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Muudatusettepanek 86
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) On oluline, et eelneva reguleerimise 
kohustusi kehtestatakse vaid juhul, kui 
puudub tõhus konkurents, st turgudel, kus 
on üks või mitu märkimisväärse 
turujõuga ettevõtjat ning kus probleemi 
lahendamiseks ei piisa siseriikliku ja 
ühenduse konkurentsiõiguse vahenditest.
Seepärast peab komisjon koostama 
ühenduse tasandil konkurentsiõiguse 
põhimõtete kohased suunised, mida 
riikide reguleerivad asutused teatava turu 
konkurentsi tõhususe ja märkimisväärse 
turujõu hindamisel peavad järgima. 
Riikide reguleerivad asutused peaksid 
analüüsima, kas asjaomase liikmesriigi 
kogu territooriumil või selle osal või 
liikmesriikide territooriumide lähestikku 
paiknevatel osadel koos vaadelduna on 
konkurents asjaomasel toote- või 
teenuseturul tõhus. Selleks et tagada 
geograafilise turu täpne määratlus, mis 
peaks kindlustama reguleerimise 
põhinemise tegelikel turutingimustel, 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
analüüsima geograafiliste turgude 
määratlemise vajadust seal, kus 
konkurentsitingimused ja eelkõige 
infrastruktuurialane konkurents ei ole 
riigi territooriumi piires piisavalt ühtsed. 
Konkurentsi tõhususe analüüs peaks 
hõlmama ka analüüsi selle kohta, kas 
turg vastab tulevikus konkurentsinõuetele 
ja kas tõhusa konkurentsi puudumine on 
seega kestev või mitte. Kõnealustes 
suunistes tuleks tähelepanu pöörata ka 
uutele tekkivatele turgudele, kus 
turuliidril on tegelikult tõenäoliselt 
oluline turuosa, kuid kus talle ei tohiks 
kehtestada põhjendamatuid kohustusi. 
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Sellega seoses on vaja eristada 
reguleerivat lähenemisviisi endistele ja 
uutele võrkudele, vältides tarbetute 
reguleerimisega seotud kohustuste 
kehtestamist ettevõtetele, mis varustavad 
uute juurdepääsuvõrkude ja teenustega, 
mille järele valitsev nõudlus on väga 
ebakindel ja eeldab oluliste 
investeeringute tegemist. Komisjon peaks 
suunised korrapäraselt läbi vaatama, et 
tagada nende asjakohasus kiiresti 
areneval turul. Kui selgub, et asjaomane 
turg on riikidevaheline, peavad riikide 
reguleerivad asutused tegema omavahel 
koostööd. 

Or. en

Selgitus

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Muudatusettepanek 87
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) On oluline, et eelneva reguleerimise 
kohustusi kehtestatakse vaid juhul, kui 
puudub tõhus konkurents, st turgudel, kus 
on üks või mitu märkimisväärse 
turujõuga ettevõtjat ning kus probleemi 
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lahendamiseks ei piisa siseriikliku ja 
ühenduse konkurentsiõiguse vahenditest. 
Seepärast peab komisjon koostama 
ühenduse tasandil konkurentsiõiguse 
põhimõtete kohased suunised, mida 
riikide reguleerivad asutused teatava turu 
konkurentsi tõhususe ja märkimisväärse 
turujõu hindamisel peavad järgima. 
Riikide reguleerivad asutused peaksid 
analüüsima, kas asjaomase liikmesriigi 
kogu territooriumil või selle osal või 
liikmesriikide territooriumide lähestikku 
paiknevatel osadel koos vaadelduna on 
konkurents asjaomasel toote- või 
teenuseturul tõhus. Selleks et tagada 
geograafilise turu täpne määratlus, mis 
peaks kindlustama reguleerimise 
põhinemise tegelikel turutingimustel, 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
analüüsima geograafiliste turgude 
määratlemise vajadust seal, kus 
konkurentsitingimused ja eelkõige 
infrastruktuurialane konkurents ei ole 
riigi territooriumi piires piisavalt ühtsed. 
Konkurentsi tõhususe analüüs peaks 
hõlmama ka analüüsi selle kohta, kas 
turg vastab tulevikus konkurentsinõuetele 
ja kas tõhusa konkurentsi puudumine on 
seega kestev või mitte. Kõnealustes 
suunistes tuleb tähelepanu pöörata ka 
uutele tekkivatele turgudele, kus 
turuliidril on tegelikult tõenäoliselt 
oluline turuosa, kuid kus talle ei tohiks 
kehtestada põhjendamatuid kohustusi. 
Sellega seoses on vaja eristada 
reguleerivat lähenemisviisi endistele ja 
uutele võrkudele, vältides tarbetute 
reguleerimisega seotud kohustuste 
kehtestamist ettevõtetele, mis varustavad 
uute juurdepääsuvõrkude ja teenustega, 
mille järele valitsev nõudlus on väga 
ebakindel ja eeldab oluliste 
investeeringute tegemist. Komisjon peaks 
suunised korrapäraselt läbi vaatama, et 
tagada nende asjakohasus kiiresti 
areneval turul. Kui selgub, et asjaomane 
turg on riikidevaheline, peavad riikide 
reguleerivad asutused tegema omavahel 
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koostööd.

Or. en

Selgitus

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Muudatusettepanek 88
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivides kehtestatud 
sektorispetsiifilise turu eelneva 
reguleerimise eesmärgiks on üleminek 
endistelt monopolidelt elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste 
konkurentsiturule. Eelnev reguleerimine 
tuleks lõpetada niipea, kui turud on 
muutunud konkurentsivõimeliseks, ning 
kohaldada tuleks ainult ühenduse ja 
riikide konkurentsiõigust. Konkurentsi 
kasvades Euroopa elektroonilise side 
turgudel väheneb aja jooksul oluliselt 
sektorispetsiifilise hinna ja juurdepääsu 
eelneva reguleerimise potentsiaalne kasu. 
Elektroonilise side turud on viimastel 
aastatel näidanud tugevat konkurentsi 
arengut ja tõenäoliselt tugevneb 
konkurents järgmistel aastatel veelgi. Et 
tagada õigeaegne üleminek üksnes 
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ühenduse ja riikliku konkurentsiõiguse 
kohaldamisele, peaksid käesoleva 
sektorispetsiifilise eelneva reguleerimise 
raamistiku sätted kindlaksmääratud 
tähtajal aeguma, välja arvatud juhul, kui 
komisjon tõendab, et jätkuv eelnev 
reguleerimine on õigustatud ka pärast 
kõnealust tähtaega.

Or. de

Selgitus

Eelnev reguleerimine oli algusest peale mõeldud üleminekulahendusena. Direktiivides ei ole 
siiski selgesõnaliselt nimetatud sektorispetsiifilisest reguleerimisest järkjärgulise loobumise 
põhimõtet, et sillutada teed üldise konkurentsiõiguse kohaldamisele. Lisada tuleb õiguslikult 
siduv väljumismehhanism, et säilitada suund riikliku vahelesegamise vähendamisele ja 
üldisele konkurentsiõigusele üleminekule. Seda on kõige parem saavutada läbivaatamisklausli 
lisamise vormis, mis jätab avatuks võimaluse reguleerimisperioodi vajaduse korral 
pikendada. 

Muudatusettepanek 89
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sektorispetsiifilise turu eelneva 
reguleerimise eesmärgiks käesoleva 
raamistiku alusel on üleminek endistelt 
monopolidelt elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste konkurentsiturule. Eelnev 
reguleerimine tuleks lõpetada niipea, kui 
turud on muutunud 
konkurentsivõimeliseks, ning kohaldada 
tuleks ainult ühenduse ja riikide 
konkurentsiõigust. Konkurentsi kasvades 
Euroopa elektroonilise side turgudel 
väheneb aja jooksul oluliselt 
sektorispetsiifilise hinna ja juurdepääsu 
eelneva reguleerimise potentsiaalne kasu. 
Elektroonilise side turud on viimastel 
aastatel näidanud tugevat konkurentsi 
arengut ja tõenäoliselt tugevneb 
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konkurents järgmistel aastatel veelgi. Et 
tagada õigeaegne üleminek üksnes 
ühenduse ja riikliku konkurentsiõiguse 
kohaldamisele, peaksid käesoleva 
sektorispetsiifilise eelneva reguleerimise 
raamistiku sätted Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti mandaadi lõppemisel 
aeguma, välja arvatud juhul, kui 
komisjon tõendab, et jätkuv eelnev 
reguleerimine on õigustatud ka pärast 
kõnealust tähtaega.

Or. en

Selgitus

Eelnev reguleerimine oli juba algusest peale mõeldud üleminekulisena. Raamdirektiivi tuleb 
lisada õiguslikult siduv väljumismehhanism, et säilitada suund riikliku vahelesegamise 
vähendamise ja üldise konkurentsiõiguse suunas. Seda on võimalik kõige paremini saavutada 
aegumisklauslit kasutades, mis võimaldab reguleerimist vajaduse korral jätkata (välja 
töötatud rahvusvahelise rändluse reguleerimise eeskujul). 

Muudatusettepanek 90
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sektorispetsiifilise turu eelneva 
reguleerimise eesmärgiks käesoleva 
raamistiku alusel on üleminek endistelt 
monopolidelt elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste konkurentsiturule. Eelnev 
reguleerimine tuleks lõpetada niipea, kui 
turud on muutunud 
konkurentsivõimeliseks, ning kohaldada 
tuleks ainult ühenduse ja riikide 
konkurentsiõigust. Konkurentsi kasvades 
Euroopa elektroonilise side turgudel 
väheneb aja jooksul oluliselt 
sektorispetsiifilise eelneva hinna ja 
juurdepääsu reguleerimise potentsiaalne 
kasu. Et tagada õigeaegne üleminek 
üksnes ühenduse ja riikliku 
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konkurentsiõiguse kohaldamisele, peaksid 
käesoleva sektorispetsiifilise eelneva 
reguleerimise raamistiku sätted Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti mandaadi lõppemisel 
aeguma, välja arvatud juhul, kui 
komisjon tõendab, et eelnev reguleerimine 
on õigustatud ka pärast kõnealust 
tähtaega.

Or. en

Selgitus

Eelnev reguleerimine oli algusest peale mõeldud üleminekulisena. Direktiivides ei ole siiski 
selgesõnaliselt nimetatud järkjärgulist loobumist sektorispetsiifilise reguleerimise põhimõttest 
ja üleminekut ainuüksi üldisele konkurentsiõigusele. Sellel taustal on vaja lisada 
raamdirektiivi õiguslikult siduv väljumismehhanism, et säilitada suund riikliku 
vahelesegamise vähendamisele ja üldise konkurentsiõiguse suunas.

Muudatusettepanek 91
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesoleva raamistikuga viiakse sisse 
üleminekuga seotud tehnilised 
kohandused, et tagada täielik üleminek 
konkurentsiõigusele. Seetõttu tuleks 
raamistik jätkamise vajaduse osas läbi 
vaadata hiljemalt viie aasta möödudes 
pärast selle jõustumise tähtaega.

Or. en

Selgitus

Reguleerimine oli algusest peale mõeldud ajutisena ja tuleks kaotada, kui konkurents turgudel 
areneb. Seetõttu tuleb lisada läbivaatamisklausel, et saavutada lõplikult järkjärgulise riikliku 
vahelesegamise vähendamise poliitiline eesmärk. Vajaduse korral teeb komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule enne läbivaatamiskuupäeva avaldatud aruande alusel ettepaneku 
reguleerimise pikendamiseks teatud valdkondades. 
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Muudatusettepanek 92
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seepärast tuleks elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivat ELi 
raamistikku reformida, et viia lõpule 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamine, tugevdades ühenduse 
mehhanismi, millega reguleeritakse 
võtmeturgudel olulise turujõuga ettevõtjate 
tegevust. Seda täiendatakse Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Ameti (edaspidi: 
„amet”) loomisega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele […/…./EÜ]. Reformi raames 
kehtestatakse ka tõhus spektri haldamise 
strateegia, et luua ühine Euroopa 
teaberuum, ning tugevdatakse puuetega 
kasutajatele suunatud sätteid, et kujundada 
välja kõiki hõlmav infoühiskond.

(3) Seepärast tuleks elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivat ELi 
raamistikku reformida, et viia lõpule 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamine, tugevdades ühenduse 
mehhanismi, millega reguleeritakse 
võtmeturgudel olulise turujõuga ettevõtjate 
tegevust. Reformi raames kehtestatakse ka 
tõhus spektri haldamise strateegia, et luua 
ühine Euroopa teaberuum, ning 
tugevdatakse puuetega kasutajatele 
suunatud sätteid, et kujundada välja kõiki 
hõlmav infoühiskond.

Or. en

Selgitus

Ameti (Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet) loomine on ELi liikmesriikide jaoks tarbetu 
finantskoormus:

– see toob kaasa veel ühe bürokraatiatasandi; 

– see lükkab volitused ja otsuste langetamise ühenduse tasandile, mille tulemuseks on 
õiguslik ja ettevõtlusalane ebakindlus; 

– selle osa, funktsioonid, volitused ja koostoime komisjoni ning riikide reguleerivate 
asutustega on ebaselge; 

– see kaitseb komisjoni läbivaatamismenetluste (kohtumenetluste) eest ja 

– praegu töötav Euroopa reguleerivate asutuste töörühm ning Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT) on tõhusad poliitika- ja 
spektrifoorumid Euroopas. 
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Muudatusettepanek 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ELi elektroonilist sidet reguleeriva 
raamistiku eesmärk on luua jätkusuutlik 
pakkumisel ja nõudlusel põhinev 
elektroonilise side „ökosüsteem”, kus 
pakkumine tuleneb konkurentsivõimeliste 
toodete ja teenuste tõhusast turust ning 
nõudlus infoühiskonna uutest arengutest.

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuripõhine konkurents on pikas perspektiivis hästi toimiva 
telekommunikatsioonituru eeltingimuseks ja üks käesoleva õigusakti esmatähtsatest 
eesmärkidest. 

Muudatusettepanek 94
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ELi elektroonilist sidet reguleeriva 
raamistiku eesmärk on luua jätkusuutlik 
ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline 
elektrooniliste sidevõrkude „ökosüsteem”, 
mille aluseks on tõhusad ja 
konkurentsivõimelised toodete või 
teenuste turud ning tõhus konkurents 
alternatiivsete elektroonilistele 
sidevõrkudele juurdepääsuvõrkude vahel, 
eesmärgiga kiirendada infoühiskonna 
arengut. Konkurentsi ja investeeringute 
jätkusuutlik keskkond elektrooniliste 
sidevõrkude sektoris tugineb nii stiimulitel 
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uute investeeringute tegemiseks 
infrastruktuuri kui ka põhjendatud ja 
proportsionaalsel reguleerimisel, millega 
kaasneb sektorispetsiifilise eelneva 
reguleerimise järkjärguline kaotamine ja 
konkurentsiõigusele üleminek.

Or. en

Selgitus

Oluline on juhtida tähelepanu ELi uue raamistiku eesmärkidele uues tehnoloogiliste muutuste 
keskkonnas ja vajadusele luua infrastruktuurikonkurentsi valdkonnas, näiteks järgmise 
põlvkonna võrkudesse investeerimiseks, stiimuleid. See peaks viima sektorispetsiifilise eelneva 
reguleerimise järkjärgulise kaotamiseni. 

Muudatusettepanek 95
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lähiaastate põhiküsimus seisneb
asjakohaste stiimulite loomises 
investeeringute tegemiseks uutesse 
kiiretesse võrkudesse, mis toetavad 
infomahukate sidusteenuste 
innovatsiooni. Kõnealustel võrkudel on 
äärmiselt suur potentsiaal tuua kasu 
tarbijatele kogu Euroopa Liidus. Seetõttu 
on väga oluline, et ei tekiks takistusi 
jätkusuutlikul investeerimisel kõnealuste 
uute võrkude arengusse, ergutades samal 
ajal konkurentsi ja tarbijate valikuid. See 
võiks kaasa tuua erinevad reguleerivad 
lähenemisviisid, mis on turu vajadustega 
täpselt kohandatud.

Or. en

Selgitus

EL vajab uute kiirete võrkude arendamiseks jätkusuutlikku ja tulevikku suunatud 
investeeringut. Erinevate riikide reguleerivad asutused peavad sellega arvestama. 
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Muudatusettepanek 96
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lähiaastate põhiküsimus seisneb 
asjakohaste stiimulite loomises 
investeeringute tegemiseks uutesse 
kiiretesse võrkudesse, mis toetavad 
infomahukate sidusteenuste 
innovatsiooni. Kõnealustel võrkudel on 
äärmiselt suur potentsiaal tuua kasu 
tarbijatele kogu Euroopa Liidus. Seetõttu 
on väga oluline, et ei tekiks takistusi 
jätkusuutlikul investeerimisel kõnealuste 
uute võrkude arengusse, ergutades samal 
ajal konkurentsi ja tarbijate valikuid. See 
võiks kaasa tuua erinevad reguleerivad 
lähenemisviisid, mis on turu vajadustega 
täpselt kohandatud.

Or. en

Selgitus

Euroopa vajab uute kiirete võrkude arendamiseks jätkusuutlikku investeeringut. Erinevate 
riikide reguleerivad asutused peavad sellega arvestama.

Muudatusettepanek 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Elektrooniliste sidevõrkude sektor on 
kiiresti arenev sektor, mida iseloomustab 
tehnoloogilise innovatsiooni kõrge tase ja 
kiiresti muutuvad turud. Muutuvate 
turgude ja tehnoloogia reguleerimise 
täpsust on vaja korrapäraselt kontrollida. 
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Selle tagamine, et ELi kodanikel oleks 
võimalik jätkuvalt ja täies ulatuses osa 
saada ülemaailmsest infoühiskonnast, 
innovatsioonist ja kiirete järgmise 
põlvkonna võrkude turuletulekust, mis 
suudavad rahuldada tarbijate tulevast 
nõudlust suurema ribalaiuse ja suuremal 
arvul teenuste järele, peab olema 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
esmatähtis.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamist käsitlevates ettepanekutes ei tegele komisjon aktiivselt uute paiksete ja 
mobiilsete kiirete juurdepääsuvõrkude küsimusega, kuigi see küsimus on Euroopa 
konkurentsivõime, telekommunikatsioonitööstuse ja tarbijate jaoks olulise tähtsusega. 
Komisjoni arvamuse kohaselt on praegune raamistik piisavalt põhjendatud, et kõnealuse 
küsimusega ilma täiendavate õigusloomega seotud ettepanekuteta toime tulla. Aga ainuüksi 
minevikust pärit reguleerivate kavadega jätkamisest ei piisa.

Muudatusettepanek 98
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Järgmise põlvkonna võrkudel on 
äärmiselt suur potentsiaal tuua kasu 
ettevõtetele ja tarbijatele kogu Euroopa 
Liidus. Seetõttu on väga oluline, et 
õigusliku selguse puudumine ei muutuks 
takistuseks jätkusuutlikul investeerimisel 
kõnealuste uute võrkude arengusse, ning 
et ergutatakse konkurentsi ja tarbijate 
valikuid.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Raamistik peaks toime tulema uute 
väljakutsetega investeerimise ja 
innovatsiooni valdkonnas, tunnustades 
investeeringute ja konkurentsi 
julgustamise vajadust, nii et tarbijate 
valikut kaitstakse ja seda ei kahjustata.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Reguleeriv raamistik peaks samuti 
hõlmama täiendavaid eesmärke, milleks 
on tarbijakaitse edendamine elektroonilise 
side sektoris, tagades täpse ja 
kõikehõlmava teabe, kasutades selleks 
kõikvõimalikke meetmeid ja toiminguid, 
tagades tasude ja lõivude läbipaistvuse 
ning kõrged teenuste osutamise 
standardid, tagades tarbijaühingute osa 
täieliku tunnustamise avalike 
konsultatsioonide raames ning 
kindlustades, et vastutavatel asutustel või 
isikutel on olemas vahendid, mis 
võimaldavad neil võimalikke rikkumisi 
tõkestada ja tegutseda vajaliku 
tõhususega kõikide elektrooniliste 
sideteenustega seotud pettusekatsete 
kõrvaldamiseks. 

Or. it
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Selgitus

Mõte seisneb selle rõhutamises, et tarbijate kaitsmise vajadus peaks olema ühtlustatud 
reguleeriva raamistiku eesmärkide seas esikohal.

Muudatusettepanek 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) ELi reguleeriva raamistiku reformi 
toetaks kõige paremini Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma,
raadiospektri poliitika rühma ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) toimimise ja tõhususe 
parandamine. Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma nõuandvat osa tuleks 
tugevdada turukorraldust ja 
spektripoliitikat hõlmavates valdkondades. 
Raadiospektri poliitika rühma ja CEPTi 
nõuandvat rolli tuleks seoses 
spektripoliitikaga tugevdada. Sidekomitee 
ja raadiospektrikomitee tööle tuleks 
kasuks suurem läbipaistvus ja 
tööstussektori sidusrühmade aktiivsem 
osalemine käimasolevate ülesannete 
ettevalmistamisel.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 3 muudatusettepanekute selgitust. 

Uue asutuse, näiteks ameti loomise asemel tooks rohkem kasu Euroopa reguleerivate asutuste 
töörühma ning Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi
(samuti raadiospektrikomitee, sidekomitee ja raadiospektri poliitika rühma) tõhususe edasine 
parandamine. 

Kõik ülejäänud viited ametile on välja jäetud. 
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Muudatusettepanek 102
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Järgmise põlvkonna võrkudel on 
äärmiselt suur potentsiaal tuua kasu 
tarbijatele kogu Euroopa Liidus ja 
tugevdada Euroopa rahvusvahelist 
konkurentsivõimet maailma teiste 
majandustega võrreldes. Seetõttu on väga 
oluline, et kõnealustesse võrkudesse 
tehtavaid jätkusuutlikke investeeringuid ei 
takistaks reguleerimise korra jätkamine, 
mille eesmärk on olnud juurdepääsu 
tagamine juba olemasolevatele võrkudele, 
ning et luuakse stiimuleid investeeringute 
tegemiseks, edendades samal ajal 
konkurentsi ja tarbijate valikuid. 

Or. en

Selgitus

Uue põlvkonna võrkudega seotud väljakutse seisneb investeeringute edendamises, et rajada 
seadmetel põhinev konkurents ja töötada välja uued tooted ja teenused, et suurendada 
eeliseid tarbijate jaoks ja tugevdada Euroopa rahvusvahelist konkurentsivõimet avatud ja 
dünaamilistel uutel turgudel. 

Muudatusettepanek 103
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Teadus- ja arendustegevusse 
investeerimine on äärmiselt oluline 
järgmise põlvkonna kiudoptiliste võrkude 
arendamiseks ning paindliku ja tõhusa 
raadiojuurdepääsu saavutamiseks, 
soodustades sellega tugevamat 
konkurentsi ja uuenduslikke rakendusi ja 
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teenuseid, millest saavad kasu tarbijad. 
Väljakutse seisneb järgmise põlvkonna 
asukohast sõltumatute ja koondvõrkude 
ning teenuste infrastruktuuride rajamises 
elektroonilise side, andmetöötluse ja 
meedia jaoks. 

Or. en

Selgitus

Reguleerimine peab soodustama investeeringute tegemist teadus- ja arendustegevusse, et 
töötada välja järgmise põlvkonna traadiga ja traadita võrgud. 

Muudatusettepanek 104
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Riiklik poliitika peaks kaasa aitama 
elektroonilise side turu tõhusa toimimise 
täiendamisele, tegeldes nii varustamise 
kui ka nõudlusega, et ergutada positiivset 
mõjuringi, kus parema sisu ja teenuste 
väljatöötamine sõltub infrastruktuuri 
kasutuselevõtust ja vastupidi. Riiklik 
sekkumine peaks olema proportsionaalne 
ja ei tohiks moonutada konkurentsi ega 
takistada erainvesteeringuid ning peaks 
suurendama stiimuleid investeerimiseks ja 
vähendama sisenemistõkkeid. Selles osas 
võivad riigiasutused toetada tulevikku 
suunatud suure võimsusega 
infrastruktuuri väljaarendamist. Riik 
peaks toetust osutama avatud, 
läbipaistvate ja konkurentsivõimeliste 
menetluste kaudu, ei tohiks eelistada 
eelnevalt ühtegi olemasolevat 
tehnoloogiat ning peaks tagama 
infrastruktuurile juurdepääsu 
mittediskrimineerival viisil.

Or. en
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Selgitus

Seoses riigi või kohalike ametiasutustega, millel on elektroonilise side turul teatud osa, olgu 
see lihtsalt toetav või põhjalikum osalemine, on vaja mõningaid juhiseid. 

Muudatusettepanek 105
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks et tagada jätkusuutlik 
konkurents ja maksimaalne kasu 
lõppkasutajate jaoks, peaksid riikide 
reguleerivad asutused kohaldama 
kohustuslikku eelnevat reguleerimist 
proportsionaalselt ja kooskõlas vastava 
geograafilise piirkonna tegelike ja 
konkreetsete konkurentsitingimustega. 
Kui turg on vastavas geograafilises 
piirkonnas konkurentsivõimeline, peaksid 
riikide reguleerivad asutused julgustama 
konkureeriva infrastruktuuri 
kasutuselevõttu ja võimaldama 
juurdepääsu olulise turujõuga 
ettevõtte/ettevõtete võrgule nii madalal 
tasandil kui võimalik. Kui turg ei ole 
vastavas geograafilises piirkonnas 
tõhusalt konkurentsivõimeline, peaks 
kolmandatel isikutel olema võimalik 
juurde pääseda olulise turujõuga 
ettevõtte/ettevõtete võrgule sellisel viisil, et 
nende osutatavad konkurentsivõimelised 
teenused oleksid tehniliselt ja 
majanduslikult elujõulised.

Or. en

Selgitus

Jätkusuutliku konkurentsi julgustamine tagab tarbijate jaoks positiivsed tagajärjed pika aja 
jooksul. Sõltuvalt geograafilise piirkonna konkurentsitasemest tuleks edendada nii 
infrastruktuuri kui ka teenuste konkurentsi. 
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Muudatusettepanek 106
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et saavutada Lissaboni strateegia 
eesmärke ja toetada investeeringuid 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudesse Euroopas 
Euroopa tarbijate ja Euroopa tööstuse 
rahvusvahelise konkurentsivõime huvides, 
on äärmiselt vajalik järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude uus reguleerimise 
kord. Kõnealuse uue korra eesmärk on 
luua stiimulid järgmise põlvkonna 
võrkudesse investeerimiseks ja 
konkurentsi toetamiseks seal, kus 
infrastruktuuri alane konkurents puudub. 
Tulenevalt asjaolust, et arenevatel 
järgnevatel turgudel on raske turujõudu 
omandada, keskendub juurdepääsu 
käsitleva direktiivi artikli 12 lõikes 3 ja 
artikli 13 lõigetes 4 ja 6 sätestatud 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude 
juurdepääsukord infrastruktuuri alasele
konkurentsile ja mitte ainuüksi 
konkurentsile järgnevatel turgudel. 
Kõnealune kava kajastab uute 
juurdepääsuvõimaluste dünaamilisi 
arenguid elektroonilise side valdkonnas. 
Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude 
juurdepääsukorra raames tuleb 
kasutusele võtta dünaamilised võrgu osad 
ja edendada järgmise põlvkonna võrkude 
arengut ning elektroonilise side 
järgnevaid turgusid. Selle eesmärgiks on 
luua kõikide turuosaliste jaoks õiged 
stiimulid innovatsioonitegevuseks ja 
uutesse juurdepääsuvõrkudesse ning 
uutesse järgnevatesse turgudesse 
investeerimiseks.

Or. en
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Selgitus

Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude uus juurdepääsukord peab loobuma staatilisest 
lähenemisviisist, mis tagas juurdepääsu olemasolevatele võrkudele, ning peab pigem 
kasutusele võtma uued dünaamilised elemendid, et luua stiimulid innovatsiooni ja 
investeeringute jaoks mitte ainult järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudes, vaid ka 
järgnevatel turgudel. Euroopa rahvusvaheline konkurentsivõime uutel järgnevatel turgudel 
võrreldes maailma teiste majandustega sõltub investeeringute kaasamise suutlikkusest 
järgmise põlvkonna võrkudesse. 

Muudatusettepanek 107
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Riikide reguleerivatele asutustele 
esitatav nõue koostada tehnoloogiliselt 
võimalikult neutraalsed eeskirjad ei 
takista nõuetekohaselt eristamast 
olemasolevaid vasepõhiseid võrke ja uusi 
rajatud võrke, näiteks kiireid kiudoptilisi 
juurdepääsuvõrke. Asümmeetriline eelnev 
hind ja juurdepääsueeskirjad on seotud 
konkreetsete tehniliste vahendite 
omandiõigusega ja neid ei tohiks 
automaatselt laiendada uutele ehitatud 
või veel ehitatavatele võrkudele, mille 
aluseks ei ole enam endisest monopolist 
pärinevad võrgu osad. 

Or. en

Selgitus

Vaja on selgitada, et tehnoloogilise neutraalsuse, turuanalüüsi ja järgnevate 
parandusmeetmete kava raames – kui see on olemas – on ikkagi vaja vahet teha eelmiselt 
monopolilt päritud amortiseerunud endiste varade ja varade vahel, mida hakatakse ehitama 
avatud ja konkurentsivõimelises keskkonnas. 
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Muudatusettepanek 108
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et saavutada Lissaboni strateegia 
eesmärke ja toetada investeeringuid 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudesse Euroopas 
Euroopa tarbijate ja Euroopa tööstuse 
rahvusvahelise konkurentsivõime huvides, 
on äärmiselt vajalik järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude uus reguleerimise 
kord. Uue õigusliku raamistiku eesmärk 
on stiimulite loomine järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudesse investeerimiseks, 
toetades samal ajal konkurentsi 
juurdepääsu tagamisega võrkudele, kus 
infrastruktuuri alane konkurents ei ole 
saavutatav. Tulenevalt asjaolust, et 
arenevatel turgudel on raske turujõudu 
omandada, keskendub juurdepääsu 
käsitleva direktiivi artikli 12 lõikes 3 ja 
artikli 13 lõigetes 4 ja 6 sätestatud 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude 
reguleeriv raamistik uuele 
infrastruktuurile juurdepääsule ja mitte 
olulisele turujõule järgnevatel turgudel. 
Kõnealune kava kajastab turu ja turule 
sisenemise võimaluste dünaamilist 
arengut elektrooniliste sidevõrkude 
valdkonnas. Järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude reguleerivas 
raamistikus peab seega samuti kasutusele 
võtma dünaamilised elemendid ja 
edendama turu arengut, tagades kõikide 
turuosaliste jaoks õiged stiimulid 
innovatsiooniks ja uutesse 
juurdepääsuvõrkudesse ning uutesse 
järgnevatesse turgudesse investeerimiseks.

Or. de
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Selgitus

Uute juurdepääsuvõrkude sektoris puuduvad seni kogu riiki hõlmavad võrgud. Need tuleb 
tulevikus välja arendada ja seega tuleks reguleerivas raamistikus kehtestada stiimulid nende 
arenguks. Eeskirjad peaksid võimaldama jagada riske investorite ja juurdepääsutaotlejate 
vahel, toetades võrkudele juurdepääsu õigust. 

Muudatusettepanek 109
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Innovatsioon ja kiirete järgmise 
põlvkonna võrkude õigeaegne ja 
konkurentsivõimeline turuletulek, mis 
suudavad rahuldada tarbijate tulevast 
nõudlust suurema ribalaiuse ja suurema 
arvu teenuste järele, peab olema 
direktiivides kajastatud esimeses 
järjekorras, et tagada ELi kodanike jätkuv 
täiemahuline ülemaailmses 
infoühiskonnas osalemine. Seetõttu on 
vaja eristada reguleerivat lähenemisviisi 
endistele ja uutele võrkudele, vältides 
tarbetute reguleerimisega seotud 
kohustuste kehtestamist ettevõtetele, mis 
varustavad uute teenuste ja/või 
võrkudega, näiteks kiirete kiudoptiliste 
juurdepääsuvõrkudega, mille järele 
valitsev nõudlus on väga ebakindel ja 
eeldab oluliste investeeringute tegemist 
eelkõige valdkondades, kus on olemas 
konkurentsivõimelised platvormid. Uus 
reguleeriv lähenemisviis järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkudele 
juurdepääsule peaks looma stiimulid 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudesse investeerimiseks 
ja samal ajal edendama konkurentsi, 
tagades juurdepääsu võrkudele, kus 
infrastruktuuri alane konkurents ei ole 
elujõuline. See kajastab uute 
juurdepääsuvõimaluste käimasolevat 
dünaamilist arengut elektroonilise side 
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valdkonnas ja vajadust stabiilsete 
reguleerivate tingimuste järele 
investeerimisotsuste tegemisel, 
eesmärgiga luua kõikide turuosaliste 
jaoks stiimulid innovatsiooniks ning 
uutesse juurdepääsuvõrkudesse ja uutesse 
järgnevatesse turgudesse investeerimiseks. 

Or. en

Selgitus

Õigeaegsete investeeringute tagamine kiiretesse järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse 
on elektroonilise side sektoris peamine poliitiline väljakutse. Reguleerimise korda on vaja 
kohandada, et luua stiimulid ning reguleerimiskindlus kõnealuste investeeringute jaoks. 
Eeskirjad peavad soodustama infrastruktuuri täiemahulist konkurentsi ja sisaldama õiglasel 
määral riskide jagamist investori ja juurdepääsutaotleja vahel, et soodustada investeeringuid, 
tagades samal ajal juurdepääsu seal, kus infrastruktuuri alasel konkurentsil ei ole võimalik 
areneda. 

Muudatusettepanek 110
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. 
aasta direktiivi 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta) kohaldamist, on vaja 
selgitada lõppseadmete teatavate aspektide 
kohaldamist seoses puuetega 
lõppkasutajate juurdepääsuga, et tagada 
lõppseadmete ning elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste 
koostalitlusvõime.

Or. en
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Selgitus

Kui puuetega inimestele ei ole tagatud juurdepääs lõppseadmetele, ei ole neil ka võimalik 
juurde pääseda elektroonilistele sidevõrkudele ja -teenustele. Seetõttu on vaja mõlema 
koostalitlusvõime tagamiseks selgelt ära märkida, millist liiki lõppseadmed on seotud 
puuetega lõppkasutajate juurdepääsuga.

Muudatusettepanek 111
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Komisjon tunnistas oma 
20. märtsi 2006. aasta teatises 
„Lairibaühenduse lõhe ületamine”, et 
seoses kiiretele lairibateenustele 
juurdepääsuga on Euroopa territoriaalselt 
lõhenenud. Lairibaühenduse üldisele 
suurenemisele vaatamata on juurdepääs 
mitmetes piirkondades piiratud kõrgete 
kulude tõttu, mille põhjuseks on väike 
rahvastikutihedus ja kaugel paiknemine. 
Kaubanduslikud stiimulid 
lairibaühenduse kõnealustesse 
piirkondadesse paigaldamisse 
investeerimiseks osutuvad sageli 
ebapiisavaks ja seetõttu on vaja 
kombineeritud poliitilist ja turupõhist 
lähenemisviisi. 

Or. en

Selgitus

Reguleerivas raamistikus peaks samuti arvestama piirkondlike arenguga seotud puuduste 
kaotamise vajadust. Rõhutada tuleks lairibaühenduse kasutuselevõtu erilist tähtsust. 
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Muudatusettepanek 112
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Komisjon tunnistas oma 
20. märtsi 2006. aasta teatises 
„Lairibaühenduse lõhe ületamine”, et 
seoses kiiretele lairibateenustele 
juurdepääsuga on Euroopa territoriaalselt 
lõhenenud. Lairibaühenduse üldisele 
suurenemisele vaatamata on juurdepääs 
mitmetes piirkondades piiratud kõrgete 
kulude tõttu, mille põhjuseks on väike 
rahvastikutihedus ja kaugel paiknemine. 
Kaubanduslikud stiimulid 
lairibaühenduse kõnealustesse 
piirkondadesse paigaldamisse 
investeerimiseks osutuvad sageli 
ebapiisavaks. Positiivseks pooleks on see, 
et tehnoloogiline innovatsioon vähendab 
paigaldamiskulusid. Selleks et tagada 
investeeringute tegemine uutesse 
tehnoloogiatesse vähearenenud 
piirkondades, peaksid elektroonilise side 
eeskirjad olema kooskõlas teiste võetavate 
poliitiliste meetmetega, näiteks riigiabi 
poliitika, struktuurifondide või laiemate 
tööstuspoliitika eesmärkidega. 

Or. en

Selgitus

Reguleerivas raamistikus peaks samuti arvestama piirkondlike arenguga seotud puuduste 
kaotamise vajadust. Rõhutada tuleks lairibaühenduse kasutuselevõtu erilist tähtsust.
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Muudatusettepanek 113
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Riikide reguleerivate asutuste ja 
Euroopa Komisjoni tegevus elektroonilise 
side raamistikus aitab kaasa 
laiaulatuslikumate poliitikate 
elluviimisele konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, kultuuri, tööhõive, 
keskkonna, sotsiaalse ja piirkondliku 
ühtekuuluvuse ning asulaplaneerimise 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Reguleerivas raamistikus tuleks samuti arvesse võtta piirkondlike puuduste kaotamise 
vajadust arengu- ja üldise tööstuspoliitika valdkonnas eesmärgiga suurendada 
investeeringute kasvu kaudu kõigis ELi piirkondades innovatsiooni ja konkurentsivõimet. 

Muudatusettepanek 114
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Riikide reguleerivate asutuste ja 
Euroopa Komisjoni tegevus elektroonilise 
side raamistikus aitab kaasa 
laiaulatuslikumate poliitikate 
elluviimisele riikliku poliitika eesmärkide, 
kultuuri, tööhõive, keskkonna, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, piirkondliku arengu ning 
asulaplaneerimise valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

Reguleerivas raamistikus tuleks samuti arvesse võtta piirkondlike puuduste kaotamise 
vajadust arengu valdkonnas eesmärgiga suurendada innovatsiooni ja investeeringuid kõigis 
ELi piirkondades.

Muudatusettepanek 115
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Otsuste vastuvõtmisel käesoleva 
direktiivi alusel peaks komisjon arvesse 
võtma riikide reguleerivate asutuste ja 
tööstuse sidusrühmade arvamusi, 
kasutades läbipaistvuse ja 
proportsionaalsuse tagamiseks tõhusaid 
konsultatsioone. Komisjon peaks välja 
andma üksikasjalikud konsulteerimist 
käsitlevad dokumendid, milles selgitatakse 
kaalutavaid erinevaid tegevussuundi, ja 
huvitatud sidusrühmadele antakse 
vastamiseks mõistlik ajavahemik. Pärast 
vastuste kaalumist peaks komisjon 
põhjendama vastuvõetavat otsust 
asjaomasele konsulteerimisele järgnevas 
avalduses, milles kirjeldatakse muu 
hulgas, kuidas on vastajate arvamusi 
arvesse võetud.

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste ja tööstuse sidusrühmade arvamuste arvessevõtmine ühenduse 
tasandi otsustes on ülioluline, otsused peavad olema läbipaistvad ja saavutatava tulemusega 
proportsionaalsed. Selle teostamine eeldab täielikku ja tõhusat konsulteerimist riikide 
reguleerivate asutuste ja tööstuse sidusrühmadega. 

Viite komisjonile võib asendada viitega Euroopa reguleerivate asutuste töörühmale, vt 
põhjenduse 3 muudatusettepanekute selgitust. 
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Muudatusettepanek 116
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Eesmärk on turgudel konkurentsi 
arenedes järk-järgult vähendada eelneva 
reguleerimise sektoriomaseid eeskirju 
ning lõpuks reguleerida elektroonilist 
sidet vaid konkurentsiõigusega. Võib 
juhtuda, et konkurents areneb eri 
turgudel ja liikmesriikide eri piirkondades 
erineva kiirusega. Tagamaks, et 
reguleerimine on proportsionaalne ja 
kohandatud erinevatele 
konkurentsitingimustele, peaks riikide 
reguleerivatel asutustel olema võimalik a) 
määratleda turud piirkondlikul alusel 
ja/või b) lõpetada reguleerivad kohustused 
turgudel ja/või geograafilistes 
piirkondades, kus on olemas tõhus 
infrastruktuuri alane konkurents, isegi 
kui need ei ole eraldi turgudena 
määratletud. Samuti peaks riikide 
reguleerivatel asutustel olema võimalik 
võrkude rajamise soodustamiseks nõuda 
võrgu osade ja seotud vahendite jagamist, 
eriti kiudoptiliste juurdepääsuvõrkude 
kasutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Sektorispetsiifilised eelneva 
reguleerimise eeskirjad võeti kasutusele 
eesmärgiga minna endistelt monopolidelt 
üle elektrooniliste sidevõrkude ja -
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teenuste konkurentsiturule. 
Ajavahemikul, mil monopoolsetele 
võrkudele juurdepääsu kontrollisid 
valitsevad operaatorid, oli eelnev 
reguleerimine õigustatud, välja arvatud 
juhul, kui probleeme oleks olnud võimalik 
lahendada ainuüksi konkurentsiõigusega. 
Aga uutesse võrkudesse –
kaablivõrkudesse ja järgmise põlvkonna 
võrkudesse – investeerimisel ei ole 
vajadus eelneva reguleerimise järele 
enam sellisel määral õigustatud. Kui 
juurdepääsutaotlejatel on võimalik valida 
vähemalt kahe juurdepääsuvõrgu vahel, 
ei ole eelnev reguleerimine enam 
õigustatud. Järkjärgulise lõpetamise 
kavas ei tuleks enam keskenduda tõhusale 
konkurentsile elektroonilise sideteenuse 
turgude järgnevatel turgudel, vaid 
infrastruktuuri alase konkurentsi 
olemasolule (infrastruktuuri kontroll). 
Kui kõnealuse kontrollimise alusel on 
infrastruktuuri alane konkurents olemas, 
tuleks sektorispetsiifiline eelnev 
reguleerimine lõpetada ja kohaldada 
tuleks eranditult ühenduse ja riikide 
konkurentsiõigust, pöördumata tagasi 
kolmele kriteeriumile vastavuse kontrolli 
juurde, milles keskendutakse 
konkurentsile järgnevatel turgudel ja 
valiku tegemisele eelneva reguleerimise ja 
konkurentsiõiguse vahel. Infrastruktuuri 
kontrolli tuleks kohaldada lisaks riikide 
turgudele ka piirkondlike turgude suhtes 
sellistes geograafilistes piirkondades, kus 
infrastruktuuri alane konkurents on 
saavutatav. Riikide reguleerivad asutused 
peaksid kindlaks määrama kõnealused 
piirkondlikud geograafilised turud, võttes 
arvesse võrkude konkurentsi 
majanduslikku teostatavust.

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui sektorispetsiifiliselt eelnevalt reguleerimiselt ülemineku viisis on algusest 
peale kokku lepitud, on tegelik järkjärguline lõpetamine olnud äärmiselt aeglane ja 



AM\725135ET.doc 31/102 PE407.629v01-00
Freelance-tõlge

ET

ettevaatlik. Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude potentsiaaliga kaasnevate väljakutsete 
kontekstis tuleb järkjärgulise lõpetamise kava ümber kujundada. Kui on olemas konkurents 
vähemalt kahe alternatiivse juurdepääsuvõrgu vahel – olgu siis riiklikul või piirkondlikul 
tasandil – puudub vajadus jätkata sektorispetsiifilist eelnevat reguleerimist.

Muudatusettepanek 118
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Samal ajal kui praegune 
olemasolevatele endistele võrkudele 
juurdepääsukord on keskendunud 
üleminekule monopoolsetelt järgnevatelt 
turgudelt tõhusa konkurentsiga turgudele 
ja infrastruktuuri alase konkurentsi 
soodustamise vähendamisele, on vaja uut 
juurdepääsukorda järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele. Kõnealused 
võrgud tekivad ainult juhul, kui investorid 
on huvitatud riskantsete investeeringutega 
tegelemisest. Kõnealuste 
investeeringutega seotud riskid tulenevad 
tõsiasjast, et tarbijate eelistused ja nende 
soov maksta uute uuenduslike toodete eest 
kõrgemat hinda on ebakindlad. Lisaks 
mõjutab seda riski ka juurdepääsukord 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele. Seega on vaja 
kasutusele võtta uus juurdepääsukord 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele, mis loob stiimulid 
uutesse võrkudesse investeeringute 
tegemiseks. Kõnealuste võrkude uus 
reguleeriv raamistik peab olema 
ettearvatav ja jätkusuutlik. See peaks 
edendama infrastruktuuri alast 
konkurentsi, võimaldama 
konkurentsieeliseid seoses infrastruktuuri 
tehtavate investeeringutega ja andma 
juurdepääsutaotlejatele 
juurdepääsuvõimalused, suurendades 
seega valikuid ja parandades tarbijatele 
osutatavaid teenuseid.
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Or. en

Selgitus

Olemasolevatele endistele võrkudele juurdepääsuks väljatöötatav juurdepääsukord kärbiks 
investeeringuid kõnealustesse uutesse võrkudesse, kui see kantakse muutmata kujul üle 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude juurdepääsukorrale. Järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude uus juurdepääsukord peaks tagama juurdepääsuvõimalused sellisel 
viisil, et see ei mõjuta investeerimisstiimuleid. Juurdepääsutaotlejad peaksid valima riskide 
jagamise võimaluste ja konkreetsete riskipreemiatega võimaluste vahel. 

Muudatusettepanek 119
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühenduse mehhanism, mis võimaldab 
komisjonil nõuda, et riikide reguleerivad 
asutused loobuksid kavandatavatest turu 
määratlemise ja olulise turujõuga 
ettevõtjaks tunnistamisega seotud 
meetmetest, on olulisel määral aidanud 
saavutada järjekindlat lähenemisviisi 
selliste olukordade ja ettevõtjate 
kindlaksmääramisel, kus ja kelle puhul 
võib kohaldada eelnevat reguleerimist. 
Paraku ei ole samaväärset mehhanismi 
kohaldatavate meetmete jaoks. Turu 
jälgimise ja eriti raamdirektiivi artikli 7 
kohase menetlusega saadud kogemused 
on komisjonile näidanud, et kui riikide 
reguleerivad asutused kohaldavad 
parandusmeetmeid erinevalt, isegi kui 
turutingimused on sarnased, õõnestab see 
elektroonilise side siseturgu, ei taga eri 
liikmesriikides asuvatele ettevõtjatele 
võrdset mänguruumi ning takistab 
tarbijatel kasu saamist piiriülesest 
konkurentsist ja teenustest. Komisjonile 
tuleks anda õigus nõuda riigi 
reguleerivalt asutuselt, et ta loobuks 
meetmete eelnõudest seoses riikide 
reguleerivate asutuste valitud 
parandusmeetmetega. Et tagada 

(11) Ühenduse mehhanism, mis võimaldab 
komisjonil nõuda, et riikide reguleerivad 
asutused loobuksid kavandatavatest turu 
määratlemise ja olulise turujõuga 
ettevõtjaks tunnistamisega seotud 
meetmetest, on olulisel määral aidanud 
saavutada järjekindlat lähenemisviisi 
selliste olukordade ja ettevõtjate 
kindlaksmääramisel, kus ja kelle puhul 
võib kohaldada eelnevat reguleerimist.
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ühenduses reguleeriva raamistiku 
järjekindel kohaldamine, peaks komisjon 
enne otsustamist ametiga nõu pidama.

Or. en

Selgitus

Komisjonile seoses parandusmeetmetega antud volituste ulatus läheb liiga kaugele. 

Muudatusettepanek 120
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Riikide sideturud on Euroopa 
Liidus jätkuvalt erinevad; riikide 
reguleerivate asutuste ning Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti pädevused ja teadmised on 
Euroopa konkurentsivõimelise 
sideturgude ja -teenuste ökosüsteemi 
ehitamisel väga olulised, saades samal 
ajal aru riikide ja piirkondade 
erinevustest ning austades subsidiaarsuse 
nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et vältida reguleerimisvaakumi teket 
kiiresti muutuvas sektoris, peaks juhul, 
kui ka uuesti teatatud meetme eelnõu 
põhjustaks siseturul tõkkeid või oleks 
ühenduse õigusega kokkusobimatu, 

(13) Läbivaatamine peaks kajastama 
majanduslikku turuanalüüsi, mille 
aluseks on konkurentsiõiguse meetodid. 
Eesmärk on turgudel konkurentsi 
arenedes järk-järgult vähendada eelnevat 
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olema komisjonil võimalik pärast ametiga 
nõupidamist nõuda asjaomaselt riigi 
reguleerivalt asutuselt konkreetse 
parandusmeetme rakendamist konkreetse 
tähtaja jooksul.

sektoripõhist reguleerimist. Eelnev 
reguleerimine võib siiski osutuda ka 
edaspidi vajalikuks uute sisenemistõkete 
tõttu, mis tekivad tehnoloogilise arengu 
tulemusena. Võib juhtuda, et konkurents 
areneb eri turgudel ja liikmesriikide eri 
piirkondades erineva kiirusega. 
Tagamaks, et reguleerimine on 
proportsionaalne ja kohandatud 
erinevatele konkurentsitingimustele, 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
lõpetama reguleerivad kohustused 
turgudel ja/või geograafilistes 
piirkondades, kus on olemas 
infrastruktuuri alane konkurents või kus 
seda on oodata, isegi kui need ei ole eraldi 
turgudena määratletud. Selleks et tagada 
turuosaliste õiglane ja võrdne kohtlemine 
sarnastel tingimustel eri liikmesriikides, 
peaks komisjon koostöös Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametiga tagama käesoleva 
direktiivi sätete ühtlustatud ja järjepideva 
kohaldamise. Riikide reguleerivad 
asutused ja konkurentsiõiguse 
rakendamisega tegelevad riiklikud 
asutused peaksid oma tegevuse vajaduse 
korral kooskõlastama, et tagada kõige 
asjakohasema meetme võtmine. Ühendus 
ja liikmesriigid on võtnud kohustused 
seoses telekommunikatsioonivõrkude 
vastastikuse sidumisega Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames ning 
neid kohustusi tuleb samuti järgida. 

Or. en

Selgitus

Põhjendus käsitleb konkreetseid probleeme, mis on seotud turgude erineva arengukiirusega 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Ühtlustatud ja järjepideva lähenemisviisi tagamiseks eri 
liikmesriikides võetakse kasutusele mehhanism, mis tagab riikide reguleerivate asutuste, 
riikide konkurentsiasutuste, komisjoni ja Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti koostöö. Lisaks tuleb arvesse võtta Maailma Kaubandusorganisatsiooni suhtes 
võetud kohustusi. 
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Muudatusettepanek 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid julgustama 
sidusrühmi sõlmima 
koostöökokkuleppeid, et sidusteenuste 
osutamine toimuks sujuvalt ja et oleks 
tagatud kasutajate usalduse kõrge tase. 
Eelkõige tuleks julgustada koostööd 
tegema elektrooniliste sidevõrkude ja/või -
teenuste osutajaid ning teisi sidusrühmi, 
et edendada õiguspärast sisu ja kaitsta 
Interneti-põhist sisu. Seda liiki koostöö, 
mis ulatub reguleerivast raamistikust 
väljapoole ilma seda kahjustamata, võiks 
praktiliselt aset leida näiteks 
tegevusjuhendite vormis, mille koostavad 
asjaomased pooled pärast omavahelisi 
läbirääkimisi ja heakskiitmist. Sellised 
juhendid on põhimõtteliselt sätestatud 
juba paljudes ühenduse õigusaktides, 
näiteks e-kaubanduse direktiiv 
(direktiiv 2000/31/EÜ, artikkel 16), 
direktiiv intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise kohta (direktiiv 2004/48/EÜ, 
artikkel 17) ja direktiiv üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel (direktiiv 
95/46/EÜ, artikkel 27). Sidusrühmade 
koostöö nendes küsimustes on väga 
oluline, et edendada Interneti-põhist sisu 
ja eelkõige Euroopa kultuuri hõlmavat 
sisu ning et vallandada infoühiskonna 
potentsiaal. 

Or. 

Selgitus

Põhjendus rõhutab vajadust julgustada konstruktiivset koostööd sidusrühmade vahel, mille 
eesmärgiks on Interneti-põhise sisu edendamine ja infoühiskonna potentsiaali vallandamine. 
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Muudatusettepanek 123
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kui lõppkasutajad töötavad välja 
või ostavad mis tahes tüüpi või ulatusega 
tarkvararakendusi, riistvara seadmetesse 
paigaldatud tarkvararakendusi või tavalist 
riistvara, kasutavad neid kõne 
edastamiseks ilma välise kõneteenuste 
pakkuja sekkumiseta kõneside 
teostamiseks ettevõttes/riigiasutuses, 
suletud kasutajarühmas või avalikus 
sfääris teise isikuga, kelle tarkvara või 
riistvara võimaldab kõnesidet, siis 
osutavad lõppkasutajad endale ise 
kõnesideteenust ja tegemist ei ole 
elektroonilise sideteenuse osutamisega. 
See on nii isegi juhul, kui 
ettevõttel/riigiasutusel on endal vähemalt 
üks sidejaam traditsiooniliste 
kõnevõrkude või lõppkasutajatega, 
sealhulgas üksikisikutega ühendumiseks, 
kes kasutavad Internetti üksteisega 
suhtlemiseks.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et ELi raamdirektiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punkt c välistab ise teenuste 
osutamise ning et näiteks äriettevõtte poolt enda eesmärkidel ilma teenusepakkujata osutatav 
IP-kõneteenus ei ole elektrooniline sideteenus.
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Muudatusettepanek 124
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

(16) Raadiosagedused on liikmesriikide 
omand. Raadiosageduste haldamise 
tagamine on liikmesriikide pädevus. Neid 
tuleb käsitada napi avaliku varana, millel 
on oluline avalik ja majanduslik väärtus.
Üldistes huvides on hallata spektrit 
sotsiaalselt, kultuuri, majanduse ja 
keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit kahtlust, et raadiospekter on napp ressurss. See peaks kuuluma liikmesriikidele. 
Selle majanduslikku ja sotsiaalset väärtust tuleks vastaval viisil tasakaalustatult kaaluda, et 
seda tõhusalt hallata. 

Muudatusettepanek 125
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

(16) Raadiosagedused on liikmesriikide 
omand. Neid tuleb käsitada napi avaliku 
varana, millel on oluline avalik ja 
majanduslik väärtus. Üldistes huvides on 
hallata spektrit sotsiaalselt, kultuuri, 
majanduse ja keskkonna seisukohalt nii 
tõhusalt ja tulemuslikult kui võimalik ning 
järk-järgult kaotada tõkked, mis ei 
võimalda tõhusat kasutamist.
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Or. en

Selgitus

Ei ole mingit kahtlust, et raadiospekter on napp riiklik ressurss. Liikmesriikide esialgne 
vastutus raadiospektri eest tuleks selgeks teha.

Muudatusettepanek 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

(16) Raadiosagedused on liikmesriikide 
omand. Neid tuleb käsitada napi avaliku 
varana, millel on oluline avalik ja 
majanduslik väärtus. Üldistes huvides on 
hallata spektrit sotsiaalselt, kultuuri, 
majanduse ja keskkonna seisukohalt nii 
tõhusalt ja tulemuslikult kui võimalik ning 
järk-järgult kaotada tõkked, mis ei 
võimalda tõhusat kasutamist.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit kahtlust, et raadiospekter on napp riiklik ressurss. Liikmesriikide esialgne 
vastutus raadiospektri eest tuleks selgeks teha.

Muudatusettepanek 127
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit majanduslikult, sotsiaalselt ja 

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit sotsiaalselt, kultuuri, majanduse ja 



AM\725135ET.doc 39/102 PE407.629v01-00
Freelance-tõlge

ET

keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik, võttes arvesse 
kultuuriga seotud eesmärke ja 
meediakanalite paljusust, ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

Or. de

Selgitus

Vaja on tagada kultuuri ja meediakanalite paljususe aspektide jätkuv arvessevõtmine 
spektrihalduse raames. 

Muudatusettepanek 128
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiosagedusi tuleks hallata 
kahjulikke ja häirivaid mõjutusi vältival 
viisil. Seepärast tuleks nõuetekohaselt 
määratleda kahjulike ja häirivate mõjutuste 
mõiste, et vähendada nende mõjutuste 
vältimiseks vajalikku regulatiivset 
sekkumist vajaliku miinimumini.

(17) Raadiosagedusi tuleks hallata 
kahjulikke ja häirivaid mõjutusi vältival 
viisil. Seepärast tuleks nõuetekohaselt 
määratleda kahjulike ja häirivate mõjutuste 
mõiste, võttes arvesse rahvusvaheliselt või 
piirkondlikult kokkulepitud sageduste 
jaotamise kavasid, et vähendada nende 
mõjutuste vältimiseks vajalikku 
regulatiivset sekkumist vajaliku 
miinimumini.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punktiga s. Kahjulike ja häirivate mõjude 
probleem on üks peamisi põhjuseid, miks on vaja riiklikke, piirkondlikke ja rahvusvahelisi 
sageduste jaotamise kavasid. Kuna sagedused ei ole piiratud geograafiliste piirkondadega 
ning ületavad ELi piire, tuleb austada rahvusvahelisi ja piirkondlikke siduvaid kokkuleppeid, 
et kahjulikke ja häirivaid mõjusid ära hoida või leevendada. 
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Muudatusettepanek 129
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kuigi spektri haldamine jääb 
liikmesriikide pädevusse, saab üksnes 
ühenduse tasandil koordineerimise ja 
vajaduse korral ühtlustamisega tagada, et 
spektri kasutajad siseturust täielikku kasu 
saavad ning et ELi huve oleks maailmas 
võimalik edukalt kaitsta.

Or. en

Selgitus

ELi kooskõlastava lähenemisviisiga spektrile, austades samas subsidiaarsuse põhimõtet, on 
võimalik saavutada olulist mastaabisäästu ja väärtuse mitmekordistamist.

Muudatusettepanek 130
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kuigi spektri haldamine jääb 
liikmesriikide pädevusse, saab üksnes 
ühenduse tasandil koordineerimise ja 
vajaduse korral ühtlustamisega tagada, et 
spektri kasutajad siseturust täielikku kasu 
saavad ning et ELi huve oleks maailmas 
võimalik edukalt kaitsta.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil ühtlustamisest võib olla abi, aga see ei ole ainuke viis, kuidas siseturust täielikku 
kasu saada ja tagada ELi huvide edukas kaitsmine maailmas. 
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Muudatusettepanek 131
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kuigi spektri haldamine jääb 
liikmesriikide pädevusse, saab üksnes 
ühenduse tasandil koordineerimise ja 
vajaduse korral ühtlustamisega tagada, et 
spektri kasutajad siseturust täielikku kasu 
saavad ning et ELi huve oleks maailmas 
võimalik edukalt kaitsta.

Or. en

Selgitus

Ühenduse tasandil ühtlustamisest võib olla abi. Teised meetodid, näiteks tehnoloogiline 
uuendus, võivad samuti aidata tuua kasu siseturu jaoks. 

Muudatusettepanek 132
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Soovitab korraldada 2010. aastal 
spektrialane tippkohtumine, mille 
läbiviijateks oleksid liikmesriigid, 
sealhulgas Euroopa Parlament, Euroopa 
Komisjon ja kõik sidusrühmad. Kõnealuse 
tippkohtumise tulemuseks peaks olema 
selguse saavutamine järgmistes 
valdkondades:
a) Euroopa spektripoliitika suurem ühtsus 
tervikuna;
b) spektri vabastamine uute sideteenuste 
jaoks pärast digitaalringhäälingule 
üleminekut;
c) probleemide väljaselgitamine seoses 
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konkreetsete sektorite või konkreetse 
sagedusriba laiusega üleminekuperioodil.

Or. en

Selgitus

Kuna ühise mõistmiseni jõudmine kõikide huvitatud poolte vahel tundub olevat raske, võiks 
2010. aasta tippkohtumine olla konsensuseni jõudmiseks ideaalne aeg. 

Muudatusettepanek 133
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida konkreetsel sagedusala 
jaoks parim tehnoloogia ja parimad 
teenused (edaspidi „tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtted”).
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks muutuma 
erandiks ning olema selgelt põhjendatud 
ja kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida riikide sageduste 
jaotamise tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades määratletud elektrooniliste 
sideteenuste jaoks kasutatava konkreetse
sagedusala jaoks parim tehnoloogia ja 
parimad teenused (edaspidi „tehnoloogia-
ja teenuseneutraalsuse põhimõtted”).
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks leidma 
kohaldamist, kui on tegemist üldist huvi 
pakkuvate eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Vajalik, et tagada õiguslik ühtsus raamdirektiivi artikli 9 lõikes 4 sätestatud 
teenuseneutraalsuse määratlusega ja sageduste rahvusvaheliselt kooskõlastatud haldamise 
jaoks. 
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Muudatusettepanek 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida konkreetsel sagedusala 
jaoks parim tehnoloogia ja parimad 
teenused (edaspidi „tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks muutuma 
erandiks ning olema selgelt põhjendatud 
ja kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida riikide sageduste 
jaotamise tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades määratletud elektrooniliste 
sideteenuste jaoks kasutatava konkreetsel 
sagedusala jaoks parim tehnoloogia ja 
parimad teenused (edaspidi „tehnoloogia-
ja teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks leidma 
kohaldamist, kui on tegemist üldist huvi 
pakkuvate eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Vajalik, et tagada õiguslik ühtsus teenuseneutraalsuse määratlusega.

Muudatusettepanek 135
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
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elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata 
vajalik teenuseneutraalsusest tehtud 
erandi huvides.

elektromagnetväljadega.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsuse kava võib kaasa tuua maapealse, eriti mobiiltehnoloogia kasutamise 
satelliitteenuste jaoks kasutatavates sagedusalades. Selline kasutamine võib asjakohatult 
häirida ja avaldada kahjulikku mõju satelliitteenustele, seades ohtu olemasolevad teenused ja 
kõigutades tulevase kasutuselevõtu ja investeeringute väljavaateid Euroopa 
satelliiditööstuses. 

Selleks et maapealne kasutus ei muutuks satelliidikasutuse suhtes esmatähtsaks ega hakkaks 
seda segama, on vaja jätkuvat usaldust tehniliste eeskirjade, tehnoloogiale suunatud lubade 
väljastamise ja objektiivsete mittediskrimineerivate erandite suhtes.

Muudatusettepanek 136
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata 
vajalik teenuseneutraalsusest tehtud 
erandi huvides.

(21) Tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte
piirangud peaksid olema asjakohased ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või ühenduse õigusega kooskõlas 
oleva üldist huvi pakkuva eesmärgi 
täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

Ühtsuse tagamine direktiivi tekstiga, milles tehnoloogianeutraalsuse eesmärgil osutatakse 
piirangutele, mitte eranditele. Piirangud ei tohiks piirduda erandiga teenuseneutraalsuse 
põhimõttest, vaid peavad olema kooskõlas üldist huvi pakkuvate eesmärkidega. 

Muudatusettepanek 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata 
vajalik teenuseneutraalsusest tehtud 
erandi huvides.

(21) Tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte 
piirangud peaksid olema asjakohased ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või ühenduse õigusega kooskõlas 
oleva üldist huvi pakkuva eesmärgi 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Ühtsuse tagamine direktiivi tekstiga, milles tehnoloogianeutraalsuse eesmärgil osutatakse 
piirangutele, mitte eranditele. Piirangud ei tohiks piirduda erandiga teenuseneutraalsuse 
põhimõttest, vaid peavad olema kooskõlas üldist huvi pakkuvate eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 138
Rebecca Harms

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. 
Teiselt poolt võib spektri kasutamise 
siduda samuti eranditult konkreetse 
teenuse osutamisega või teha seda 
konkreetse tehnoloogia kaudu, 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 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide, 
näiteks 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. 

Or. en

Selgitus

Raamdirektiivi põhjenduses 5 tunnustatud viisil ei tohiks edastuse ja sisu reguleerimise 
lahusus piirata nendevaheliste seoste arvessevõtmist, eelkõige selleks, et tagada 
meediakanalite paljusus, kultuuriline mitmekülgsus ja tarbijakaitse. Liikmesriikidele peab 
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jääma seetõttu võimalus siduda individuaalsete kasutusõiguste tagamine konkreetse sisuga 
teenuste osutamise kohustustega. 

Muudatusettepanek 139
Anne Laperrouze

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.

Or. fr



PE407.629v01-00 48/102 AM\725135ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Raamdirektiivi põhjenduses 5 tunnustatud viisil ei tohiks edastuse ja sisu reguleerimise 
lahusus kaotada võimalust seoste arvessevõtmiseks kõnealuse kahe elemendi vahel, eelkõige 
juhul, kui eesmärgiks on meediakanalite paljususe, kultuurilise mitmekülgsuse ja tarbijate 
kaitsmise tagamine. Liikmesriikidele peaks seetõttu jääma võimalus individuaalsete 
kasutusõiguste tagamiseks, mille suhtes kehtivad konkreetsete teenuste sisuga seotud 
kohustused. 

Muudatusettepanek 140
Dominique Vlasto

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 

(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.
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raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

Or. en

Selgitus

Raamdirektiivi põhjenduses 5 tunnustatud viisil ei tohiks edastuse ja sisu reguleerimise 
lahusus piirata nendevaheliste seoste arvessevõtmist, eelkõige selleks, et tagada 
meediakanalite paljusus, kultuuriline mitmekülgsus ja tarbijakaitse. Liikmesriikidele peaks 
seetõttu jääma võimalus individuaalsete kasutusõiguste tagamiseks, mille suhtes kehtivad 
konkreetsete teenuste sisuga seotud kohustused.

Muudatusettepanek 141
Erna Hennicot-Schoepges

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. 

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigusi käsitlevatest
üleminekumeetmetest ning riiklike 
sageduste jaotamise kavade sätetest ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirjadest ei tulene 
teisiti. Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, et võtta 
arvesse riigi avaliku poliitika kaalutlusi 
või 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, raadiosageduste tõhusat 
kasutamist ja tõhusat spektrihaldust. 
Sellisteks eesmärkideks peaks muu hulgas 
olema riikliku audiovisuaal- ja 
meediapoliitika, kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine, nagu need 
kooskõlas ühenduse õigusega on sätestatud 
riikide õigusaktides. Välja arvatud juhul, 
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Et loa omanik saaks raadiosageduste kaudu 
osutatavate teenuste sisu edastamiseks 
vabalt valida kõige tõhusamad vahendid, ei 
tohiks raadiosageduste kasutusloa kaudu 
sisu reguleerida.

kui see on vajalik inimelude kaitseks või 
eespool nimetatud eesmärkide täitmise 
saavutamiseks, 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.

Or. en

Selgitus

Küsimus, kas spektrit on võimalik teenuseneutraalselt kasutusele võtta, peaks sõltuma avaliku 
huvi ja kaubandusliku väärtuse vahelisest mõistlikust tasakaalust. Praktikas peab komisjon 
sellest lähenemisviisist kinni, nt oma teatises digitaalse dividendi kohta, kus komisjon teeb 
ettepaneku jagada konkreetsed teenused konkreetsetele spektri (all)sagedustele. 

Muudatusettepanek 142
Werner Langen

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 

(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, kõigi kodanike parem 
juurdepääs infoühiskonnale, või vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. 
Infoühiskonna parema kättesaadavuse 
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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.

edendamise eesmärk sisaldab lairiba-
mobiilteenuste osutamist 
maapiirkondades ja kõnealuste teenuste 
kvaliteedi ja ribalaiuse pidevat 
laiendamist. 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.

Or. de

Selgitus

Kiire Interneti-ühendus on majanduskasvu, innovatsiooni ja sotsiaalse heaolu kiirendamise 
jaoks olulise tähtsusega. Tõhus lairiba infrastruktuur maapiirkondades, teenuste kvaliteedi 
pidev parandamine, piisava ribalaiuse kättesaadavus ja infrastruktuuri alane konkurents on 
vältimatud eeltingimused infoühiskonna parema kättesaadavuse tagamiseks kõikide kodanike 
jaoks. 

Muudatusettepanek 143
Ján Hudacký

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 

(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 
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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.

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, kõigi kodanike parem 
juurdepääs infoühiskonnale, või vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Kõigi 
kodanike infoühiskonnale parema 
juurdepääsu toetamise eesmärk hõlmab 
maapiirkondade varustamist 
elektrooniliste lairiba-mobiilteenustega 
ning mobiilteenuste ja sagedusala 
kvaliteedi jätkuvat parandamist. 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.

Or. en

Selgitus

Kiire Internet on keskse tähtsusega majanduskasvu kiirendamisele, innovatsioonile ja 
ühiskondlikule heaolule Euroopas. Tõhus lairibainfrastruktuur maapiirkondades, teenuse 
kvaliteedi pidev paranemine ja sagedusala kättesaadavus ning konkurents infrastruktuuri 
pärast on olulisteks nõueteks, et tagada kõigile kodanikele parem juurdepääs 
infoühiskonnale. Seetõttu peaks olema võimalik teenuseneutraalsuse põhimõttest kõrvale 
kalduda, et saavutada avaliku huvi eesmärk ja eraldada spekter mobiilteenuste osutamiseks 
sagedusalades alla 1 GHz. 
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Muudatusettepanek 144
Alexander Alvaro

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, kõigi kodanike parem 
juurdepääs infoühiskonnale, või vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Kõigi 
kodanike infoühiskonnale parema 
juurdepääsu toetamise eesmärk hõlmab 
maapiirkondade varustamist 
elektrooniliste lairiba-mobiilteenustega 
ning mobiilteenuste ja sagedusala 
kvaliteedi jätkuvat parandamist. 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.

Or. en
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Selgitus

Kiire Internet on keskse tähtsusega majanduskasvu kiirendamisele, innovatsioonile ja 
sotsiaalsele heaolule Euroopas. Tõhus lairibainfrastruktuur maapiirkondades, teenuse 
kvaliteedi pidev paranemine ja sagedusala kättesaadavus ning konkurents infrastruktuuri 
pärast on olulisteks nõueteks, et tagada kõigile kodanikele parem juurdepääs 
infoühiskonnale.

Muudatusettepanek 145
Angelika Niebler

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, lairiba-mobiilteenuste 
kättesaadavust maapiirkondades, 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 
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raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

Or. de

Selgitus

Oluline on kindlustada lairiba-mobiilteenuse pakkumine maapiirkondades.

Muudatusettepanek 146
Rebecca Harms

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 
raadiosageduste jaotamise ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, et tagada selliste 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
edendamine nagu kultuuriline ja keeleline
mitmekesisus ning meediakanalite 
paljusus vastavalt oma riigi seadustele, 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
sageduskavadele ning ühenduse õiguse 
üldistele põhimõtetele. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab Euroopa Komisjoni ettepanekut seoses liikmesriikide 
pädevusega.

Muudatusettepanek 147
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele. Seda tehes 
võivad liikmesriigid võtta arvesse teatud 
teenuste ja süsteemide kultuurilist 
tähtsust multimeedial põhinevate audio-, 
video- ja otsesaadete tootmisele ning 
võimalusi, mida digitaalne dividend uutele 
tehnoloogiatele ja uutele ettevõtjatele 
selles valdkonnas pakub.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. Seda tehes 
võivad liikmesriigid võtta arvesse 
ringhäälingu ja professionaalsete traadita 
mikrofonisüsteemide kultuurilist tähtsust 
multimeedial põhinevate audio-, video- ja 
otsesaadete tootmisele.

Or. en

Selgitus

Ringhääling ja kultuurisündmustega, näiteks rahvusvahelise iseloomuga sündmused nagu 
olümpiamängud, seotud meediatoodang sõltuvad usaldusväärsetest edastamissagedustest.
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Muudatusettepanek 149
Werner Langen

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. Need 
eesmärgid peavad olema kooskõlas 
muude üldist huvi pakkuvate 
eesmärkidega, mis on esitatud 
põhjenduses 22.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga rõhutatakse vajadust saavutada tasakaal liikmesriikide 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamise eesmärgi ja muude põhjenduses 22 
esitatud eesmärkide vahel. See on vajalik juba üksnes proportsionaalsuse tõttu, mis on üheks 
peamiseks Euroopa õiguse põhimõtteks.

Muudatusettepanek 150
Alexander Alvaro

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. Need 
eesmärgid tuleks viia asjakohaselt 
vastavusse muude põhjenduses 22 
esitatud üldist huvi pakkuvate 
eesmärkidega.
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Or. en

Selgitus

Kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamist peetakse 
liikmesriikide vastutusalasse kuuluvaks. Seetõttu on kahtlemata õigustatud neile 
teenuseneutraalsuse põhimõttest erandi tegemine. Siiski ei ole see eesmärk ülimusliku 
tähtsusega muude põhjenduses 22 toodud üldist huvi pakkuvate eesmärkide suhtes. 
Muudatusettepanek selgitab rahuliku ja piisava tasakaalu vajadust nende võrdsete üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide vahel. Miski muu ei oleks kooskõlas Euroopa õiguse aluspõhimõttega, 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 151
Ján Hudacký

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. Need 
eesmärgid tuleks viia asjakohaselt 
vastavusse muude põhjenduses 22 
esitatud üldist huvi pakkuvate 
eesmärkidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 152
Erna Hennicot-Schoepges

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 

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse, riigi 



AM\725135ET.doc 59/102 PE407.629v01-00
Freelance-tõlge

ET

meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele.

audiovisuaal- ja meediapoliitika ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus määratleda riigi audiovisuaal- ja meediapoliitika suhtes 
tehtavate erandite ulatus ja olemus.

Muudatusettepanek 153
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna spektri eraldamine 
konkreetsetele tehnoloogiatele või 
teenustele on erand tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest ning 
vähendab vabadust valida osutatav teenus 
või kasutatav tehnoloogia, siis peab iga 
selline eraldamine olema läbipaistev ning 
sellele peab eelnema avalik arutelu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus artikli 6 lõiget 1 käsitlevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna spektri eraldamine 
konkreetsetele tehnoloogiatele või 

välja jäetud
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teenustele on erand tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest ning 
vähendab vabadust valida osutatav teenus 
või kasutatav tehnoloogia, siis peab iga 
selline eraldamine olema läbipaistev ning 
sellele peab eelnema avalik arutelu.

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 155
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Arvestades nende erandite mõju 
elektrooniliste sideteenuste siseturu 
arengule, peaks komisjon saama 
kooskõlastada tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest 
tehtavate erandite ulatust ja laadi, välja 
arvatud kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse või meedia paljususe 
edendamisega seotud erandid, võttes 
arvesse raadiosageduste kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise ühtlustatud tingimusi 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsusele 
676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse 
raadiospektripoliitika reguleeriva 
raamistiku kohta1 (raadiospektrit käsitlev 
otsus). 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tagamaks õiguslikku ühtsust meie ettepanekuga muudetud artikli 9c kohta.
                                               
1 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 156
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Siseturu huvides võib olla vajalik 
kooskõlastada ühenduse tasandil ka 
kaubeldavad sagedusalad, kaubeldavuse 
või kaubeldavate õiguste üleandmise 
tingimused konkreetsetes sagedusalades, 
kaubeldavate õiguste miinimumvorm, 
spektrikaubanduseks vajaliku teabe
tsentraliseeritud valdamise, ligipääsetavuse 
ja usaldusväärsuse tagamise nõuded ning 
nõuded seoses konkurentsi kaitsmise ja 
liigse spektrivaru soetamise tõkestamisega. 
Seepärast tuleks komisjonile anda 
volitused ühtlustamismeetmete 
vastuvõtmiseks. Selliste rakendusmeetmete 
puhul tuleks vajalikul määral arvesse võtta 
seda, kas individuaalsed kasutamisõigused 
on antud ärilisel või mitteärilisel alusel.

(27) Siseturu huvides võib olla vajalik 
määratleda ka kaubeldavad sagedusalad, 
tsentraliseeritud valdamise ja 
kättesaadavuse tagamise nõuded ning 
nõuded seoses konkurentsi kaitsmise ja 
liigse spektrivaru soetamise tõkestamisega.
Seepärast tuleks komisjonile kooskõlas 
raadiospektrit käsitleva otsusega 
(676/2002/EÜ) anda volitused 
ühtlustamismeetmete vastuvõtmiseks. 
Selliste rakendusmeetmete puhul tuleks 
vajalikul määral arvesse võtta seda, kas 
individuaalsed kasutamisõigused on antud 
ärilisel või mitteärilisel alusel.

Or. en

Selgitus

Vajalik meede spektri koordineerimiseks Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 157
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid. Et liikmesriikide kodanikud, 

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid, ilma et see kahjustaks 
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sealhulgas reisijad ja puuetega isikud, 
saaksid juurdepääsu teatavatele teenustele 
ühtede ja samade kergesti äratuntavate 
numbrite kasutamisega ja sarnase 
hinnaga kõigis liikmesriikides, peaks 
komisjoni õigus kinnitada tehnilisi 
meetmeid hõlmama vajaduse korral ka 
rakendatava tariifipõhimõtte või 
mehhanismi kinnitamist.

olemasolevaid teenuseid. Et liikmesriikide 
kodanikud, sealhulgas reisijad ja puuetega 
isikud, saaksid piiriülese juurdepääsu 
sellistele põhiteenustele nagu 
numbriinfoteenused, peaks komisjoni 
õigus kinnitada tehnilisi meetmeid 
hõlmama vajaduse korral ka meetmeid 
lihtsa piiriülese kättesaadavuse 
hõlbustamiseks. 

Or. en

Selgitus

Kuigi ühtlustatud Euroopa numeratsioonist oleks suur kasu uutele üleeuroopalistele 
teenustele, omaks see kahjustavat mõju juhul, kui liberaliseerimine on toimunud sellist 
ühtlustamist tegemata, nagu on juhtunud numbriinfo puhul.

Kataloogiteenuseid peetakse universaalteenuse direktiivi põhjenduse 11 kohaselt keskse 
tähtsusega juurdepääsuvahendiks. Euroopa kodaniku võimalus reisida teistesse 
liikmesriikidesse ja saada kätte oma tavapärane numbriinfoteenuste pakkuja, saamaks teavet 
oma emakeeles, on keskse tähtsusega ühtse turu edendamisel. 

Muudatusettepanek 158
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid. Et liikmesriikide kodanikud, 
sealhulgas reisijad ja puuetega isikud, 
saaksid juurdepääsu teatavatele teenustele 
ühtede ja samade kergesti äratuntavate 
numbrite kasutamisega ja sarnase 
hinnaga kõigis liikmesriikides, peaks 
komisjoni õigus kinnitada tehnilisi 
meetmeid hõlmama vajaduse korral ka 
rakendatava tariifipõhimõtte või 
mehhanismi kinnitamist.

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid, ilma et see kahjustaks 
olemasolevaid teenuseid. Et liikmesriikide 
kodanikud, sealhulgas reisijad ja puuetega 
isikud, saaksid piiriülese juurdepääsu 
sellistele põhiteenustele nagu 
numbriinfoteenused, peaks komisjoni 
õigus kinnitada tehnilisi meetmeid 
hõlmama vajaduse korral ka meetmeid 
lihtsa piiriülese kättesaadavuse 
hõlbustamiseks.
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Or. en

Selgitus

Kuigi ühtlustatud Euroopa numeratsioonist oleks suur kasu uutele üleeuroopalistele 
teenustele, omaks see kahjustavat mõju juhul, kui liberaliseerimine on toimunud sellist 
ühtlustamist tegemata, nagu on juhtunud numbriinfo puhul.

Kataloogiteenuseid peetakse universaalteenuse direktiivi põhjenduse 11 kohaselt keskse 
tähtsusega juurdepääsuvahendiks. Euroopa kodaniku võimalus reisida teistesse 
liikmesriikidesse ja saada kätte oma tavapärane numbriinfoteenuste pakkuja, saamaks teavet 
oma emakeeles, on keskse tähtsusega siseturu edendamisel.

Muudatusettepanek 159
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid. Et liikmesriikide kodanikud, 
sealhulgas reisijad ja puuetega isikud, 
saaksid juurdepääsu teatavatele teenustele 
ühtede ja samade kergesti äratuntavate 
numbrite kasutamisega ja sarnase 
hinnaga kõigis liikmesriikides, peaks 
komisjoni õigus kinnitada tehnilisi 
meetmeid hõlmama vajaduse korral ka 
rakendatava tariifipõhimõtte või 
mehhanismi kinnitamist.

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid. Et liikmesriikide kodanikud, 
sealhulgas reisijad ja puuetega isikud, 
saaksid piiriülese juurdepääsu sellistele
põhiteenustele nagu numbriinfoteenused, 
peaks komisjoni õigus kinnitada tehnilisi 
meetmeid hõlmama vajaduse korral ka 
meetmeid lihtsa piiriülese kättesaadavuse 
hõlbustamiseks.

Or. en

Selgitus

While harmonised European numbering would be of great benefit for uus pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
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services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.

Muudatusettepanek 160
Nikolaos Vakalis

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 
ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu.

(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 
ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu. 
Kaablikanalisatsiooni ühist kasutamist 
tuleks laiendada kogu avalikule 
infrastruktuurile (nt joogivesi, reovesi, 
elekter, gaas), kuhu elektroonilise side 
infrastruktuuri saab paigaldada, 
eesmärgiga luua võrdsed tingimused ja 
parandada võimalusi alternatiivse 
infrastruktuuri rajamiseks.

Or. en

Selgitus

Uue põlvkonna teenuseid ei saa edastada olemasolevate vaskjuhtmete kaudu; kasutusele 
võetakse täiesti uus tehnoloogia, mille puhul on kitsaskohaks füüsilised 
kaablikanalisatsioonid, mille kaudu ühendused rajatakse. Tõeline kaablikanalisatsioonide 
ühine kasutamine – mis hõlmab mitte ainult telekommunikatsioonikanaleid, vaid ka kogu 
avalikku infrastruktuuri (nt elekter, gaas, reovee kanalisatsioon) – võimaldab rohkem kui ühel 
turuosalisel oma teenuste pakkumiseks infrastruktuurile juurde pääseda. Võrdsete tingimuste 
loomiseks tuleks kõikide kaablikanalisatsioonide suhtes kohaldada ühesugust reguleerivat 
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lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 161
Anni Podimata

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 
ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu. 

(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 
ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu. 
Kaablikanalisatsiooni ühist kasutamist 
tuleks laiendada kogu avalikule 
infrastruktuurile (nt joogivesi, reovesi, 
elekter, gaas), kuhu elektroonilise side 
infrastruktuuri saab paigaldada, 
eesmärgiga luua võrdsed tingimused ja 
parandada võimalusi alternatiivse 
infrastruktuuri rajamiseks.

Or. en

Selgitus

Uue põlvkonna teenuseid ei saa edastada olemasolevate vaskjuhtmete kaudu; kasutusele 
võetakse täiesti uus tehnoloogia, mille puhul on kitsaskohaks füüsilised 
kaablikanalisatsioonid, mille kaudu ühendused rajatakse. Tõeline kaablikanalisatsioonide 
ühine kasutamine – mis hõlmab mitte ainult telekommunikatsioonikanaleid, vaid ka kogu 
avalikku infrastruktuuri (nt elekter, gaas, reovee kanalisatsioon) – võimaldab rohkem kui ühel 
turuosalisel oma teenuste pakkumiseks infrastruktuurile juurde pääseda. Võrdsete tingimuste 
loomiseks tuleks kõikide kaablikanalisatsioonide suhtes kohaldada ühesugust reguleerivat 
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lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 162
Catherine Trautmann

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 
ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu.

(31) On vaja tugevdada liikmesriikide 
volitusi trasside rajamise õiguste omanike 
suhtes, et tagada turuletuleku või uue võrgu 
rajamise õiglus, tõhusus ja 
keskkonnasõbralikkus ning sõltumatus 
olulise turujõuga ettevõtja võimalikust 
kohustusest anda juurdepääs oma 
elektroonilisele sidevõrgule. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks konkreetsetel 
juhtudel olema võimalik kohustada ühiselt 
kasutama võrgu osi ja nendega seotud 
seadmeid, näiteks kaablikanalisatsiooni, 
maste, antenne, ja hoonetesse pääsu ning 
ehitustöid paremini kooskõlastama. 
Vahendite parem ühine kasutamine võib 
oluliselt parandada konkurentsi ja 
vähendada ettevõtjate üldist elektroonilise 
side infrastruktuuri rajamise finants- ja 
keskkonnakulu, eriti uute kiudoptiliste 
juurdepääsuvõrkude rajamisel. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks eelkõige 
olema võimalik kohustada ettevõtjaid 
esitama võrdlevat pakkumist oma 
kaablikanalisatsioonile juurdepääsu 
tagamiseks õiglasel ja 
mittediskrimineerival viisil.

Or. en

Selgitus

Täiendused vastavalt artikli 12 muudatustele. Uutel turule tulijatel peaks olema võimalik 
pääseda märkimisväärse turujõuga ettevõtjate kaablikanalisatsioonidele juurde õiglasel ja 
mittediskrimineerival viisil. See toetab infrastruktuuri alast konkurentsi ja täielikult 
konkurentsipõhisele turule üleminekut. Võrgu osade ja nendega seotud rajatiste ühine 
kasutamine uute võrkude rajamiseks võib seda kiirendada ning vähendada nende finants- ja 
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keskkonnakulu.

Muudatusettepanek 163
Nikolaos Vakalis

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. 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.

(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. Seepärast peaksid 
riikide reguleerivad asutused tagama 
üldkasutatavate sidevõrkude tervikluse ja 
turvalisuse. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet peaks toetama 
elektroonilise side turvalisuse 
suurendamist, pakkudes muu hulgas 
oskusteavet ja nõu ning edendades 
parimate tavade vahetamist. Nii Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametil 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.



PE407.629v01-00 68/102 AM\725135ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet on jätkuvalt ainsana pädev võrkude ja teenuste 
turvalisusega seotud küsimustes.

Muudatusettepanek 164
Nikolaos Vakalis

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 
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.

(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. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet peaks toetama vajalike 
tehniliste ja organisatsiooniliste
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.

Or. en

Selgitus

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet on jätkuvalt ainsana pädev võrkude ja teenuste 
turvalisusega seotud küsimustes.
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Muudatusettepanek 165
Lambert van Nistelrooij

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 
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.

(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, kui tööstusharu 
isereguleerimine ei ole saavutanud 
piisavat turvalisuse taset ühe või mitme 
liikmesriigi siseturul. Kui peetakse 
vajalikuks tehnilisi rakendusmeetmeid, on 
nõutav riigi tasandil kulude hüvitamise 
kava. Amet peaks toetama vajalike 
tehniliste ja organisatsiooniliste 
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.

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivatele asutustele ja kavandatud ELi e-sideturu ametile väljapakutud 
rakendusvolituste andmine, et tagada turvalisus, ei ole õigeaegne ja tõhus lahendus. Lisada 
tuleks kulude hüvitamise mudel juhul, kui komisjon peab vajalikuks tehniliste 
rakendusmeetmete võtmist. See oleks piisavaks stiimuliks tööstusele, reguleerivatele 
asutustele ja komisjonile, et välja töötada ja rakendada turvalisuse standardid tööstusharu 
isereguleerimise mehhanismide kaudu.
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Muudatusettepanek 166
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. 
Erandjuhtudel võib see parandusmeede 
olla põhjendatud, juhul kui mitmel 
asjaomasel turul ei ole suudetud pika aja 
jooksul saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi 
võimalus on mõistlikus ajalises 
perspektiivis väike või olematu ja 
eelnevalt on võetud üks või mitu muud 
parandusmeedet. On siiski oluline tagada, 
et selle meetme kehtestamisel säiliks 
asjaomase ettevõtjal motivatsioon oma 
võrku investeerida ning see ei kahjustaks 
mingil viisil tarbijate heaolu. Selle 
kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes 
ja selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu 
eraldi majandusüksuste haldusse 
antavatele toodetele, võttes arvesse võrgu 
katvust ja tehnoloogia arengu taset, mis 
võib mõjutada paiksete ja traadita 

välja jäetud
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teenuste vastastikust asendatavust. Et 
siseturul konkurentsimoonutusi vältida, 
peaks komisjon funktsioonipõhise 
eraldamise ettepanekud eelnevalt heaks 
kiitma.

Or. de

Selgitus

Vertikaalselt integreeritud telekommunikatsiooniettevõtjate funktsioonipõhine eraldamine 
kujutab endast ulatuslikku ja ebaproportsionaalset sekkumist ettevõtete õigustesse. Niisugune 
äärmuslik konkurentsi tagamise meede oleks vajalik vaid siis, kui juurdepääsu pakkuvate 
turgude reguleerimine oleks ebaõnnestunud või ähvardaks ebaõnnestuda. Kuid isegi komisjon 
ei ole suutnud ühtki sellist ebaõnnestumist tuvastada. Vastupidi, olemasolevad eeskirjad 
kindlustavad konkurentidele piisava juurdepääsu märkimisväärse turujõuga võrguoperaatori 
infrastruktuurile. 

Muudatusettepanek 167
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. 
Erandjuhtudel võib see parandusmeede 
olla põhjendatud, juhul kui mitmel 
asjaomasel turul ei ole suudetud pika aja 
jooksul saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning 

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.
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infrastruktuuri alase konkurentsi 
võimalus on mõistlikus ajalises 
perspektiivis väike või olematu ja 
eelnevalt on võetud üks või mitu muud 
parandusmeedet. On siiski oluline tagada, 
et selle meetme kehtestamisel säiliks 
asjaomase ettevõtjal motivatsioon oma 
võrku investeerida ning see ei kahjustaks 
mingil viisil tarbijate heaolu. Selle 
kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes 
ja selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu 
eraldi majandusüksuste haldusse 
antavatele toodetele, võttes arvesse võrgu 
katvust ja tehnoloogia arengu taset, mis 
võib mõjutada paiksete ja traadita 
teenuste vastastikust asendatavust. Et 
siseturul konkurentsimoonutusi vältida, 
peaks komisjon funktsioonipõhise 
eraldamise ettepanekud eelnevalt heaks 
kiitma.

Or. en

Selgitus

Funktsioonipõhine eraldamine on juba mõnede liikmesriikide jaoks heakskiidetud tava; 
erandjuhtudel parandusmeetmete võtmine on huvitav idee, kuid seda tuleks uuesti hinnata 
2014. aastal toimuva hindamise käigus. Selleks ajaks saadakse paremini aru, kuidas 
funktsioonipõhine eraldamine viib tihedama konkurentsini ja samas võimaldab 
investeeringuid uude infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 168
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis (43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
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kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. 
Erandjuhtudel võib see parandusmeede 
olla põhjendatud, juhul kui mitmel 
asjaomasel turul ei ole suudetud pika aja 
jooksul saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning infrastruktuuri 
alase konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu ja 
eelnevalt on võetud üks või mitu muud 
parandusmeedet. On siiski oluline tagada, 
et selle meetme kehtestamisel säiliks 
asjaomase ettevõtjal motivatsioon oma 
võrku investeerida ning see ei kahjustaks 
mingil viisil tarbijate heaolu. Selle 
kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada erandjuhtudel, mil olemasolevate 
parandusmeetmetega ei õnnestu 
saavutada raamdirektiivi artiklis 8 toodud 
eesmärke, kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. See parandusmeede 
võib olla põhjendatud, juhul kui mitmel 
asjaomasel turul ei ole suudetud pika aja 
jooksul saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning infrastruktuuri 
alase konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu ja 
eelnevalt on võetud üks või mitu muud 
parandusmeedet kooskõlas Euroopa 
riikide reguleerivate asutuste heade 
tavadega seoses mittediskrimineerimise 
kohustuste kohaldamise ja jõustamisega. 
Infrastruktuuri alase konkurentsi 
võimalust hinnates tuleks täielikult 
arvesse võtta olemasolevat infrastruktuuri 
alast konkurentsi piirkonna teatavates 
geograafilistes osades, kus 
funktsioonipõhist eraldamist 
rakendatakse, ning võrreldavatel
tingimustel toimunud tehnoloogia arengut 
mujal, mis on infrastruktuuri alast 
konkurentsi võimaldanud. Veel on oluline 
tagada, et selle meetme kehtestamisel 
säiliks asjaomase ettevõtjal motivatsioon 
oma võrku investeerida ning see ei 
kahjustaks mingil viisil tarbijate heaolu. 
Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
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konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. 
Erandjuhtudel võib see parandusmeede 
olla põhjendatud, juhul kui mitmel 
asjaomasel turul ei ole suudetud pika aja 
jooksul saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi võimalus 
on mõistlikus ajalises perspektiivis väike 
või olematu ja eelnevalt on võetud üks või 
mitu muud parandusmeedet. On siiski 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab 
erinevate juurdepääsuvõrguga seotud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud
analüüsi vastavalt raamdirektiivi artiklis 16 
sätestatud turuanalüüsi korrale. 

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. See 
parandusmeede võib olla põhjendatud, 
juhul kui see aitab saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist mitmel turul ning 
tõhusa konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu. On 
siiski oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomase
turu analüüsi vastavalt raamdirektiivi 
artiklis 16 sätestatud turuanalüüsi korrale. 
Turuanalüüsi tehes ja selle 
parandusmeetme üksikasju välja töötades 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
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Turuanalüüsi tehes ja selle 
parandusmeetme üksikasju välja töötades 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Selgitus

Kuna funktsioonipõhine eraldamine võib pakkuda vahendeid riikide reguleerivate asutuste 
jaoks jõustamise lihtsustamiseks, peaksid reguleerivad asutused saama seda meedet kasutada 
tulevikku silmas pidades (tõsiste püsivate kitsaskohtade jaoks) ja mitte alles pärast pikaajalist 
jõustamise ebaõnnestumist, mis tähendab, et parandusmeetmed ei ole pika aja jooksul 
toiminud (ja konkurentsi ei ole saanud seetõttu tekkida). Oluline on viidata tõhusale 
konkurentsile, kuna osaline infrastruktuuri alane konkurents võib olemas olla, ilma et see 
oleks piisav tõhusa piirangu pakkumiseks (nagu Ühendkuningriigis).

Muudatusettepanek 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 



PE407.629v01-00 76/102 AM\725135ET.doc
Freelance-tõlge

ET

täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui mitmel asjaomasel turul ei ole 
suudetud pika aja jooksul saavutada 
tegelikku mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi võimalus 
on mõistlikus ajalises perspektiivis väike 
või olematu ja eelnevalt on võetud üks või 
mitu muud parandusmeedet. On siiski 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui see aitab saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist mitmel turul ning 
tõhusa konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu. On 
siiski oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Selgitus

Kuna funktsioonipõhine eraldamine võib pakkuda vahendeid ameti ja reguleeritud ettevõtja 
jaoks jõustamise lihtsustamiseks, peaksid reguleerivad asutused saama seda meedet kasutada 
tulevikku silmas pidades (tõsiste püsivate kitsaskohtade jaoks) ja mitte alles pärast pika-
ajalist jõustamise ebaõnnestumist, mis tähendab, et parandusmeetmed ei ole pika aja jooksul 
toiminud (ja konkurentsi ei ole saanud seetõttu tekkida). Oluline on viidata tõhusale 
konkurentsile, kuna osaline infrastruktuuri alane konkurents võib olemas olla, ilma et see 
oleks piisav tõhusa piirangu pakkumiseks (nagu Ühendkuningriigis).
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Muudatusettepanek 171
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui mitmel asjaomasel turul ei ole 
suudetud pika aja jooksul saavutada 
tegelikku mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi võimalus 
on mõistlikus ajalises perspektiivis väike 
või olematu ja eelnevalt on võetud üks või 
mitu muud parandusmeedet. On siiski 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui see aitab saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning tõhusa 
konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu ja 
eelnevalt on võetud üks või mitu muud 
parandusmeedet. On siiski oluline tagada, 
et selle meetme kehtestamisel säiliks 
asjaomase ettevõtjal motivatsioon oma 
võrku investeerida ning see ei kahjustaks 
mingil viisil tarbijate heaolu. Selle 
kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
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komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui mitmel asjaomasel turul ei ole 
suudetud pika aja jooksul saavutada 
tegelikku mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi võimalus 
on mõistlikus ajalises perspektiivis väike 
või olematu ja eelnevalt on võetud üks või 
mitu muud parandusmeedet. On siiski 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui see aitab saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist mitmel turul ning 
tõhusa konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu. On 
siiski oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
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asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis toodud ühtlustamise meetmed on vaatamata rakenduslikule olemusele ette 
nähtud spektri haldamise põhiliste küsimuste reguleerimiseks. Seetõttu on äärmiselt oluline 
toetada komisjoni ühtlustamise alast tegevust tehnilise ja tegevusliku teostatavuse ning 
kõnealuste meetmete mõju üksikasjaliku hinnanguga, mille viivad läbi pädevad 
rahvusvahelised tehnilised asutused nagu Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT), elektroonilise side komitee ja 
Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut (ETSI). Lisaks nõuavad parema 
reguleerimise põhimõtted, et komisjon tegutseks läbipaistval viisil ja peaks ulatuslikke 
konsultatsioone turuosalistega.

Muudatusettepanek 173
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
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sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui mitmel asjaomasel turul ei ole 
suudetud pika aja jooksul saavutada 
tegelikku mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi võimalus 
on mõistlikus ajalises perspektiivis väike 
või olematu ja eelnevalt on võetud üks või 
mitu muud parandusmeedet. On siiski 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui see aitab saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist mitmel turul ning 
tõhusa konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu. On 
siiski oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Selgitus

Kuna funktsioonipõhine eraldamine võib pakkuda vahendeid ameti ja reguleeritud ettevõtja 
jaoks jõustamise lihtsustamiseks, peaksid reguleerivad asutused saama seda meedet kasutada 
tulevikku silmas pidades (tõsiste püsivate kitsaskohtade jaoks) ja mitte alles pärast pikaajalist 
jõustamise ebaõnnestumist.

Muudatusettepanek 174
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis (43) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
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kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui mitmel asjaomasel turul ei ole 
suudetud pika aja jooksul saavutada
tegelikku mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi võimalus 
on mõistlikus ajalises perspektiivis väike 
või olematu ja eelnevalt on võetud üks või 
mitu muud parandusmeedet. On siiski 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomase ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed 
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades 
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Erandjuhtudel 
võib see parandusmeede olla põhjendatud, 
juhul kui tegelik mittediskrimineerimine 
on takistatud ning uue infrastruktuuri alase
tõhusa konkurentsi võimalus on mõistlikus 
ajalises perspektiivis väike või olematu ja 
eelnevalt on võetud üks või mitu muud 
parandusmeedet. On siiski oluline tagada, 
et selle meetme kehtestamisel säiliks 
asjaomase ettevõtjal motivatsioon oma 
võrku investeerida ning see ei kahjustaks 
mingil viisil tarbijate heaolu. Selle 
kehtestamine eeldab erinevate 
juurdepääsuvõrguga seotud asjaomaste 
turgude kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
raamdirektiivi artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale. Turuanalüüsi tehes ja 
selle parandusmeetme üksikasju välja 
töötades peaksid riikide reguleerivad 
asutused pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Selgitus

Kuna funktsioonipõhine eraldamine võib pakkuda vahendi asutuste ja reguleerijate jaoks 
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jõustamise lihtsustamiseks, peaksid reguleerijad saama seda meedet kasutada tulevikku 
silmas pidades (tõsiste püsivate kitsaskohtade jaoks) ja mitte alles pärast pikaajalist 
jõustamise ebaõnnestumist, mis tähendab, et parandusmeetmed ei ole pika aja jooksul 
toiminud (ja konkurentsi ei ole saanud seetõttu tekkida). Oluline on viidata tõhusale 
konkurentsile, kuna osaline infrastruktuuri alane konkurents võib olemas olla, ilma et see 
piiraks tõhusalt turul valitsevat ettevõtjat.

Muudatusettepanek 175
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Funktsioonipõhine eraldamine ei 
tohiks välistada eri majandusüksuste 
vahelisi nõuetekohaseid 
kooskõlastusmehhanisme, mis on 
vajalikud, et tagada emaettevõtja 
majanduslike ja juhtimisalaste õiguste 
kaitse.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vertikaalselt integreeritud telekommunikatsiooniettevõtjate funktsioonipõhine eraldamine 
kujutab endast ulatuslikku ja ebaproportsionaalset sekkumist ettevõtete õigustesse. Niisugune 
äärmuslik konkurentsi tagamise meede oleks vajalik vaid siis, kui juurdepääsu pakkuvate 
turgude reguleerimine oleks ebaõnnestunud või ähvardaks ebaõnnestuda. Kuid isegi komisjon 
ei ole suutnud ühtki sellist ebaõnnestumist tuvastada. Vastupidi, olemasolevad eeskirjad 
kindlustavad konkurentidele piisava juurdepääsu märkimisväärse turujõuga võrguoperaatori 
infrastruktuurile.

Muudatusettepanek 176
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Kui vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja otsustab võõrandada olulise osa 
oma juurdepääsuvõrgust või kogu võrgu 
eraldiseisvale juriidilisele isikule, millel 
on teised omanikud, või luues 

välja jäetud
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juurdepääsutoodetega tegelemiseks 
eraldiseisva majandusüksuse, peaks riigi 
reguleeriv asutus hindama kavandatava 
tehingu mõju kõikidele regulatiivsetele 
kohustustele, mis on sellele vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale kehtestatud, et 
tagada võimaliku uue korralduse vastavus 
direktiividele 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) ja 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv). Asjaomase 
riigi reguleeriv asutus peaks uuesti 
analüüsima neid turge, kus eraldatud 
üksus tegutseb, ning vastavalt kas 
kehtestama kohustusi või neid säilitama, 
muutma või tühistama. Selleks peaks riigi 
reguleerival asutusel olema võimalik 
ettevõtjalt teavet nõuda.

Or. de

Selgitus

Võrkude vabatahtlikku müümist ei peaks õiguslikult reguleerima. Igasugust võimalikku mõju 
konkurentsile tuleks vaadelda olemasolevate riiklike ja Euroopa konkurentsieeskirjade 
valguses. Komisjoni ettepanek tuleks praegusel juhul tagasi lükata.

Muudatusettepanek 177
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Ettevõtja valik ja eelvalik on 
konkurentsi põhilisteks alustaladeks, mis 
praeguseks on saavutatud, ning peaksid 
seetõttu lõppkasutajatele 
tehnoloogianeutraalsuse alusel jätkuvalt 
kättesaadavad olema. Säte, mis annab 
õiguse sellekohaseid kohustusi seada, on 
järjepidevuse tõttu välja jäetud direktiivist 
2002/22/EÜ ja lisatud direktiivi 
2002/19/EÜ. 

Or. de
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Selgitus

Kui ettevõtjate valik ja eelvalik tegelikkuses kas või ajutiselt õiguslikel põhjustel kohustuslikus 
korras lakkaks, oleks see parandamatuks konkurentsialaseks kaotuseks, millega kaasneks
ulatuslik infrastruktuuri investeeringute vähendamine konkurentide poolt ning infrastruktuuri, 
millesse juba on investeeritud, lammutamine. 

Muudatusettepanek 178
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kuigi teatud juhtudel on riigi 
reguleerival asutusel vaja kehtestada 
kohustusi olulise turujõuta ettevõtjatele, et 
saavutada näiteks läbivühenduvus või 
teenistuste koostalitlusvõime, tuleb siiski 
tagada, et kohustuste kehtestamisel 
järgitakse reguleerivat raamistikku ning 
eelkõige teatamismenetlusi.

(46) Kuigi teatud juhtudel on riigi 
reguleerival asutusel vaja kehtestada 
kohustusi olulise turujõuta ettevõtjatele, et 
saavutada näiteks läbivühenduvus või 
teenistuste koostalitlusvõime või edendada 
tõhusust, jätkusuutlikku konkurentsi ja 
suurimat kasu lõppkasutajate jaoks, tuleb 
siiski tagada, et kohustuste kehtestamisel 
järgitakse reguleerivat raamistikku ning 
eelkõige teatamismenetlusi.

Or. en

Selgitus

Praegu küsivad reguleerimata juurdepääsu operaatorid numbriinfo kõnede ühendamise eest 
pöörast hinda ja takistavad lisaks numbriinfo pakkujate võimalust oma jaehindu kehtestada. 
See ei ole kuidagi põhjendatud, et juurdepääsu operaatorid määravad teistsuguse hinna kui 
on muudel samalaadsetel läbivühenduvuse toodetel, mis koosnevad võrguliikluse juhtimisest 
ühenduspunkti ja vastupidi. Need probleemid tuleb lahendada, lubamaks numbriinfo teenuste 
konkurentsist tuleneval kasul täielikult lõppkasutajateni jõuda ja võimaldamaks numbriinfo 
reguleeritud jaemüügi universaalteenuse väljajätmist.
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Muudatusettepanek 179
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Komisjonil on õigus vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et kohandada I lisas 
sätestatud digitelevisiooni- ja 
raadioteenustele juurdepääsu tingimusi 
vastavalt turu ja tehnoloogia arengule. 
Sama kehtib ka II lisas esitatud 
miinimumandmete loendi puhul, mis tuleb 
läbipaistvuskohustuse täitmiseks 
avalikustada.

(47) Komisjonil on õigus vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et kohandada I lisas 
sätestatud digitelevisiooni- ja 
raadioteenustele juurdepääsu tingimusi 
vastavalt turu ja tehnoloogia arengule. 
Sama kehtib ka II lisas esitatud 
miinimumandmete loendi puhul, mis tuleb 
läbipaistvuskohustuse täitmiseks 
avalikustada. Lisaks peaks komisjonil 
olema õigus kehtestada hulgimüügi teel 
kättesaadavaks tehtava vastastikuse 
sidumise kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, et tagada 
lõppkasutajatele täielikku kasu 
numbriinfoteenuste konkurentsist. 
Niisugused teenused on peamiseks 
vahendiks elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisel ja eriti olulised eakatele ning 
puuetega kasutajatele. Hulgimüügiga 
seotud meetmed on eriti soovitavad, juhul 
kui need hõlbustavad universaalteenuse 
reguleerimise kõrvaldamist jaemüügi 
tasandil ning võimaldavad üleminekut 
täielikult konkurentsipõhisele 
keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s uus Markets Recommendation). 
There is no Selgitus for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Muudatusettepanek 180
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Komisjonil on õigus vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et kohandada I lisas 
sätestatud digitelevisiooni- ja 
raadioteenustele juurdepääsu tingimusi 
vastavalt turu ja tehnoloogia arengule. 
Sama kehtib ka II lisas esitatud 
miinimumandmete loendi puhul, mis tuleb 
läbipaistvuskohustuse täitmiseks 
avalikustada. 

(47) Komisjonil on õigus vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et kohandada I lisas 
sätestatud digitelevisiooni- ja 
raadioteenustele juurdepääsu tingimusi 
vastavalt turu ja tehnoloogia arengule. 
Sama kehtib ka II lisas esitatud 
miinimumandmete loendi puhul, mis tuleb 
läbipaistvuskohustuse täitmiseks 
avalikustada. Lisaks peaks komisjonil 
olema õigus kehtestada hulgimüügi teel 
kättesaadavaks tehtava vastastikuse 
sidumise kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, et tagada 
lõppkasutajatele täielikku kasu 
numbriinfoteenuste konkurentsist. 
Niisugused teenused on peamiseks 
vahendiks elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisel ja eriti olulised eakatele ning 
puuetega kasutajatele. Hulgimüügiga 
seotud meetmed on eriti soovitatavad, 
juhul kui need hõlbustavad 
universaalteenuse reguleerimise 
kõrvaldamist jaemüügi tasandil ning 
võimaldavad üleminekut täielikult 
konkurentsipõhisele keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s uus Markets Recommendation). 
There is no Selgitus for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
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removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Muudatusettepanek 181
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Komisjonil on õigus vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et kohandada I lisas 
sätestatud digitelevisiooni- ja 
raadioteenustele juurdepääsu tingimusi 
vastavalt turu ja tehnoloogia arengule. 
Sama kehtib ka II lisas esitatud 
miinimumandmete loendi puhul, mis tuleb 
läbipaistvuskohustuse täitmiseks 
avalikustada.

(47) Komisjonil on õigus vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et kohandada I lisas 
sätestatud digitelevisiooni- ja 
raadioteenustele juurdepääsu tingimusi 
vastavalt turu ja tehnoloogia arengule. 
Sama kehtib ka II lisas esitatud 
miinimumandmete loendi puhul, mis tuleb 
läbipaistvuskohustuse täitmiseks 
avalikustada. Lisaks võib komisjonil olla 
õigus kehtestada hulgimüügi teel 
kättesaadavaks tehtava vastastikuse 
sidumise kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, et tagada 
lõppkasutajatele täielikku kasu 
numbriinfoteenuste konkurentsist. 
Niisugused teenused on peamiseks 
vahendiks elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisel ja eriti olulised eakatele ja 
puuetega kasutajatele.

Or. en

Selgitus

Praegu küsivad reguleerimata juurdepääsu operaatorid numbriinfo kõnede ühendamise eest 
pöörast hinda ja takistavad lisaks numbriinfo pakkujate võimalust oma jaehindu kehtestada. 
Need probleemid tuleb lahendada, et lubada numbriinfo teenuste konkurentsist tuleneval 
kasul täielikult lõppkasutajateni jõuda ja võimaldada numbriinfo reguleeritud jaemüügi 
universaalteenuse väljajätmist.
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Muudatusettepanek 182
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui ühenduse elektroonilise side 
poliitika rakendamiseks on vaja võtta 
vastu ühtlustamismeetmed, mis lähevad 
kaugemale kui tehnilised 
rakendusmeetmed, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomega seotud ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Meetmeid, mis lisavad reguleerivale raamistikule uusi keskse tähtsusega sätteid, tuleb 
käsitleda õigusloomega seotud ettepaneku raames. Ainult vähem oluliste sätete osas võib 
kasutada komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui ühenduse elektroonilise side ja 
spektripoliitika rakendamiseks on vaja 
võtta vastu ühtlustamismeetmed, mis 
lähevad kaugemale kui tehnilised 
rakendusmeetmed, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomega seotud ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mis tagab õigusliku järjepidevuse otsuse 1999/468/EÜ põhjendusega 7a 
ja artikli 1 lõikega 2: meetmeid, mis lisavad reguleerivale raamistikule uusi keskse tähtsusega 
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sätteid, tuleb käsitleda õigusloomega seotud ettepaneku raames. Ainult vähem oluliste sätete 
osas võib kasutada komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 184
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui ühenduse elektroonilise side ja 
spektripoliitika rakendamiseks on vaja 
võtta vastu ühtlustamismeetmed, mis 
lähevad kaugemale kui tehnilised 
rakendusmeetmed, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomega seotud ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mis tagab õigusliku järjepidevuse otsuse 1999/468/EÜ põhjendusega 7a 
ja artikli 1 lõikega 2: meetmeid, mis lisavad reguleerivale raamistikule uusi keskse tähtsusega 
sätteid, tuleb käsitleda õigusloomega seotud ettepaneku raames. Ainult vähem oluliste sätete 
osas võib kasutada komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 185
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse 
nõuete lisamine eraldamis- ja 
jaotamisotsustesse ning paremad 
võimalused õiguste üleandmiseks ühelt 
ettevõtjalt teisele peaksid suurendama 
üldsusele elektroonilise side ja 
audiovisuaalsete meediateenuste 
pakkumise vabadust ja võimalusi, aidates 
nii saavutada üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Seepärast saab mõningaid 

välja jäetud
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üldist huvi pakkuvaid eesmärke, mille 
nimel ringhäälinguorganisatsioonid 
peavad pakkuma audiovisuaalseid 
meediateenuseid, üha paremini saavutada 
ka ilma individuaalseid 
spektrikasutusõigusi andmata. 
Ringhäälinguorganisatsioonidele spektri 
eraldamiseks konkreetsete kriteeriumide 
kasutamine oleks põhjendatud üksnes 
juhul, kui see on vajalik riigi õiguses 
sätestatud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks. Üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide taotlemisega seotud 
menetlused peaksid igal juhul olema 
läbipaistvad, objektiivsed, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust muudatusettepanekutele põhjenduste 21 ja 22 kohta.

Muudatusettepanek 186
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse 
nõuete lisamine eraldamis- ja 
jaotamisotsustesse ning paremad 
võimalused õiguste üleandmiseks ühelt 
ettevõtjalt teisele peaksid suurendama 
üldsusele elektroonilise side ja 
audiovisuaalsete meediateenuste 
pakkumise vabadust ja võimalusi, aidates 
nii saavutada üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Seepärast saab mõningaid 
üldist huvi pakkuvaid eesmärke, mille 
nimel ringhäälinguorganisatsioonid
peavad pakkuma audiovisuaalseid 
meediateenuseid, üha paremini saavutada 

välja jäetud
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ka ilma individuaalseid 
spektrikasutusõigusi andmata. 
Ringhäälinguorganisatsioonidele spektri 
eraldamiseks konkreetsete kriteeriumide 
kasutamine oleks põhjendatud üksnes 
juhul, kui see on vajalik riigi õiguses 
sätestatud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks. Üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide taotlemisega seotud 
menetlused peaksid igal juhul olema 
läbipaistvad, objektiivsed, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema piiramatu õigus võtta vastu otsuseid keskse tähtsusega 
kultuuriliste erandite osas.

Muudatusettepanek 187
Dominique Vlasto

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema jätkuvalt võimalus kohaldada süsteeme, mille puhul 
kasutamisõiguse eest võetavate tasude maksmise kohustus on asendatud kohustusega täita 
konkreetsed üldist huvi pakkuvad eesmärgid. Sellised süsteemid on igapäevased seoses 
maapealse ringhäälingu sagedusalaga, kus nad teenivad meediakanalite paljususe eesmärke.
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Muudatusettepanek 188
Anne Laperrouze

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

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peab jätkuvalt olema võimalus säilitada või kohaldada korda, mille kohaselt 
spektrikasutuse eest maksmise kohustus võib olla asendatud kohustusega täita üldist huvi 
pakkuvad eesmärgid. Sellist tüüpi kord, mis aitab saavutada meediakanalite paljususe 
eesmärke, on tavapraktikaks maapealse ringhäälingu sageduste puhul.

Muudatusettepanek 189
Rebecca Harms

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus säilitada või kohaldada süsteeme, mille kohaselt 
kasutamisõiguse eest võetavate tasude maksmise kohustus on asendatud kohustusega täita 
konkreetsed üldist huvi pakkuvad eesmärgid. Sellised süsteemid on igapäevased seoses 
maapealse ringhäälingu sagedusalaga, kus nad teenivad meediakanalite paljususe eesmärke.
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Muudatusettepanek 190
Robert Goebbels

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

Or. en

Selgitus

Seda ideed on keerukas rakendada, st see sunniks satelliitvastuvõtjate omanikke neid 
registreerima, mis viiks miljonite registrikannete koormava haldamiseni. Lõppkokkuvõttes 
kahjustaks see tarbijaid (lõppkasutajaid) ELis.

Muudatusettepanek 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Or. en

Selgitus

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions: downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
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as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Muudatusettepanek 192
Mary Honeyball

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

Or. en

Muudatusettepanek 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Igasugune täielik või osaline 
vabastus kohustusest maksta 
spektrikasutuse tasu või lõivu peab olema 
objektiivne ja läbipaistev ning tulenema 
riigi õiguses sätestatud muudest üldist 
huvi pakkuvatest kohustustest.

Or. en

Selgitus

Guardansi muudatusettepaneku 8 lisamine. Liikmesriikidele peab jääma võimalus säilitada 
või kohaldada süsteeme, kus kasutamisõiguse eest võetavate tasude maksmise kohustus on 
asendatud kohustusega täita konkreetsed üldist huvi pakkuvad eesmärgid. Sellised süsteemid 
on igapäevased seoses maapealse sagedusalaga, kus nad teenivad meediakanalite paljususe 
eesmärke.
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Muudatusettepanek 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Igasugune täielik või osaline 
vabastus kohustusest maksta 
spektrikasutuse tasu või lõivu peab olema 
objektiivne ja läbipaistev ning tulenema 
riigi õiguses sätestatud muudest üldist 
huvi pakkuvatest kohustustest.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus säilitada või kohaldada süsteeme, kus kasutamisõiguse 
eest võetavate tasude maksmise kohustus on asendatud kohustusega täita konkreetsed üldist 
huvi pakkuvad eesmärgid. Sellised süsteemid on igapäevased seoses maapealse ringhäälingu 
sagedusalaga, kus nad teenivad meediakanalite paljususe eesmärke.

Muudatusettepanek 195
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Mittekaubeldava isikliku 
kasutusõiguse kehtivusaega tuleks piirata, 
kuna see piirab raadiosagedustele 
juurdepääsu. Kui kasutusõigused 
sisaldavad sätet nende kehtivuse 
pikendamiseks, peab liikmesriik esmalt 
teostama hindamise, mis sisaldab ka 
avalikku arutelu, võttes arvesse turu, 
leviala ja tehnoloogia arengut. 
Spektrivarude nappuse tõttu tuleks 
ettevõtjatele antud individuaalsed õigused 
korrapäraselt läbi vaadata. Läbivaatamisel 
peaks liikmesriik vaagima ühelt poolt 
õiguste omanike huve ja teiselt poolt 
vajadust käivitada spektrikaubandus ning 
kasutada spektrit paindlikumalt, võimaluse 

(51) Mittekaubeldava isikliku 
kasutusõiguse kehtivusaega tuleks piirata, 
kuna see piirab raadiosagedustele 
juurdepääsu. Kui kasutusõigused 
sisaldavad sätet nende kehtivuse 
pikendamiseks, peab liikmesriik esmalt 
teostama hindamise, mis sisaldab ka 
avalikku arutelu, võttes arvesse turu, 
leviala ja tehnoloogia arengut. 
Läbivaatamisel peaks liikmesriik vaagima 
ühelt poolt õiguste omanike ja tarbijate 
huve (võttes arvesse tehtud 
investeeringuid, investeeringute ja 
innovatsiooni võimalusi ning 
ettevõtluskindluse tagamise vajadust) ja 
teiselt poolt vajadust käivitada 
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korral üldlubade abil. spektrikaubandus ning kasutada spektrit 
paindlikumalt, võimaluse korral üldlubade 
abil. 

Or. en

Selgitus

Raadiosageduste praeguste kasutusõiguste läbivaatamine peab:

- võtma arvesse sideteenuste tööstuse teatud harude ärimudeleid, näiteks satelliitside 
operaatoreid, ja

- julgustama investeeringuid ja innovatsiooni niisugustes harudes Euroopa tööstuse 
kasuks.

Näiteks investeeritakse satelliitsüsteemi mitmete aastate pikkune väljatöötamise ja ehitamise 
aeg. Pärast väljalennutamist on satelliidi eeldatav eluiga 15–20 aastat. Ettevõtluskindluse, 
investeeringute ja innovatsiooni tagamiseks on eluliselt tähtis, et kasutusõiguse pikendamine 
selleks perioodiks on õiguspäraselt eeldatav. 

Muudatusettepanek 196
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Käesoleva direktiivi kohase 
tegevuse puhul peaks tunnustama 
rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi raadiospektri haldamise alast 
tööd, tagamaks spektri tõhus haldamine ja 
kasutamise ühtlustamine ühenduse piires. 
Direktiivi rakendamisel peaksid 
liikmesriigid ja komisjon tunnustama 
vastavalt Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjadele liikmesriikide sõlmitud 
rahvusvaheliste kokkulepete sisu.
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Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu tähtsust rahvusvaheliselt siduvate eeskirjade 
kehtestamisel spektri tõhusaks kasutamiseks ja tõhusal, ratsionaalsel ja tulusal kasutusel 
põhinevaks orbiidi kasutamiseks ei saa eirata. Spektri tõhusa kasutamise tagamiseks on 
oluline, et operaatorid järgivad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu rahvusvaheliselt 
siduvate eeskirjade ja menetluste kohaseid teabe esitamise ja kooskõlastamise menetlusi ning 
et nad peavad neid eeskirju usaldusväärseks. Sellega tagatakse sidevõrgu või süsteemi edukas 
kooskõlastatavus ja kasutuselevõtt.

Muudatusettepanek 197
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Komisjon peaks koostöös Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametiga kontrollima 
infrastruktuuri alase konkurentsi arengut 
elektroonilise side sektoris. Komisjon 
peaks 2014. aasta jaanuaris teostama 
sektorispetsiifilise eelneva reguleerimise 
läbivaatamise, et hinnata niisuguse 
reguleerimise järkjärgulise kõrvaldamise 
protsessi koos sellise reguleerimise 
pikendamise kavaga liikmesriikides ja 
riigisisestel turgudel, kus infrastruktuuri 
alane konkurents ei ole veel saavutatav. 

Or. en

Muudatusettepanek 198
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Raamdirektiivi, juurdepääsu käsitleva (59) Raamdirektiivi, juurdepääsu käsitleva 
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direktiivi ja loadirektiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

direktiivi ja loadirektiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Meetmeid, millel 
võib olla negatiivne mõju liikmesriikide 
kehtestatud kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärkidele, ei tohiks Euroopa Komisjon 
rakendusmeetmete vormis võtta.

Or. en

Selgitus

Pakutud tagatis on oluline Euroopa Komisjonile antud laiemate rakendusvolituste tõttu.

Muudatusettepanek 199
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Raamdirektiivi, juurdepääsu käsitleva 
direktiivi ja loadirektiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

(59) Raamdirektiivi, juurdepääsu käsitleva 
direktiivi ja loadirektiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Meetmeid, millel 
võib olla negatiivne mõju liikmesriikide 
kehtestatud kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärkidele, ei tohiks Euroopa Komisjon 
rakendusmeetmete vormis võtta.

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 200
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse 
alaseid küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku 
sätete ühtlustatud kohaldamist. Talle 
tuleks anda ka õigus võtta vastu 
rakendusmeetmeid juurdepääsu käsitleva 
direktiivi I ja II lisa ajakohastamiseks 
vastavalt turgude ja tehnoloogia arengule 
ning rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb 
need vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. Kui 
tungiva kiireloomulise vajaduse tõttu ei 
ole võimalik selle menetluse tavapäraseid 
tähtaegu järgida, peaks komisjonil olema 
võimalik kasutada nimetatud otsuse 
artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Õigus esitada suuniseid kontrolliga regulatiivmenetluse kaudu, mille kohta komisjon 
siinkohal ettepaneku esitab, piirab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ning tuleks tagasi 
lükata.
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Muudatusettepanek 201
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. Kui 
tungiva kiireloomulise vajaduse tõttu ei 
ole võimalik selle menetluse tavapäraseid 
tähtaegu järgida, peaks komisjonil olema 
võimalik kasutada nimetatud otsuse 
artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust,

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; numeratsiooni 
valdkonna ühtlustamist ning võrkude ja 
teenuste turvalisuse alaseid küsimusi; 
riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Kuna need on 
üldist laadi meetmed, mille eesmärk on 
täiendada eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. 
Arvestades, et kontrolliga 
regulatiivmenetluse läbiviimine 
tavapäraste tähtaegade jooksul võib 
teatavates erandolukordades 
rakendusmeetmete õigeaegset 
vastuvõtmist takistada, tuleks Euroopa 
Parlamendil, nõukogul ja komisjonil
kiiresti tegutseda, et tagada nende 
meetmete õigeaegne vastuvõtmine,

Or. en

Selgitus

Meetmeid, mis lisavad reguleerivale raamistikule uusi keskse tähtsusega sätteid, tuleb 
käsitleda õigusloomega seotud ettepaneku raames. Ainult vähem oluliste sätete osas võib 
kasutada komiteemenetlust.
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Muudatusettepanek 202
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb 
need vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. Kui 
tungiva kiireloomulise vajaduse tõttu ei 
ole võimalik selle menetluse tavapäraseid 
tähtaegu järgida, peaks komisjonil olema 
võimalik kasutada nimetatud otsuse 
artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust,

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Raam- ja 
loadirektiiviga tuleks komisjonile anda ka 
õigus ühtlustada üleeuroopaliste teenuste, 
näiteks ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused, 
reguleerimist,

Or. en

Selgitus

Põhjenduses 60 loetletakse komisjonile antavad õigused. Nende hulgas on õigus ühtlustada 
reguleeriva raamistiku sätete jõustamist. Üleeuroopalised teenused peaksid olema esimeseks 
valdkonnaks selliste sätete ühtlustatud kohaldamise jaoks. Ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused, mis ühendavad rahvusvaheliste ettevõtete kontoreid 
erinevates Euroopa riikides ning tihti eri mandritel, on esmaseks näiteks üleeuroopaliste 
teenuste kohta, mille puhul komisjon peaks riikide reguleerivad sätted ühtlustama. 
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