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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga soovitakse muuta elektroonilise side valdkonnas kehtivat 
reguleerivat raamistikku, mis on kehtestatud raamdirektiivi ning loadirektiivi ja juurdepääsu 
käsitleva direktiiviga, et jõuda tõelise elektroonilise side siseturu loomiseni. Ettepaneku 
peamiseks eesmärgiks on parandada elektroonilise side tõhusust, muuta eeskirju nii ettevõtjate 
kui ka riiklike reguleerivate asutuste jaoks tõhusamaks ja lihtsamaks ning saavutada ühenduse 
normide ühtlustamine, et soodustada investeeringuid ja innovatsiooni ning suurendada 
soodustusi tarbijatele.
Peamised muudatused, mida raamdirektiivi ning juurdepääsu käsitlevasse direktiivi ja 
loadirektiivi tehakse, on seotud spektrihalduse reformi, funktsioonipõhise eraldamise 
kehtestamise ning komisjoni volituste suurendamisega liikmesriikide suhtes.
Võttes arvesse komisjoni ettepanekut, pakub arvamuse koostaja järgmisi 
muudatusettepanekuid:

A. Raamdirektiiv:

● Artikli 6 viimases lõigus tuleks seoses konsulteerimismenetluse tulemuste 
avalikustamisega riigi reguleeriva asutuse poolt suurendada ettevõtjate poolt 
edastatava teabe konfidentsiaalsust.

● Artikli 19 lõikes 1 tekib seoses komisjoni poolt võetavate ühtlustamismeetmetega 
olukord, kus komisjonil on juhul, kui esineb erinevusi raamdirektiivist ja 
eridirektiividest tulenevate reguleerimisülesannete täitmisel riikide reguleerivate 
asutuste poolt, õigus valida, kas võtta vastu siduv otsus või soovitus, samas kui 
kontrolliga regulatiivmenetlus on ette nähtud vaid otsuse puhul; see tekitab kahtlusi 
asjaomase sätte vajalikkuses, kuna selle tulemusel hakkaks Euroopa Parlamendi 
osaluse ulatus sõltuma lõpuks komisjoni valikust.

● Artikli 21 lõigetes 2 ja 3 tuleks seoses eri liikmesriikides asuvate poolte vaheliste 
vaidlustega täpsustada, et vaidluse lahendamiseks tehtavate jõupingutuste 
koordineerimine riikide reguleerivate asutuste poolt võib minna kuni ühisotsuse 
vastuvõtmiseni.

B. Loadirektiiv:

 Artiklis 10 tuleks seoses üldloa, kasutustingimuste ja erikohustuste täitmisega lisada 
lõige 6 a (uus), milles sätestatakse, et liikmesriigid võimaldavad alati lõigetes 5 ja 6 
sätestatud karistuste kohtulikku läbivaatamist kooskõlas siseriikliku õigusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Muude, spetsiifilisemate õiguslike 
aluste puudumisel tuleks kasutada EÜ 
asutamislepingu artiklit 95, milles 
võimaldatakse võtta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu vahelise 
kaasotsustamismenetluse raames õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamiseks üldisi 
meetmeid, mille eesmärk on siseturu 
rajamine ja selle toimimine. Nimetatud 
artikkel on käesoleva ettepanekuga 
muudetavatele õigusaktidele õiguslikuks 
aluseks, arvestades, et ettepanek on 
suhteliselt horisontaalset laadi, mis 
õigustab seda valikut. Siiski võib Euroopa 
tasandi reguleeriva ameti loomine nõuda 
üldise alusena EÜ asutamislepingu artikli 
308 kohaldamist, ehkki nimetatud säte ei 
anna Euroopa Parlamendile 
kaasotsustusõigust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Usaldusväärne ja turvaline 
andmeedastus elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu on kogu majanduses ja ühiskonnas 
üha kesksemal kohal. ELi kodanikele 
olulisi teenuseid, sealhulgas e-valitsuse 
teenuseid vahendava füüsilise 
infrastruktuuri toimimist ja 
ligipääsetavust võivad mõjutada süsteemi 
keerukus, tehniline rike või inimlik 
eksimus, õnnetused või rünnakud.

(32) Elektrooniliste sideteenuste 
kättesaadavus on hädaolukorra puhul 
oluline. Seepärast peaksid riikide 
reguleerivad asutused tagama võrgule 
juurdepääsu miinimumstandardi, et 
tagada oluline side hädaolukorras. 
Riikide reguleerivatel asutustel peaksid 
olema oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, sealhulgas õigus saada piisavat 
teavet, et hinnata võrkude või teenuste 
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Seepärast peaksid riikide reguleerivad 
asutused tagama üldkasutatavate 
sidevõrkude tervikluse ja turvalisuse. 
Amet peaks toetama elektroonilise side 
turvalisuse suurendamist, pakkudes muu 
hulgas oskusteavet ja nõu ning edendades 
parimate tavade vahetamist. Nii ametil kui 
ka riikide reguleerivatel asutustel peaksid 
olema oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, sealhulgas õigus saada piisavat 
teavet, et hinnata võrkude või teenuste 
turvalisust, ning saada täielikke ja 
usaldusväärseid andmeid tegelike 
turvalisusega seotud vahejuhtumite kohta, 
mis on oluliselt mõjutanud võrkude või 
teenusepakkujate tööd. Kuna nõuetekohase 
turvalisuse saavutamine ei ole ühekordne 
meede, vaid pidev rakendamise, 
ülevaatamise ja täiendamise protsess, 
tuleks nõuda, et elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkujad võtaksid
meetmeid nende tervikluse ja turvalisuse
tagamiseks vastavalt riskihinnangutele, 
pidades silmas tehnilist arengut.

turvalisust, ning saada täielikke ja 
usaldusväärseid andmeid tegelike 
turvalisusega seotud vahejuhtumite kohta, 
mis on oluliselt mõjutanud võrkude või 
teenusepakkujate tööd. Kuna nõuetekohase 
turvalisuse saavutamine ei ole ühekordne 
meede, vaid pidev rakendamise, 
ülevaatamise ja täiendamise protsess, 
peaksid elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste pakkujad võtma meetmeid olulise 
juurdepääsu tagamiseks võrgule vastavalt 
riskihinnangutele.

Selgitus

Reguleeriv sekkumine on põhjendatud sidevõrkudele juurdepääsu tagamiseks hädaolukorras 
olulise side pidamiseks, kuid tavatingimustel tavapärase side kaitsmiseks pakutava turvalisuse 
taseme peaksid määrama pigem tarbijate nõudmised ja turukonkurents, mitte aga 
reguleerivate asutuste tegevus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Juhul, kui on vaja kokku leppida 
ühised turvanõuded, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu tehnilisi 
rakendusmeetmeid, et saavutada 
elektrooniliste sidevõrkude ning siseturul 
pakutavate teenuste nõuetekohane 
turvalisuse tase. Amet peaks toetama 
vajalike tehniliste ja organisatsiooniliste 

(33) Konkurentsile rajatud turg on 
tavaliselt parim vahend tagamaks, et 
saavutatakse sobiv tasakaal turvalisuse 
taseme ja selle saavutamise maksumuse 
vahel ning turvalisusnõuetest tulenevate 
piirangute ja uuenduslike teenuste 
väljatöötamise vabaduse vahel. Mõnikord 
on vaja leppida kokku ühise 
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turvameetmete ühtlustamist, andes 
eksperdiabi. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks raamdirektiivi alusel vastu 
võetud tehniliste rakendusmeetmetega 
seoses olema õigus anda siduvaid 
suuniseid. Oma ülesannete täitmiseks 
peaks neil olema uurimisõigus ja õigus 
määrata rikkumiste puhul karistusi.

turvalisusnõuete paketi suhtes, et kaitsta 
end laiaulatusliku tõsiste tagajärgedega 
rikke eest ja tõrgete eest ühes võrgus, 
mille puhul esineb kaskaadiefekt teiste 
võrkude suhtes, ning tagada oluliste 
teenuste kättesaadavus hädaolukorra 
puhul. Vastavalt vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttele on riikide 
reguleerivate asutuste volitused rangelt 
piiratud nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikuga. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks 
raamdirektiivi alusel vastu võetud 
tehniliste rakendusmeetmetega seoses 
olema õigus anda siduvaid suuniseid. Oma 
ülesannete täitmiseks peaks neil olema 
uurimisõigus ja õigus määrata rikkumiste 
puhul karistusi.

Selgitus

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Telefonivõrkude- ja teenuste 
haldamist on varem iseloomustatud kõrge 
rahvusvahelise koostöö tasemega, mille 
eesmärk on olnud tagada tehniliste 
standardite ühtlustamine ja 
koostalitlusvõime edendamine. Internet 
on saavutanud koostalitlusvõime avatud 
globaalsete standardite abil 
võrkudevahelises marsruutimises, samas 
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kui Interneti kaudu osutatavate teenuste 
arendamine on sõltunud vabadusest luua 
ilma reguleeriva sekkumiseta uusi 
tehnilisi standardeid ja protokolle; see 
vabadus on teinud võimalikuks 
enneolematu innovatsiooni 
infoühiskonna teenuste ja muude mitte-
äriliste teenuste loomises, tuues Euroopa 
rahvastele tohutut majanduslikku ja 
sotsiaalset kasu. Iga tehniliste standardite 
väljatöötamise ja kooskõlastamise 
traditsioon on toonud ühiskonnale 
vastavas sfääris 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 oma volitusi, et edendada elektrooniliste 
sidevõrkude ühtlustamist viisil, mis piiraks innovatsiooni arendamist Internetis.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) Elektroonilise side turvalisuse 
kaitse Internetis on ühine kohustus, mis 
vastab kõigi rollile riistvara ja tarkvara 
pakkujate, elektrooniliste sidevõrkude ja 
elektrooniliste sideteenuste pakkujate 
ning infoühiskonna teenuste pakkujate ja 
muude Interneti kaudu osutatavate 
teenuste pakkujatena. Nende kohustuste 
määrajaks on tarbijate ootused ja 
turunõudlus, riiklikud meetmed, käesolev 
direktiiv, eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
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kaubanduse kohta siseturul (direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta)1, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta2 ning muud meetmed. 
Käesolev direktiiv ei anna reguleerivatele 
asutustele volitusi reguleerida 
infoühiskonna teenuseid või muid 
samalaadseid teenuseid, mida ei pakuta 
tasu eest. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ei peaks riikide reguleerivad 
asutused kasutama käesoleva direktiiviga 
antud pädevust elektrooniliste 
sidevõrkude pakkujatele kohustuste 
määramiseks nende rollist väljapoole 
jäävate turvalisusküsimuste puhul.
________________________________
1 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
2 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 
284, 31.10.2003, lk 1).

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei pakuta ühtegi selget tõendit selle kohta, et reguleeriv sekkumine on 
vajalik. Turvalisuse valdkonnas on eriti tähtis toetada reguleerivat sekkumist selge 
mõjuhinnanguga, mis käesoleval juhul selgelt puudub. Selle asemel oodatakse, et riigi 
reguleerivad asutused, mis omavad ainult võrguoperaatorite reguleerimise alast oskusteavet 
ja võimalusi, reguleeriksid turgu, mis koosneb suures osas sektoritest, mille üle neil mingit 
kontrolli pole (tarkvara pakkujad, riistvara pakkujad, sidusteenuste pakkujad jne).

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Tunnistada tuleks investeeringute 
ja konkurentsi edendamise vajadust, mis 
kaitseb tarbijate valikuvabadust, mitte ei 
piira seda.
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Selgitus

Kõnealuste direktiividega tuleks selgeks teha, et konkurentsi ei saa investeeringute nimel 
ohverdada – näiteks regulatiivse puhkuse näol.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
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 tehniliselt 
takistavad sageduste ühiskasutust või mis 
võivad muul viisil oluliselt moonutada, 
takistada või korduvalt katkestada
rahvusvahelistele, 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 
Telekommunikatsiooni Liidu Genfi kavaga (GE-06). Riikide õigussüsteemidel peab olema 
võimalik kindlustada spektri ühine kasutamine.

Muudatusettepanek 8

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 

3. Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus kasutab oma volitusi sõltumatult, 
erapooletult, läbipaistvalt ja õigeaegselt. 
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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.

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 9

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

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 
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. 

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 
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 määrab tähtaja, 
mille jooksul sellised kaebused läbi 
vaadatakse.

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 

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 
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pöördumatu kahju tekitamist, ning kui seda 
nõuab huvide tasakaal.

tõsise ja pöördumatu kahju tekitamist, ning 
kui seda nõuab huvide tasakaal.

Selgitus

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

Pakutud teksti kohaselt võib ajutisi meetmeid lubada ka muudel põhjustel. See ei ole soovitav.

Muudatusettepanek 10

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. Artikli 5 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: Liikmesriigid tagavad, et 
elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid 
pakkuvad ettevõtjad esitavad kogu teabe, 
sealhulgas finantsteabe, mida riigi 
reguleerivad asutused vajavad, 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 riigi või ühenduse õigusaktidele 
tuleb kaitsta ärisaladust.

Selgitus

Kavandatud lisandus, mis käsitleb teavet võrgu ja teenuste edasise arendamise kohta, oleks 
problemaatiline, kuna selline teave sisaldaks äärmiselt suure tõenäosusega siseinfot. Sellise 
nõudmise lävi peaks olema väga kõrge. Niisugusel juhul ei ole selge, mis oleks operaatoritelt 
sellise teabe ametiasutustele esitamise nõudmise eesmärk ja lisaväärtus.
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Siiski on soovitav mõningane etteteatamine võimalikust mõjust hulgimüügi tasandil. On vaja 
selgeks teha, et ärisaladust tuleb austada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 6 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus avalikustab 
konsulteerimismenetluse tulemused, kui 
ärisaladusi käsitlevate ühenduse või riigi 
õigusnormide kohaselt ei ole tegu 
konfidentsiaalse teabega.

Riigi reguleeriv asutus avalikustab 
konsulteerimismenetluse tulemused, kui 
ärisaladusi käsitlevate ühenduse või riigi 
õigusnormide kohaselt ei ole tegu 
konfidentsiaalse teabega. Konfidentsiaalse 
teabe põhjendamatu levitamise korral 
tagab riigi reguleeriv asutus asjaomase 
ettevõtja taotlusel esimesel võimalusel 
asjakohaste meetmete võtmise.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Riigi reguleeriv asutus teeb komisjonile 
teatavaks kõik lõplikud meetmed, mis 
kuuluvad artikli 7 lõike 3 punktide a ja b
alla. 

9. Riigi reguleeriv asutus teeb komisjonile 
teatavaks kõik lõplikud meetmed, mis 
kuuluvad artikli 7 lõike 3 alla.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kohaldades põhimõtet, et (g) kohaldades põhimõtet, et 
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lõppkasutajatel peab olema võimalik ligi 
pääseda mis tahes seaduslikule infosisule ja 
seda levitada ning kasutada soovi kohaselt 
kõiki seaduslikke rakendusi ja/või 
teenuseid.

lõppkasutajatel peab olema võimalik ligi 
pääseda mis tahes seaduslikule infosisule ja 
seda levitada ning kasutada soovi kohaselt 
kõiki seaduslikke rakendusi ja/või 
teenuseid, nagu teenusepakkuja ja tellija 
on lepingus kokku leppinud. Kõnealune 
põhimõte või selle mainimine või 
mainimata jätmine lepingus ei vabasta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ 
(autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamise 
kohta infoühiskonnas)1 sätete 
kohaldamisest.
_______________________________
1 EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

„(g a) tagades elektrooniliste sidevõrkude 
pakkujate koostöö asjaomases 
valdkonnas, et kaitsta ja edendada võrgus 
ning elektrooniliste sideteenuste raames 
seaduslikku infosisu.”

Selgitus

Elektrooniliste sideteenuste pakkujate koostöö on oluline, et võidelda autoriõiguse rikkumiste 
vastu, mis võrgus piiramatult levivad. Sel eesmärgil tuleks anda Euroopa tasandil tegutsevale 
pädevale asutusele vastavad kooskõlastusülesanded. 

Muudatusettepanek 15

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

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

(c) raadiosageduste tõhusa kasutamise, 
sealhulgas võimaluse korral 
raadiosageduste maksimaalse ühiskasutuse 
saavutamiseks, 

Selgitus

Spektri ühiskasutust tuleks rakendada, kui see on tehniliselt teostatav ja tõhus, võttes arvesse 
vastuolulisi nõudeid.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Lisatakse järgmine punkt: 
„(d a) rahvusvaheliste ja piirkondlike 
spektriorganisatsioonidega arvestamiseks 
ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
sageduskavade järgimiseks.”

Selgitus

Euroopa peab rahvusvahelisi sageduskavasid (nt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu Genfi kava (GE-06)) järgima, et vältida asjatuid häireid ja spektri ebatõhusat 
kasutamist selle piirialadel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Lisatakse järgmine punkt: 
„(d b) spektri tõhusa kasutamise 
kindlustamiseks.”
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Selgitus

Euroopa peab rahvusvahelisi sageduskavasid (nt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu Genfi kava (GE-06)) järgima, et vältida asjatuid häireid ja spektri ebatõhusat 
kasutamist selle piirialadel.

Muudatusettepanek 18

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

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 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, nagu 
on kindlaks määratud tema riiklikus 
sagedusplaanis ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Selgitus

Teenuse neutraalsuse puhul tuleks järgida Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
raadioside eeskirju, kus on kindlaks määratud, millised teenused võivad erinevatel 
sagedusaladel koos eksisteerida. 

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on Need meetmed, mille eesmärk on 
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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.

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 riigi reguleeriv asutus
komisjoni abistada.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks. Komisjon võib selles 
küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid. Rakendusmeetmetega 
võib Euroopa Raadiosidebüroole määrata 
nende meetmete rakendamisega seotud 
konkreetseid kohustusi.

Selgitus

Numeratsiooni tariifid peaksid jääma liikmesriikide pädevusse. Ametil ei tohiks olla volitusi 
numeratsiooni küsimustes, mis peaksid jääma Euroopa Raadiosidebüroo pädevusse.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 3 – kolmas lõik
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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 iga aasta
järel komisjonile koondaruande käesoleva 
lõike kohaselt saadud teadetest ja võetud 
meetmetest.

Selgitus

Võrkude ja teabe turvalisuse tugevdamine on üheks valdkonnaks, kus on vaja enamat 
tegutsemist ühenduse tasandil ja kus esitatud muudatusettepanekud kindlasti lisaväärtust tuua 
võiksid. Selles kontekstis on ainsaks probleemseks küsimuseks aruandekohustus, mida riigi 
reguleerivate asutuste suhtes kavandatakse. Iga kolme kuu järel aru andmine oleks liialt 
koormav ja bürokraatlik. Seetõttu tehakse ettepanek, et aruanne esitatakse kolme kuu asemel 
iga aasta järel. 

Muudatusettepanek 22

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

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 riigi 
reguleerivate asutuste arvamust, võib 
lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud meetmete 
ühtlustamiseks võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid, sealhulgas teatamise 
asjaolusid, vormi ja korda käsitlevaid 
meetmeid. 

Need rakendusmeetmed, 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.

Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt ja juhul, kui 
majandusharu juhitavad 
enesekontrollialgatused ei saavuta ühe või 
mitme liikmesriigi siseturul piisavat 
turvalisuse taset. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust.
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Selgitus

Juhul, kui on vaja kokku leppida ühised turvanõuded, tuleks komisjonile anda õigus võtta 
vastu tehnilisi rakendusmeetmeid, et saavutada elektrooniliste sidevõrkude ning siseturul 
pakutavate teenuste nõuetekohane turvalisuse tase.

Muudatusettepanek 23

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

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.

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 vajaduse korral
õigus üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvatelt ettevõtjatelt nõuda, et nad 
esitaksid oma teenuste ja võrkude 
turvalisuse hindamiseks vajalikud andmed, 
sealhulgas dokumenteeritud 
turvalisuspõhimõtted.

(a) esitaksid oma teenuste ja võrkude 
turvalisuse hindamiseks vajalikud andmed, 
sealhulgas dokumenteeritud 
turvalisuspõhimõtted; ning
(b) telliksid pädevalt sõltumatult asutuselt 
turvaauditi ning teeksid selle tulemused 
kättesaadavaks riigi reguleerivale 
asutusele.
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.

4. Eeltoodud sätted ei piira käesoleva 
direktiivi artikli 3 kohaldamist.

4. Eeltoodud sätted ei piira käesoleva 
direktiivi artikli 3 kohaldamist.
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Selgitus

Paljudel riikide reguleerivatel asutustel ei ole turvalisuse küsimustes volitusi. Ettepandud 
riikide reguleerijate volituste jõustamine võib teisalt muutuda liigseks nõuete järgimise 
koormaks, mis võib pidurdada uute tehnoloogiate väljatöötamist. Riiklikud reguleerivad 
asutused võivad seoses üldkasutatavate sidevõrkude ja üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenustega ületada oma volitusi ainult vajaduse korral.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see mõjutaks käesoleva direktiivi 
artikli 9 ning direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklite 6 ja 8 kohaldamist, 
võib komisjon juhul, kui ta leiab, et 
käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesannete erinev täitmine 
riikide reguleerivate asutuste poolt võib 
takistada siseturgu, võtta ameti arvamust 
täiel määral arvestades vastu soovituse või
siduva otsuse käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtlustatud 
kohaldamise kohta, et aidata kaasa artiklis 
8 sätestatud eesmärkide saavutamisele.

1. Ilma et see mõjutaks käesoleva direktiivi 
artikli 9 ning direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklite 6 ja 8 kohaldamist, 
võib komisjon juhul, kui ta leiab, et 
käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesannete erinev täitmine 
riikide reguleerivate asutuste poolt võib 
takistada siseturgu, võtta vastu siduva 
otsuse käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtlustatud 
kohaldamise kohta, et aidata kaasa artiklis 
8 sätestatud eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud soovitust andes 
tegutseb komisjon artikli 22 lõikes 2 
osutatud korras.

välja jäetud

Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus võtab oma ülesannete täitmisel 



PE404.684v03-00 20/26 AD\730352ET.doc

ET

neid soovitusi täiel määral arvesse. Kui 
riigi reguleeriv asutus otsustab soovitust 
mitte järgida, teatab ta sellest komisjonile 
ja põhjendab oma seisukohta.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Amet võib omal algatusel komisjonile 
soovitada, kas lõike 1 kohane meede vastu 
võtta või mitte.

välja jäetud

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 22
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 21 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga vaidluspool võib suunata 
vaidlusküsimuse asjaomaste riikide 
reguleerivatele asutustele. Pädevad riikide 
reguleerivad asutused kooskõlastavad oma 
tegevuse, et lahendada vaidlus artiklis 8 
sätestatud eesmärkide kohaselt.

2. Iga vaidluspool võib suunata 
vaidlusküsimuse asjaomaste riikide 
reguleerivatele asutustele. Pädevad riikide 
reguleerivad asutused kooskõlastavad oma 
tegevuse, et jõuda artiklis 8 sätestatud 
eesmärkide kohaselt vaidluse lahenduseni, 
mis tuleb võimaluste piires saavutada 
ühisotsuse vastuvõtmise kaudu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 22
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3 – teine lõik
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Nad teatavad sellest pooltele viivitamata. 
Kui vaidlust ei ole nelja kuu jooksul 
lahendatud ja kui kaebuse esitanud pool ei 
ole vaidlusküsimust kohtusse andnud ning 
kui üks pool seda taotleb, kooskõlastavad 
riikide reguleerivad asutused oma 
tegevuse, et lahendada vaidlusküsimus
artikli 8 sätete kohaselt, võttes seejuures 
täiel määral arvesse ameti soovitust, kui ta 
on selle määruse […/EÜ] artikli 18 
kohaselt esitanud.

Nad teatavad sellest pooltele viivitamata. 
Kui vaidlust ei ole nelja kuu jooksul 
lahendatud ja pool, kelle õigusi on rikutud,
ei ole vaidlusküsimust kohtusse andnud 
ning kui üks pool seda taotleb, 
kooskõlastavad riikide reguleerivad 
asutused oma tegevuse, et jõuda artikli 8 
sätete kohaselt vaidlusküsimuse 
lahenduseni, mis tuleb võimaluste piires 
saavutada ühisotsuse vastuvõtmise kaudu, 
võttes seejuures täiel määral arvesse ameti 
soovitust, kui ta on selle määruse […/EÜ] 
artikli 18 kohaselt esitanud.

Muudatusettepanek 29

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 võib riigi reguleeriv asutus
komisjoni abistada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 2 – lõige 2
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2. Kasutatakse ka järgmist mõistet: 2. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:
üldluba – liikmesriigi loodud õiguslik 
raamistik, millega tagatakse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkumise 
õigused ja kehtestatakse 
sektorispetsiifilised kohustused, mida võib 
kohaldada kõigi või teatud liiki 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
suhtes vastavalt käesolevale direktiivile;

üldluba – liikmesriigi loodud õiguslik 
raamistik, millega tagatakse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkumise 
õigused ja kehtestatakse 
sektorispetsiifilised kohustused, mida võib 
kohaldada kõigi või teatud liiki 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
suhtes vastavalt käesolevale direktiivile;
globaalsed telekommunikatsiooniteenused 
– hallatavad äriandmed ja kõneteenused 
rahvusvaheliste ettevõtete jaoks, mis 
paiknevad mitmes riigis ja tihti mitmel 
mandril. Need on oma olemuselt 
piiriülesed ja Euroopa piires
üleeuroopalised teenused; 

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Uute globaalsete 
telekommunikatsiooniteenuste suhtes ei 
kohaldata muid meetmeid kui lihtsustatud 
teatamiskorda koos elektroonilise 
sideteenuse konkreetse registreerimisega 
globaalsete 
telekommunikatsiooniteenustena.”
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vältida tõsist kahjulike ja häirivate 
mõjutuste ohtu, konkurentsimoonutusi; 
või
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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 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 ja mis on igal 
juhul kooskõlas ühenduse õigusega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6
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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 spektrit haldav 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.

Selgitus

Paljudel riikide reguleerivatel asutustel ei ole spektripoliitika alal volitusi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6b välja jäetud
Ühine valikuprotseduur õiguste andmisel
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.
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 
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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 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

ELi-ülesed valikuprotseduurid õiguste andmisel peaksid kuuluma konkreetsete õigusloomega 
seotud ettepanekute, mitte komiteemenetluse alla.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Lisatakse järgmine lõige 6 a:
"6 a. Liikmesriigid peavad kooskõlas 
siseriikliku õigusega tagama võimaluse 
lõigetes 5 ja 6 ette nähtud karistusi 
kohtulikult läbi vaadata. 
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