrgustik on kõige sobivam vahend Euroopa 
telekommunikatsioonituru nõuetele vastamiseks. 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla käesoleva arvamuse ning 
raporti (ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet) kohta esitatud arvamuse vahel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Võrdse kohtlemise tagamiseks ei 
tohiks ühtegi spektrikasutajat vabastada 
kohustusest maksta tavapärast 
spektrikasutuse tasu või lõivu. 

välja jäetud

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus säilitada või võtta kasutusele süsteeme, kus kohustus 
maksta kasutustasu on asendatud kohustusega täita konkreetseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Sellised süsteemid on üldtuntud maapealsete ringhäälingusageduste puhul.

Käesolevat käsitlust on keeruline rakendada, näiteks sunniks see paraboolantennide 
omanikke neid registreerima, tuues kaasa koormava miljonite registrikannete haldamise. 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 a) Käesoleva direktiivi kohane tegevus 
peaks tunnistama raadiospektri 
haldamisega seotud rahvusvaheliste ja 
piirkondlike organisatsioonide, nt 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu ning Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi tööd, et tagada tõhus 
haldamine ning spektrikasutuse 
ühtlustamine ühenduses. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid nõustuma liikmesriikide 
sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete 
sisuga vastavalt Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-
eeskirjadele käesoleva direktiivi 
rakendamisel.

Selgitus

Tähelepanuta ei saa jätta Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu tähtsust 
rahvusvaheliselt siduvate eeskirjade kehtestamisel tõhusaks spektri- ja orbiidikasutuseks, mis 
põhineb tõhusal, otstarbekohasel ja kulutasuval kasutamisel. Tõhusa spektrikasutuse 
tagamiseks on oluline, et operaatorid järgivad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
juhtimisel registreerimis- ja kooskõlastusmenetlusi ning toetuvad neile, et tagada võrgu või 
süsteemi edukas kooskõlastamine ja kasutuselevõtt.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 
sideteenusega seotud vahendid, mis 

„(e) seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 
sideteenusega seotud vahendid, mis 
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võimaldavad ja/või toetavad teenuste 
osutamist kõnealuse võrgu ja/või teenuse 
kaudu või võivad seda teha, need hõlmavad 
numbrite või aadresside 
translatsioonisüsteeme, 
tingimusjuurdepääsusüsteeme ja 
elektroonilisi programmijuhte ning füüsilist 
infrastruktuuri, nagu kaablikanalid, mastid, 
kaablikapid ja ehitised;”

võimaldavad ja/või toetavad teenuste 
osutamist kõnealuse võrgu ja/või teenuse 
kaudu või võivad seda teha, need hõlmavad 
numbrite või aadresside 
translatsioonisüsteeme, 
tingimusjuurdepääsusüsteeme ja 
elektroonilisi programmijuhte ning füüsilist 
infrastruktuuri, nagu kaablikanalid, 
sealhulgas muud avalikud ja 
erainfrastruktuurid, mis on mõeldud 
näiteks veele, reoveele, gaasile ja elektrile,
mastid, kaablikapid ja ehitised;”

Selgitus

Kõigi võimaluste – st mitte üksnes telekommunikatsiooniettevõtete kaablikanalisatsiooni, vaid 
ka kogu avaliku infrastruktuuri (elektri-, gaasi- ja reoveetorustikud) – uurimine aitab 
edendada võrdseid võimalusi, mis võimaldab uue lisanduva infrastruktuuri arendamist 
tingimusel, et juurdepääs on tagatud enam kui ühele osalejale.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise või mis muul 
viisil oluliselt moonutavad, takistavad või 
korduvalt katkestavad ühenduse või 
liikmesriigi kohaldatavatele eeskirjadele 
vastavat raadiosideteenust.

(s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise, mis segavad 
tehniliselt sageduste ühiskasutust või mis 
võivad muul viisil oluliselt moonutada, 
takistada või korduvalt katkestada
rahvusvaheliste, ühenduse või liikmesriigi 
kohaldatavatele eeskirjadele vastavat 
raadiosideteenust.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama kehtestada piirangud ka juhul, kui on tõenäoline, et kahjulikud 
ja häirivad mõjutused tekivad, mitte aga üksnes siis, kui sellised mõjutused on tekkinud. 
Arvestades häirete probleemi tõsidust ühesuunaliste ja kahesuunaliste (vastuvõtmine ja 
saatmine) teenuste puhul, on oluline pakkuda kaitset kahjulike ja häirivate mõjutuste eest 
kooskõlas rahvusvaheliselt kokkulepitud sageduskavade ja eelkõige Rahvusvahelise 
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Telekommunikatsiooni Liidu Genfi kavaga (GE-06). Riikide õigussüsteemidel peab olema 
võimalik kindlustada spektri ühine kasutamine.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus kasutab oma volitusi sõltumatult, 
erapooletult ja läbipaistvalt. Riigi 
reguleeriv asutus ei taotle ega võta vastu 
ühegi teise asutuse või organi juhiseid 
küsimustes, mis seonduvad ühenduse 
õigust rakendava riigi õigusega temale 
antud kohustuste täitmisega. Riigi 
reguleeriva asutuse otsuseid võivad 
peatada või tühistada üksnes artikli 4 
kohaselt asutatud kaebusi käsitlevad 
organid või riigi kohtud.

3. Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus kasutab oma volitusi sõltumatult, 
erapooletult, läbipaistvalt ja õigeaegselt. 
Riigi reguleeriv asutus ei taotle ega võta 
vastu ühegi teise asutuse või organi 
juhiseid küsimustes, mis seonduvad 
ühenduse õigust rakendava riigi õigusega 
temale antud kohustuste täitmisega. Riigi 
reguleeriva asutuse otsuseid võivad 
peatada või tühistada üksnes artikli 4 
kohaselt asutatud kaebusi käsitlevad 
organid või riigi kohtud.

Selgitus

Kui riigi reguleeriv asutus ei tegutse õigeaegselt, näiteks seoses turuülevaadetega, võib see 
takistada konkurentsi ja innovatsiooni turul.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3 a

Riikide reguleerivate asutuste võrgustik 
elektroonilise side turgude jaoks

Liikmesriigid loovad ühiselt riikide 
reguleerivate asutuste võrgustiku 
elektroonilise side turgude jaoks (edaspidi 
„võrgustik”) vastavalt määruses (EÜ) nr 
[…/…]1 sätestatud korrale.
1 Määrus, millega luuakse riikide reguleerivate 
asutuste võrgustik Euroopa elektroonilise side 
turgude jaoks.”

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
heakskiitmine eeldab vastavaid muudatusi 
kogu tekstis.)

Selgitus

Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet tuleks asendada riikide reguleerivate asutuste 
võrgustikuga. Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametiga kaasneb suur bürokraatia, amet on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega ning pikaajalise eesmärgiga asendada eelnev 
reguleerimine konkurentsiõigusega, samuti ei ole amet sõltumatu. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et riigi tasandil on 
olemas toimivad mehhanismid, mille alusel 
on riigi reguleeriva asutuse otsuse 
mõjuvälja jäävatel kasutajatel ja 
elektroonilisi sidevõrke ja/või -teenuseid 
pakkuvatel ettevõtjatel õigus esitada 
kaebus sellise otsuse vastu edasikaebusi 
käsitlevale organile, mis on asjaomastest 

1. Liikmesriik tagab, et riigi tasandil on 
olemas toimivad mehhanismid, mille alusel 
on riigi reguleeriva asutuse otsuse 
mõjuvälja jäävatel kasutajatel ja 
elektroonilisi sidevõrke ja/või -teenuseid 
pakkuvatel ettevõtjatel õigus esitada 
kaebus sellise otsuse vastu edasikaebusi 
käsitlevale organile, mis on asjaomastest 
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pooltest sõltumatu. Kõnealusel organil, 
milleks võib olla kohus, on oma 
funktsioonide täitmiseks asjakohased 
teadmised. Liikmesriik tagab, et juhtumi 
asjaolusid võetakse nõuetekohaselt arvesse 
ja et olemas on toimiv edasikaebamise 
mehhanism.

pooltest sõltumatu. Kõnealusel organil, 
milleks võib olla kohus, on oma 
funktsioonide täitmiseks asjakohased 
teadmised. Liikmesriik tagab, et juhtumi 
asjaolusid võetakse nõuetekohaselt arvesse 
ja et olemas on toimiv edasikaebamise 
mehhanism. Liikmesriik peaks piirama 
kaebuste läbivaatamiseks lubatud aega.

Selgitus

Praegu võib apellatsioonimenetlus kesta lausa mitu aastat, mille möödumisel on juba liiga 
hilja esialgse probleemiga tegelda.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni kaebuse lahendamiseni kehtib riigi 
reguleeriva asutuse otsus, kui ei kohaldata 
ajutisi meetmeid. Ajutisi meetmeid võib 
kohaldada juhul, kui otsuse elluviimine on 
vaja kiiresti peatada, et vältida neid 
meetmeid taotlenud isikule tõsise ja 
pöördumatu kahju tekitamist, ning kui seda 
nõuab huvide tasakaal.

Kuni kaebuse lahendamiseni kehtib riigi 
reguleeriva asutuse otsus, kui ei kohaldata 
ajutisi meetmeid. Ajutisi meetmeid võib 
kohaldada üksnes juhul, kui otsuse 
elluviimine on vaja kiiresti peatada, et 
vältida neid meetmeid taotlenud isikule 
tõsise ja pöördumatu kahju tekitamist, ning 
kui seda nõuab huvide tasakaal.

Selgitus

On oluline selgitada, et ajutisi meetmeid ei saa kohaldada muudel põhjustel. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koguvad andmeid 3. Liikmesriigid koguvad andmeid 
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kaebuste sisu, kaebuste arvu, kaebuste 
lahendamise menetluse kestuse ning lõike 
1 kohaste ajutiste meetmete kohaldamise 
otsuste arvu ja põhjenduste kohta. 
Liikmesriigid teevad need andmed iga 
aasta kättesaadavaks komisjonile ja
Euroopa sideturu ametile (edaspidi 
„amet”).

kaebuste sisu, kaebuste arvu, kaebuste 
lahendamise menetluse kestuse ning lõike 
1 kohaste ajutiste meetmete kohaldamise 
otsuste arvu ja põhjenduste kohta. 
Liikmesriigid teevad need andmed iga 
aasta kättesaadavaks komisjonile ja 
võrgustikule.

Selgitus

Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet tuleks asendada riikide reguleerivate asutuste 
võrgustikuga. Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametiga kaasneb suur bürokraatia, amet on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega ning pikaajalise eesmärgiga asendada eelnev 
reguleerimine konkurentsiõigusega, samuti ei ole amet sõltumatu. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Need 
ettevõtjad peavad esitama ka andmed 
võrgu ja teenuste edasise arendamise 
kohta, mis võib mõjutada konkurentidele 
hulgimüügi teel kättesaadavaks tehtavaid 
teenuseid. Need ettevõtjad esitavad sellise 
teabe taotluse korral viivitamata ning riigi 
reguleeriva asutuse nõutava ajakava ja 
täpsusastme kohaselt. Riigi reguleeriva 
asutuse nõutav teave peab olema ülesande 
täitmise seisukohast proportsionaalne. 
Riigi reguleeriv asutus peab oma 
teabenõuet põhjendama.

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Need 
ettevõtjad esitavad sellise teabe taotluse 
korral viivitamata ning riigi reguleeriva 
asutuse nõutava ajakava ja täpsusastme 
kohaselt. Riigi reguleeriva asutuse nõutav 
teave peab olema ülesande täitmise 
seisukohast proportsionaalne. Riigi 
reguleeriv asutus peab oma teabenõuet 
põhjendama. Need ettevõtjad teatavad 
eelnevalt ka kõikidest võimalikest 
olulistest piirangutest konkurentidele 
hulgimüügi teel kättesaadavaks tehtavate 
teenuste puhul. Vastavalt ühenduse või 
riiklikele õigusaktidele tuleb kaitsta 
ärisaladust.
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Selgitus

Võrgu ja teenuste edasine arendamine on sageli väga konfidentsiaalne ning ettevõtete 
sundimine arendamisega seotud teabe avalikustamisele võib innovatsiooni ohustada. On 
siiski soovitatav mõningane eelteatamine võimaliku mõju kohta hulgimüügi tasandil. On vaja 
selgeks teha, et tuleks kaitsta ärisaladust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha otsuse, et
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõu tagasi võtma. Enne otsuse 
tegemist võtab komisjon täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 5. 
Otsusele lisatakse üksikasjalik ja 
objektiivne analüüs selle kohta, miks 
komisjon leiab, et meetme eelnõu ei tohiks 
vastu võtta, ja konkreetsed ettepanekud 
meetme eelnõu muutmiseks.

5. Vastavalt lõike 4 punktides a ja b 
nimetatud meetmetele ning lõikes 4 
nimetatud kahekuulise tähtaja jooksul võib 
komisjon teha otsuse, et asjaomase riigi 
reguleeriv asutus peab meetme eelnõu 
tagasi võtma. Enne otsuse tegemist võtab 
komisjon täiel määral arvesse võrgustiku
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[.../.../EÜ] artiklile 5. Otsusele lisatakse 
üksikasjalik ja objektiivne analüüs selle 
kohta, miks komisjon leiab, et meetme 
eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja konkreetsed 
ettepanekud meetme eelnõu muutmiseks.

Selgitus

Tuleks valida tasakaalustatum lahendus – selle asemel, et anda komisjonile täielik vetoõigus 
parandusmeetmete osas, tuleks nimetatud meetme asjakohasuse ja tõhususe üle sisse seada 
regulatiivne dialoog parandusmeetme kohta ettepaneku tegeva riigi reguleeriva asutuse ja 
riikide reguleerivate asutuste võrgustiku vahel. Dialoogi käigus peaks kõik osapooled 
nõuetekohaselt arvesse võtma kõigi turuosaliste seisukohti, dialoogi eesmärk on jõuda ühisele 
seisukohale küsimuses, milline lahendus oleks kõige asjakohasem ja tõhusam. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vastavalt lõike 4 punktis c nimetatud 
meetmetele seatakse komisjoni tõsiste 
kahtluste korral sisse regulatiivne dialoog 
riigi reguleeriva asutuse ja võrgustiku 
vahel, eesmärgiga teha kindlaks kõige 
asjakohasem ja tõhusam meede 
konkreetse konkurentsiprobleemi 
kõrvaldamiseks, võttes samas 
nõuetekohaselt arvesse turuosaliste 
seisukohti ning nimetatud meetmete 
vastavust siseturule. Regulatiivne dialoog 
ei tohi mingil juhul kesta lõikes 4 
osutatud kahekuulisest tähtajast kauem. 
Kui regulatiivse dialoogi lõpus kinnitab 
võrgustik meetme asjakohasust 
kahekolmandikulise häälteenamusega, 
võib riigi reguleeriv asutus meetme vastu 
võtta. Kui võrgustik meetmete 
asjakohasust ei kinnita, võib komisjon 
väljendada oma tõsiseid kahtlusi otsusega, 
millega ta nõuab, et asjaomase riigi 
reguleeriv asutus võtaks meetme eelnõu 
tagasi.
Riigi reguleerival asutusel on õigus võtta 
meetme eelnõu tagasi regulatiivse 
dialoogi mis tahes etapil.

Selgitus

Tuleks valida tasakaalustatum lahendus – selle asemel, et anda komisjonile täielik vetoõigus 
parandusmeetmete osas, tuleks nimetatud meetme asjakohasuse ja tõhususe üle sisse seada 
regulatiivne dialoog parandusmeetme kohta ettepaneku tegeva riigi reguleeriva asutuse ja 
riikide reguleerivate asutuste võrgustiku vahel. Dialoogi käigus peaks kõik osapooled 
nõuetekohaselt arvesse võtma kõigi turuosaliste seisukohti, dialoogi eesmärk on jõuda ühisele 
seisukohale küsimuses, milline lahendus oleks kõige asjakohasem ja tõhusam. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus muudab meetme 
eelnõu või võtab selle tagasi kolme kuu 
jooksul alates lõike 5 kohase komisjoni 
otsuse tegemisest, millega nõutakse riigi 
reguleerivalt asutuselt selle meetme eelnõu 
tagasivõtmist. Meetmete eelnõu muutmise 
korral viib riigi reguleeriv asutus läbi 
avaliku arutelu vastavalt artiklis 6 
sätestatud korrale ning teeb muudetud 
meetme eelnõu uuesti komisjonile 
teatavaks vastavalt lõike 3 sätetele.

6. Riigi reguleeriv asutus muudab meetme 
eelnõu või võtab selle tagasi kolme kuu 
jooksul alates lõike 5 või lõike 5 a kohase 
komisjoni otsuse tegemisest, millega 
nõutakse riigi reguleerivalt asutuselt selle 
meetme eelnõu tagasivõtmist. Meetmete 
eelnõu muutmise korral viib riigi 
reguleeriv asutus läbi avaliku arutelu 
vastavalt artiklis 6 sätestatud korrale ning 
teeb muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt lõike 3 
sätetele.

Selgitus

Tuleks valida tasakaalustatum lahendus – selle asemel, et anda komisjonile täielik vetoõigus 
parandusmeetmete osas, tuleks nimetatud meetme asjakohasuse ja tõhususe üle sisse seada 
regulatiivne dialoog parandusmeetme kohta ettepaneku tegeva riigi reguleeriva asutuse ja 
riikide reguleerivate asutuste võrgustiku vahel. Dialoogi käigus peaks kõik osapooled 
nõuetekohaselt arvesse võtma kõigi turuosaliste seisukohti, dialoogi eesmärk on jõuda ühisele 
seisukohale küsimuses, milline lahendus oleks kõige asjakohasem ja tõhusam. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui meetme eelnõud on muudetud 
vastavalt lõikele 6, võib komisjon teha 
otsuse, millega nõutakse, et riigi 
reguleeriv asutus kehtestaks konkreetse 
tähtaja jooksul konkreetse kohustuse 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 

välja jäetud

Seda tehes püüab komisjon saavutada 
samu poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8. Komisjon võtab eelkõige 
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kehtestatava(te) kohustus(t)e üksikasjade 
väljatöötamisel täiel määral arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artiklile 6.

Selgitus

Komisjoni ettepanek kujutaks endast tõsist pretsedenti siseturgu käsitlevates õigusaktides, 
kuna ELi asutus asendaks liikmesriigi ametiasutuse otsust. See kahjustab täielikult Euroopa 
Liidu lepingu tasakaalustatud kontrolli süsteemi, mille kohaselt rakendavad liikmesriikide 
ametiasutused ühenduse õigust, alludes Euroopa Kohtu kontrollile ning võimalikule komisjoni 
rikkumismenetlusele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 loetletud meetmed, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 22 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Selgitus

Jääb selgusetuks, mida mõeldakse lõikes 2 „väheoluliste osade” all. Kavandatud 
rakendusmeetmetel võib ettevõtjatele olla märkimisväärne finantsmõju. Kõik võimalikud 
muudatused tuleb teha põhjaliku kontrolli käigus õigusloomega seotud menetluse raames ELi 
tasandil või jätta liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt e a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Lisatakse järgmine lõige:

„4 a. Riikide reguleerivate asutuste 
eesmärk on luua asjakohane regulatiivne 
keskkond, et võimaldada 
konkurentsivõimelisi investeeringuid 
uutesse juurdepääsuvõrkudesse, mis on 
innovatsiooni ja platvormipõhise 
konkurentsi seisukohast unikaalne 
võimalus, sillutades teed õiguslike 
piirangute vähendamisele. Selline 
regulatiivne keskkond peaks muu hulgas:
(a) olema prognoositav ajavahemiku 
jooksul, mida on vaja suuremahuliste 
investeeringute tasuvuse tagamiseks;
(b) püüdma saavutada platvormipõhise 
konkurentsi maksimaalne geograafiline 
ulatus;
(c) võimaldama saavutada 
konkurentsieelis tänu võrgu kiiremale 
geograafilisele väljaarendamisele, mis 
ergutaks seega võrgukasutust;
(d) meelitama ligi ressursse 
finantsturgudelt uute 
juurdepääsuvõrkude suuremahulisteks 
alginvesteeringuteks; ning
(e) võimaldama paindlikke 
investeerimisalaseid 
kaubanduskokkuleppeid ja riskijagamist 
uute juurdepääsuvõrkude ettevõtjate 
vahel.”

Selgitus

Kehtiv reguleeriv kord tuleb kohandada investeerimisalaste väljakutsetega seoses järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõtuga. Õigusaktiga tuleb turuosalistele 
võimaldada investeerimine järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse ning sellega tuleb 
seega arvesse võtta kaasnevaid riske. 
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal. 
Seejuures järgib liikmesriik 
rahvusvahelisi kokkuleppeid ning võib 
arvesse võtta riigi poliitikaga seonduvaid 
kaalutlusi.

Selgitus

Kuna sagedused ulatuvad väljapoole ELi piire, tuleb häirete vältimiseks järgida 
rahvusvahelisi siduvaid kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus).

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine, mis võib aidata 
saavutada mastaabisäästu ning teenuste 
koostalitlusvõimet tarbijate huvides,
vastavalt otsusele nr 676/2002/EÜ 
(raadiospektrit käsitlev otsus).

Muudatusettepanek 30
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side 
tehnoloogiat. 

3. Kui teises lõigus või artiklite 9c ja 9 d
kohaselt vastu võetud meetmetes ei ole 
sätestatud teisiti, lihtsustab liikmesriik 
niipalju kui võimalik ükskõik millise
raadiovõrgu- või traadita side tehnoloogia 
kasutamist sagedusaladel, mis on 
eraldatud elektrooniliseks sideks vastavalt 
riigi sagedusplaanile ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-
eeskirjadele.

Selgitus

Viited 2002. aasta EÜ raadiospektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-eeskirjadele on vajalikud, et tagada ELi eeskirjade 
vaheline kooskõla ning ELi eeskirjade vastavus rahvusvahelistele eeskirjadele, mis kajastuvad 
riikide raadiosageduste eraldamise tabelites. Spektri tõhus haldamine on riikide reguleerivate 
asutuste kohustus ning nõuab vastavust Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korrale. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadiosageduste maksimaalse 
ühiskasutuse saavutamiseks, juhul kui
sageduste kasutamise suhtes kehtib 
üldluba,

(c) kohustuse järgimiseks sageduste 
kasutamisega seotud rahvusvahelise 
kokkuleppe või Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-
eeskirjade alusel,

Selgitus

Viited 2002. aasta EÜ raadiospektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-eeskirjadele on vajalikud, et tagada ELi eeskirjade 
vaheline kooskõla ning ELi eeskirjade vastavus rahvusvahelistele eeskirjadele, mis kajastuvad 
riikide raadiosageduste eraldamise tabelites. Spektri tõhus haldamine on riikide reguleerivate 
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asutuste kohustus ning nõuab vastavust Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korrale. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) spektri tõhusa kasutamise 
tagamiseks, või

Selgitus

Spektripoliitika üldine põhimõte peaks olema spektri tõhusama kasutamise tagamine.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti, 
lihtsustab liikmesriik niipalju kui võimalik 
ükskõik milliste elektrooniliste 
sideteenuste kasutamist kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel vastavalt riigi asjaomasele 
sagedusplaanile ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-
eeskirjadele. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 

Piirangud, millega nõutakse elektrooniliste 
sideteenuste osutamist konkreetses 
sagedusalas, on vajalikud selleks, et 
saavutada ühenduse õiguse kohaseid üldist 
huvi pakkuvaid eesmärke, nagu inimelude 
kaitse, üldiste või avalike teenuste 
osutamine, sotsiaalse, regionaalse või 
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spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
tõhus raadiosageduste kasutus, tõhus 
spektri haldamine, et võtta arvesse 
rahvusvahelisi kohustusi ja tavasid, või 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine.

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste
tagamiseks.

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitsega seotud teenuste tagamiseks, või 
selleks, et tagada üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide täitmine, nagu on osutatud 
ühenduse õigusega sätestatud riikide 
õigusaktides, näiteks kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine. 

Selgitus

Viited 2002. aasta EÜ raadiospektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside-eeskirjadele on vajalikud, et tagada ELi eeskirjade 
vaheline kooskõla ning ELi eeskirjade vastavus rahvusvahelistele eeskirjadele, mis kajastuvad 
riikide raadiosageduste eraldamise tabelites. Spektri tõhus haldamine on riikide reguleerivate 
asutuste kohustus ning nõuab vastavust Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korrale.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute 
vajalikkuse.

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute 
vajalikkuse. Liikmesriigil on pädevus 
kindlaks määrata iga erandi ulatus ja 
laad.

Selgitus

Kultuuri- ja meediapoliitika kindlaksmääramine kuulub riiklikku pädevusse ning seda tuleb 
piisavalt arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a jäetakse välja.

Selgitus

Olemasolevate õiguste kohustuslik läbivaatamine toob tõenäoliselt kaasa suure ebakindluse 
ettevõtetes ning ei võta arvesse paljude ettevõtjate, kelle sageduste kasutusõigustel põhinevad 
investeeringud hõlmavad 15 aasta pikkust või pikemat perioodi, tegelikku äritegevusega 
seotud olukorda.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta. 

1. Vajaduse korral tagab liikmesriik, et 
ettevõtjad saavad rakendusmeetmetes 
sätestatud sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida 
vastavalt riiklikele menetlustele.

Liikmesriik võib ka muudes 
sagedusalades näha ettevõtjatele ette 
võimaluse võõrandada või rentida neile 
kuuluvaid raadiosageduste kasutamise 
õigusi teistele ettevõtjatele. 

Selgitus

Spektrikaubandus kuulub subsidiaarsuse valdkonna alla ning järelikult tuleks seda käsitleda 
vastavalt riiklikele õigusnormidele.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
ning tegelik üleandmine tehakse teatavaks 
spektri jaotamise eest vastutavale pädevale
riigiasutusele ning avalikustatakse. Kui 
raadiosageduse kasutamine on ühtlustatud 
raadiospektrit käsitleva otsuse või muu 
ühenduse meetme kohaldamisega, peab 
selline üleandmine olema kooskõlas 
kõnealuse raadiosageduse ühtlustatud 
kasutamisega.

Selgitus

Pädev asutus ei kattu alati riigi reguleeriva asutusega, nagu on määratletud raamdirektiivis.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – esimene lõik – punktid a–d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

(a) määrata kindlaks ja soovitada neid 
sagedusalasid, kus ettevõtjatel lubatakse 
kasutusõigusi üksteisele võõrandada või 
rentida, sealhulgas sagedused, mille 
liikmesriigid on kavandanud teatavateks 
teenusteks, mis tehnoloogia arengu kaudu 
saavad mitmekülgset kasu digitaalsest 
dividendist, kuid välistades sagedused, 
mille liikmesriigid on kavandanud 
ringhäälinguteenusteks;

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
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üleminekueeskirjad;
(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
korral;
(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamisega. 

(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamisega, 
sealhulgas ringhäälinguteenused, ning 
arvestades kõigi kodanike 
infoühiskonnale parema juurdepääsu 
vajadust.

Selgitus

Meetmed, mille kohta on tehtud ettepanek nende vastuvõtmiseks komiteemenetluse kaudu, on 
palju ulatuslikumad kui lihtsalt„direktiivi vähemolulised sätted”. Teisalt saab suurt osa 
ühtlustamisest viia edukalt läbi ja seda on edukalt läbiviidud kehtiva raadiospektrit käsitleva 
otsuse alusel (676/2002/EÜ). Seepärast tuleks välja jätta kõnealuse artikli punktid b ja c. 
Siinkohal viidatakse põhjendusele 23, mille kohaselt kuulub meediapoliitika kujundamine 
liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
võib komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust. Käesoleva lõike 
sätete rakendamisel võib amet komisjoni 
abistada vastavalt määruse […/EÜ] 
artiklile 10.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 d
Rahvusvaheliste eeskirjade ja 

õigusnormide mõju
1. Spektri tõhusa kasutamise ja haldamise 
tagamiseks ühenduses võtavad 
liikmesriigid ja komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamisel arvesse 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu reegleid ja eeskirju, eelkõige 
raadioside-eeskirju, mida on aeg-ajalt 
muudetud. 
2. Komisjon jälgib raadiospektri arengut 
kolmandates riikides ja rahvusvahelistes 
organisatsioonides, sealhulgas 
Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni 
Liidus, mis võib avaldada mõju käesoleva 
direktiivi rakendamisele.
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist raskustest seoses käesoleva 
direktiivi rakendamisega, mis de jure või 
de facto tulenevad kehtivatest 
rahvusvahelistest kokkulepetest, 
kolmandatest riikidest või 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, 
sealhulgas Rahvusvahelisest 
Telekommunikatsiooni Liidust.
4. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule korrapäraselt aruandeid 
lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamise tulemuste 
kohta ning võib vajaduse korral teha 
ettepanekuid meetmete kohta, mille sihiks 
on käesoleva direktiivi põhimõtete ja 
eesmärkide rakendamise kindlustamine. 
Vajaduse korral lepitakse kokku ühise 
poliitika eesmärkides, et tagada ühenduse 
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tasandil kooskõlastamine liikmesriikides.
5. Käesoleva artikli kohaselt võetud 
meetmete tõttu ei loobu ühendus ja 
liikmesriigid asjakohastest 
rahvusvahelistest kokkulepetest 
tulenevatest õigustest ja kohustustest.

Selgitus

Tõhusa spektrikasutuse tagamiseks on oluline, et operaatorid järgivad rahvusvaheliselt 
siduvate eeskirjade ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korra alusel 
registreerimis- ja kooskõlastusmenetlusi ning võivad neile toetuda, et tagada võrgu või 
süsteemi edukas kooskõlastamine ja kasutuselevõtt. Haldusasutuste rahvusvahelised õigused 
ja kohustused nende enda ning teiste haldusasutuste sageduste määramise suhtes tulenevad 
sageduste registreerimisest Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu sageduste 
rahvusvahelises pearegistris või sageduste kooskõlastamisest Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu sagedusplaaniga.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et riigi
reguleerivad asutused kontrollivad kõigi 
riiklike numeratsiooniressursside
määramist ja riiklike 
numeratsiooniplaanide haldamist. 
Liikmesriigid tagavad, et [...] pakutakse 
piisavalt numbreid ja 
numeratsioonialasid. Riigi reguleerivad 
asutused kehtestavad riiklike 
numeratsiooniressursside määramise 
objektiivse, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva korra.”

Selgitus

Numeratsioonikorra muutmise ebaõnnestumine kahjustab kodanike ja tarbijate huve ning 
ärihuve ELis, seda eelkõige keskkonnas, kus teatavate suurte Euroopa ja Euroopasse 



PE404.782v02-00 32/51 AD\725956ET.doc

ET

mittekuuluvate riikide numbrid on de jure või de facto ülemaailmselt kättesaadavad.
 Lisaks toimivad praegu kehtivad piirangud (mis ei sisaldu direktiivides, vaid on üldiseks 
tavaks riigi tasandil) vastupidiselt siseturu eesmärkidele. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
numeratsiooniplaanide ja 
numeratsioonikorra kohaldamisel 
koheldakse kõiki üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutajaid
võrdselt. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
ettevõtja, kellele on eraldatud teatav 
numeratsiooniala, ei diskrimineeri teisi 
elektrooniliste sideteenuste osutajaid 
seoses nende teenustele juurdepääsemiseks 
vajalike numbrivahemikega.

2. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
numeratsiooniplaanide ja 
numeratsioonikorra kohaldamisel 
koheldakse kõiki numbrite pakkujaid ja 
kasutajaid kogu Euroopas võrdselt. 
Eelkõige tagab liikmesriik, et ettevõtja, 
kellele on eraldatud teatav 
numeratsiooniala, ei diskrimineeri teisi 
pakkujaid ega kasutajaid seoses nende 
teenustele juurdepääsemiseks vajalike 
numbrivahemikega.

Selgitus

Numeratsioonikorra muutmise ebaõnnestumine kahjustab kodanike ja tarbijate huve ning 
ärihuve ELis, seda eelkõige keskkonnas, kus teatavate suurte Euroopa ja Euroopasse 
mittekuuluvate riikide numbrid on de jure või de facto ülemaailmselt kättesaadavad. Lisaks 
toimivad praegu kehtivad piirangud (mis ei sisaldu direktiivides, vaid on üldiseks tavaks riigi 
tasandil) vastupidiselt siseturu eesmärkidele. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
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toetamiseks. Komisjon võib selles 
küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid, mille hulka võib 
kuuluda teatavate numbrite või 
numbrivahemike jaoks tariifipõhimõtete 
kehtestamine. Rakendusmeetmetega võib 
ametile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
kohustusi.

toetamiseks. Komisjon võib selles 
küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid.

Selgitus

Komisjoni muudatus suurendaks tariifipõhimõtete ettekirjutamisega jaemüügi reguleerimist. 
See on vastuolus reguleeriva raamistiku süstemaatilisusega, mis näeb ette jaemüügi teenuste 
hinna reguleerimist jaemüügiturul üksnes olulise turujõuga ettevõtja puhul universaalteenuse 
direktiivi artikli 17 kohaselt. Reguleerivatele asutustele ulatusliku uue volituse andmine 
hindade kehtestamise näol on vastuolus parema õigusliku reguleerimisega ning üldise 
põhimõttega, et reguleerimine peaks põhimõtteliselt piirduma hulgimüügi tasandiga. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
ettevõtjal on riigi õigusnormide kohaselt 
õigus paigaldada seadmeid avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel 
õigus muuta selliste seadmete või vara, 
sealhulgas hoonetesse pääsu, mastide, 
antennide, kaablikanalisatsiooni, 
pääseluukide ja kaablikappide ühine 
kasutamine kohustuslikuks. 

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
ettevõtjal on riigi õigusnormide kohaselt 
õigus paigaldada seadmeid avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel 
õigus, võttes täielikult arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, muuta 
selliste seadmete või vara, sealhulgas 
hoonetesse pääsu, mastide, antennide, 
kaablikanalisatsiooni, pääseluukide ja 
kaablikappide ühine kasutamine 
kohustuslikuks. 
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Meetmed, mida riikide reguleerivad 
asutused lõike 1 alusel võtavad, peavad 
olema objektiivsed, läbipaistvad ja 
proportsionaalsed.

3. Meetmed, mida riikide reguleerivad 
asutused lõike 1 alusel võtavad, peavad 
võtma arvesse ettevõtja turvalisusega 
seotud huve ja üldisi turvalisusega seotud 
huve ning vajadust tagada asjaomaste 
ettevõtjate ülesannete selge piiritlemine, et 
vältida kahjulikke ja häirivaid mõjutusi 
kasutajate vahel. Lisaks peavad meetmed 
olema objektiivsed, läbipaistvad ja 
proportsionaalsed.

Kui riikide reguleerivad asutused 
kehtestavad operaatorile kohustuse 
pakkuda juurdepääsu vastavalt käesoleva 
artikli sätetele, võivad nad kehtestada 
vajaduse korral tehnilised või 
kasutustingimused, millele juurdepääsu 
pakkuja ja/või selle kasutaja peavad 
vastama, et tagada võrgu normaalne töö. 
Juurdepääsu kasutajatele võidakse 
kehtestada erilised mittediskrimineerivad 
tingimused, mis tagavad nappide 
ressursside tõhusa kasutamise, eelkõige 
võrgukasutuse seisukohast. Konkreetsete 
tehniliste standardite või 
spetsifikatsioonide järgimise kohustus 
peab olema kooskõlas direktiivi artikli 17 
lõikega 1 kehtestatud standardite ja 
spetsifikatsioonidega. 

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse vajadust võtta arvesse asjaomaste poolte põhjendatud 
turvalisusega seotud huve.

Muudatusettepanek 46
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tagamaks lõike 1 alusel võetud 
meetmete proportsionaalsust, uurib riigi 
reguleeriv asutus kõigi 
kaablikanalisatsioonide kättesaadavust, 
sealhulgas 
telekommunikatsioonioperaatorite ja 
energiatootjate omad ning kohalik 
kanalisatsioon ja reoveetorud, mille abil 
oleks võimalik edastada 
telekommunikatsiooniliine juurdepääsu 
soovivatesse piirkondadesse.

Selgitus

Kõigi võimaluste – st mitte üksnes telekommunikatsiooniettevõtete kaablikanalisatsiooni, vaid 
ka kogu avaliku infrastruktuuri (elektri-, gaasi- ja reoveetorustikud) – uurimine aitab 
edendada võrdseid võimalusi, mis võimaldab uue lisanduva infrastruktuuri arendamist 
tingimusel, et juurdepääs on tagatud enam kui ühele osalejale.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus esitab iga kolme 
kuu järel komisjonile koondaruande 
käesoleva lõike kohaselt saadud teadetest 
ja võetud meetmetest.

Riigi reguleeriv asutus esitab kord aastas
komisjonile koondaruande käesoleva lõike 
kohaselt saadud teadetest ja võetud 
meetmetest.

Selgitus

Et vältida tarbetut bürokraatiat ja täiendavat halduskoormust, peaksid riigi reguleerivad 
asutused esitama aruande vaid kord aastas.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artikli 4 lõike 3 
punktile b, võib lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud meetmete ühtlustamiseks võtta 
vajalikke tehnilisi rakendusmeetmeid, 
sealhulgas teatamise asjaolusid, vormi ja 
korda käsitlevaid meetmeid.

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse 
riikide reguleerivate asutuste ja Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti arvamust, võib 
lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud meetmete 
ühtlustamiseks võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid, sealhulgas teatamise 
asjaolusid, vormi ja korda käsitlevaid 
meetmeid. Tehnilised rakendusmeetmed 
ei tohiks liikmesriikidel takistada vastu 
võtmast lisanõudeid, et järgida lõigetes 1 
ja 2 sätestatud eesmärke.

Selgitus

Asutus ei tohiks omada pädevust turvalisuse küsimustes, mis peaks jääma Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametile.

Üksikutel juhtudel peaks liikmesriikidel olema võimalik artiklites 1 ja 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks kehtestada ühtlustatud põhistandarditest kõrgemaid standardeid.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et riigi reguleerival 
asutusel on õigus anda üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
artikli 13a rakendamiseks siduvaid 
suuniseid.

1. Liikmesriik tagab, et asjaomasel riigi 
reguleerival asutusel on õigus anda 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele artikli 13a 
rakendamiseks siduvaid suuniseid. 
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Selgitus

Paljudel riikide reguleerivatel asutustel puudub pädevus turvalisuse küsimustes.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13b − lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et riigi reguleerival 
asutusel on õigus üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatelt ettevõtjatelt 
nõuda, et nad:

2. Liikmesriik tagab, et asjaomasel riigi 
reguleerival asutusel on õigus 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvatelt ettevõtjatelt nõuda, et nad:

Selgitus

Paljudel riikide reguleerivatel asutustel puudub pädevus turvalisuse küsimustes.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et riigi reguleerival 
asutusel on kõik vajalikud volitused 
rikkumiste uurimiseks.

3. Liikmesriik tagab, et asjaomasel riigi 
reguleerival asutusel on kõik vajalikud 
volitused rikkumiste uurimiseks.

Selgitus

Paljudel riikide reguleerivatel asutustel puudub pädevus turvalisuse küsimustes.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik



PE404.782v02-00 38/51 AD\725956ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 17 lõike 2 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:

„Selliste standardite ja/või 
spetsifikaatide puudumise korral 
soodustavad liikmesriigid 
Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU), 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT), Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) või 
Rahvusvahelise 
Elektrotehnikakomisjoni (IEC) 
vastuvõetud rahvusvaheliste standardite 
või soovituste rakendamist.”

Selgitus

Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents töötab välja 
spektrikasutuse tingimused Euroopas ning seda tuleks arvesse võtta, eelkõige Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi standardi puudumisel.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene a ja b lõik (uued) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtestatavate kohustuste 
proportsionaalsuse hindamisel võtab riigi 
reguleeriv asutus arvesse vastava 
liikmesriigi erinevate geograafiliste 
piirkondade konkurentsitingimusi. 
Juhul kui teatav geograafiline piirkond 
osutub konkurentsivõimeliseks, tühistab 
riigi reguleeriv asutus mittevajalikud 
kohustused vastavalt turu vajadustele. 
Sellega seoses võtavad riigi reguleerivad 
asutused arvesse vajadust kindlustada 
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infrastruktuuri konkurents.

Selgitus

Eelneva reguleerimise reeglit tuleb kohaldada vaid majanduslike kitsaskohtade puhul. 
Seetõttu tuleb vähendada reguleerimist, kui teatavates piirkondades on tõhus konkurents.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib II lisas teha vajalikke 
muudatusi, et kohandada seda tehnoloogia 
ja turu arenguga. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 14 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni 
abistada.

5. Komisjon võib II lisas teha vajalikke 
muudatusi, et kohandada seda tehnoloogia 
ja turu arenguga. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 14 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võivad riikide reguleerivad 
asutused komisjoni abistada.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 punkt f asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„(f) pakkuda ühispaiknemist või muid 
vahendite ühiskasutusviise, sealhulgas 
kaablikanalisatsiooni, hoonete või
hoonetesse pääsu, antennide ja mastide, 
pääseluukide ja kaablikappide 
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ühiskasutust;”

Selgitus

Seadmete jagamist käsitletakse juba raamdirektiivi artiklis 12. Seetõttu on artikli 12 lõike 1 
punkt f üleliigne.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõiked 1 ja 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

(a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Kui riigi reguleeriv asutus reguleerib 
juurdepääsu uutele järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele, võib ta nõuda, et 
juurdepääsu taotlevad operaatorid 
jagaksid mõistliku osa investeeriva 
operaatori riskist. Riskijagamislepingutes 
võidakse sätestada ettemakse, mis katab 
riskipreemia teatava arvu juurdepääsu 
eest konkreetsetes piirkondades või 
riskijagamislepingud võivad olla 
pikaajalised miinimumühikutega 
juurdepääsulepingud teatavaks 
ajavahemikuks.”
(b) Lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

„Selleks et edendada soodustusi uutesse 
kiire andmeedastusega võrkudesse 
investeerimiseks, kui juurdepääsutasud 
on kindlaks määratud, on juurdepääsu 
võimaldaval operaatoril õigus 
tulumäärale, mis vastab vähemalt 
investeeringu ja selle konkreetse riskiga 
seotud kapitalikuludele.”

Selgitus

Järgmise põlvkonna võrkude reguleerimisel võidakse võtta arvesse investeerimisotsusega 
kaasnevat riski. Riskijagamine võidakse saavutada juurdepääsu tagamisega ettemakse eest 
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või pikaajalise juurdepääsulepingu näol, kus on sätestatud minimaalsed ostuühikud. 
Lühiajalised miinimumühikuteta lepingud võivad sisaldada hinnakõrgendust, mis katab 
investori investeerimisriski eeldusel, et investor kannab täielikku investeerimisriski. 
Pikaajalised juurdepääsulepingud võivad kajastada ajavahemikku, mis on vajalik 
investeerimiskulude amortiseerimiseks uutel turgudel.

Järgmiste aastate võtmeküsimuseks on anda piisavaid soodustusi uutesse kiire 
andmeedastusega võrkudesse investeeringuteks, mis toetavad innovatsiooni sisumahukates 
Interneti-teenustes. Sellistel võrkudel on tohutu potentsiaal toomaks kasu tarbijatele kogu 
Euroopa Liidus. Seepärast on väga oluline, et poleks takistusi jätkusuutlikule investeerimisele 
nende uute võrkude arendamisse, parandades samas konkurentsi ja tarbijate valikut.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vältida tõsist kahjulike ja häirivate 
mõjutuste ohtu; või

(a) vältida iga kahjulike ja häirivate 
mõjutuste ohtu või konkurentsimoonutusi;
või

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht. 

Pakutud mehhanism kehtivate õiguste ülevaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekutes.

On hädavajalik tagada, et spektri eraldamine ei moonuta konkurentsi turul. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kindlustada ja tagada spektri tõhus 
kasutamine;
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Selgitus

Spektripoliitika üldine põhimõte peaks olema spektri tõhusama kasutamise tagamine.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiospektri kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Piiramata liikmesriigi konkreetseid 
kriteeriume ja vastu võetud menetlusi, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiospektri kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht.

Pakutud mehhanism kehtivate õiguste ülevaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekutes.
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutusõiguste üle otsuse tegemisel tuleb 
võtta nõuetekohaselt arvesse vajadust 
võimaldada asjakohane ajavahemik 
investeeringute amortiseerimiseks.

Selgitus

Paljude uute platvormide ja teenuste puhul tuleb investeeringud amortiseerida üle kümne 
aasta või igal juhul üle viie aasta. On üsna tavaline, et esimese paari tegevusaasta jooksul 
teenitakse olulist kahjumit. Oleks ebaproportsionaalne kehtestada riikide reguleerivatele 
asutustele jäik nõue vaadata iga viie aasta järel ametlikult läbi kõik spektri kasutamise õiguse 
litsentsid.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutusõigusi käsitlevad otsused 
võetakse vastu, edastatakse ja tehakse 
teatavaks võimalikult kiiresti pärast seda, 
kui riigi reguleeriv asutus on täidetud 
taotluse kätte saanud, riigi 
numeratsiooniplaanist eriotstarbeks 
eraldatud numbrite puhul kolme nädala 
jooksul ja riigi sagedusplaanist 
elektrooniliseks sideks eraldatud 
raadiosageduste puhul kuue nädala jooksul. 
Viimasena nimetatud tähtaeg ei piira 
raadiosageduste või orbitaalpositsioonide 
kasutamist käsitlevate kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete kohaldamist.

3. Kasutusõigusi käsitlevad otsused 
võetakse vastu, edastatakse ja tehakse 
teatavaks võimalikult kiiresti pärast seda, 
kui riigi reguleeriv asutus on täidetud 
taotluse kätte saanud, riigi 
numeratsiooniplaanist eriotstarbeks 
eraldatud numbrite puhul kolme nädala 
jooksul ja riigi sagedusplaanist 
konkreetseteks eesmärkideks eraldatud 
raadiosageduste puhul kuue nädala jooksul. 
Viimasena nimetatud tähtaeg ei piira 
raadiosageduste või orbitaalpositsioonide 
kasutamist käsitlevate kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete kohaldamist.
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Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht.

Pakutud mehhanism kehtivate õiguste ülevaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast konsulteerimist huvitatud 
isikutega direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 6 kohaselt on 
otsustatud, et erandliku majandusliku
väärtusega numbrite kasutamise õigusi 
antakse ainult konkurentsil või võrdlustel 
põhineva valikukorra alusel, võib 
liikmesriik pikendada maksimaalselt kolme 
nädala pikkust tähtaega kolme nädala 
võrra.

4. Kui pärast konsulteerimist huvitatud 
isikutega direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 6 kohaselt on 
otsustatud, et erandliku majandusliku 
väärtusega numbrite kasutamise õigusi 
antakse ainult konkurentsil või võrdlustel 
põhineva valikukorra alusel, võib 
liikmesriik pikendada maksimaalselt kolme 
nädala pikkust tähtaega täiendavalt kuni
kolme nädala pikkuse perioodi võrra.

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht.

Pakutud mehhanism kehtivate õiguste ülevaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik ei piira antavate 
kasutusõiguste hulka, kui see ei ole vajalik 
raadiosageduste tõhusa kasutamise 

5. Liikmesriik ei piira antavate 
kasutusõiguste hulka, kui see ei ole vajalik 
raadiosageduste tõhusa kasutamise 
tagamiseks artikli 7 kohaselt. Liikmesriik 
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tagamiseks artikli 7 kohaselt. võtab arvesse varasemaid investeeringuid 
ja konkurentsi taset.

Selgitus

Sättega kindlustatakse, et varasemaid investeeringuid võetakse nõuetekohaselt arvesse. 
Vastasel juhul võib varasemate investeeringute väärtus kahaneda. See moonutaks tõsiselt 
turgu ja avaldaks negatiivset mõju tulevastele investeerimisotsustele.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi.

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht.

Pakutud mehhanism kehtivate õiguste ülevaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid ning 
raadiospektrit käsitlevat otsust, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

Selgitus

Viide raadiospektrit käsitlevale otsusele on oluline, et saavutada terviklik poliitiline 
lähenemisviis ning ühtlustamismeetmete sidus käsitlemine.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused;

(a) määrata kindlaks üleeuroopalisi võrke 
või elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
raadiosagedusalad, mille suhtes võetakse 
kasutusele raadiosageduste kasutamise 
üldload või individuaalsed kasutusõigused;

Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga laialt sõnastatud. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas kontrolli ja 
tasakaalu põhimõttega. On oluline tagada, et liikmesriikide sagedusealaseid volitusi ei 
kahjustata uute tsentraliseeritud menetlustega ELi tasandil. Seetõttu on asjakohane viidata 
käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada raadiosageduste või 
numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord;

(c) ühtlustada üleeuroopalisi võrke või 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvate
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõiguste andmise kord;

Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga laialt sõnastatud. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas kontrolli ja 
tasakaalu põhimõttega. On oluline tagada, et liikmesriikide sagedusealaseid volitusi ei 
kahjustata uute tsentraliseeritud menetlustega ELi tasandil. Seetõttu on asjakohane viidata 
käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõigustega;

välja jäetud

Selgitus

Üldlubade või individuaalsete kasutusõigustega seotud tingimused peaks subsidiaarsuse 
põhimõtte alusel määrama kindlaks iga liikmesriik.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada menetluskord nende (f) kehtestada menetluskord nende 
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ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi, vajadusel vastavalt 
artikli 6b sätetele.

ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid üleeuroopalisi võrke või 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvate
raadiosageduste või numbrite 
kasutusõigusi, vajadusel vastavalt artikli 6b 
sätetele.

Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga laialt sõnastatud. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas kontrolli ja 
tasakaalu põhimõttega. 

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, et 
amet teeb ettepanekuid nende ettevõtjate 
valimise kohta, kellele võib anda 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.

1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, et 
raadiospektripoliitika töörühm teeb 
ettepanekuid üleeuroopalisi võrke või 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvate
ettevõtjate valimise kohta, kellele võib 
anda individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.

Neil juhtudel sätestatakse selles meetmes 
tähtaeg, mille jooksul amet peab valiku 
tegema, valimise kord, eeskirjad ja 
tingimused ning andmed tasude ja lõivude 
kohta, mille võib õiguste valdajatele 
kehtestada raadiosageduste ja/või numbrite 
kasutusõiguse eest, et tagada spektri- või 
numeratsiooniressursi optimaalne kasutus. 
Valimise kord peab olema objektiivne, 
mittediskrimineeriv ja läbipaistev.

Neil juhtudel sätestatakse selles meetmes 
tähtaeg, mille jooksul 
raadiospektripoliitika töörühm peab 
valiku tegema, valimise kord, eeskirjad ja 
tingimused ning andmed tasude ja lõivude 
kohta, mille võib õiguste valdajatele 
kehtestada raadiosageduste ja/või numbrite 
kasutusõiguse eest, et tagada spektri- või 
numeratsiooniressursi optimaalne kasutus. 
Valimise kord peab olema objektiivne, 
mittediskrimineeriv ja läbipaistev.

2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võtab komisjon vastu meetme, 
millega valitakse ettevõtja(d), kellele 
antakse individuaalsed raadiosageduste või 

2. Võttes täiel määral arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
võtab komisjon vastu meetme, millega 
valitakse üleeuroopalisi võrke või 
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numbrite kasutusõigused. Meetmes 
sätestatakse tähtaeg, mille jooksul riikide 
reguleerivad asutused peavad need 
kasutusõigused andma. Seda tehes tegutseb 
komisjon artikli 14a lõikes 2 osutatud 
korras.

elektroonilisi sideteenuseid pakkuv(ad)
ettevõtja(d), kellele antakse individuaalsed 
raadiosageduste või numbrite 
kasutusõigused. Meetmes sätestatakse 
tähtaeg, mille jooksul riikide reguleerivad 
asutused peavad need kasutusõigused 
andma. Seda tehes tegutseb komisjon 
artikli 14a lõikes 2 osutatud korras.

Selgitus

Ametil ei peaks olema pädevust spektripoliitika suhtes ning see peaks jääma 
raadiospektripoliitika töörühmale. 

Artikkel 6b ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. On oluline tagada, et liikmesriikide 
sagedusealaseid volitusi ei kahjustata uute tsentraliseeritud menetlustega ELi tasandil. 
Seetõttu on asjakohane viidata käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 13
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid 31. detsembril 2009
juba kehtivad load käesoleva direktiivi 
artiklite 5, 6 ja 7 ning I lisa sätetega 
vastavusse hiljemalt [31. detsembriks 
2010].

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
võivad liikmesriigid viia käesoleva 
direktiivi jõustumise tähtajal juba kehtivad 
üldload ja kasutusõigused käesoleva 
direktiivi artiklite 5, 6 ja 7 ning I lisa 
sätetega vastavusse …*.
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Olemasolevate õiguste kohustuslik läbivaatamine toob tõenäoliselt kaasa suure ebakindluse 
ettevõtetes ning ei võta arvesse paljude ettevõtjate tegelikku äritegevusega seotud olukorda, 
kelle sageduste kasutusõigustel põhinevad investeeringud hõlmavad 15 aasta pikkust või 
pikemat perioodi.

Muudatusettepanek 72
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2002/20/EÜ
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa on välja jäetud.

Selgitus

Artikli 6a lõike 1 punkti d väljajätmise tagajärg.
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