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Muudatusettepanek 203
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide reguleerimise 
ühtlustatud raamistik. Käesolevas 
direktiivis sätestatakse riikide reguleerivate 
asutuste kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide, mis lihtsustavad 
puuetega lõppkasutajate juurdepääsu ja 
soodustavad vähem soodsas olukorras 
olevate inimeste jaoks elektroonilise side 
kasutamist, reguleerimise ühtlustatud 
raamistik. Käesolevas direktiivis 
sätestatakse riikide reguleerivate asutuste 
kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse selgitada lõppseadmetega seotud aspekte, mis saavad 
tagada kõikidele telekommunikatsiooniteenustele juurdepääsu.

Muudatusettepanek 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
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teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide reguleerimise 
ühtlustatud raamistik. Käesolevas 
direktiivis sätestatakse riikide reguleerivate 
asutuste kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide, sealhulgas 
lõppseadmete kättesaadavus puuetega 
inimeste jaoks, reguleerimise ühtlustatud 
raamistik. Käesolevas direktiivis 
sätestatakse riikide reguleerivate asutuste 
kohustused ja kehtestatakse kord
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

Or. ro

Selgitus

On hädavajalik, et lõppseadmed oleksid kättesaadavad, et võimaldada puuetega inimestel 
saada kasu teenustest, mida infoühiskond pakub.

Muudatusettepanek 205
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide reguleerimise 
ühtlustatud raamistik. Käesolevas 
direktiivis sätestatakse riikide reguleerivate 
asutuste kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide, sealhulgas seoses 
puuetega lõppkasutajatega, reguleerimise 
ühtlustatud raamistik. Käesolevas 
direktiivis sätestatakse riikide reguleerivate 
asutuste kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
1 a. Ühtlustatud reguleeriv raamistik peab 
edendama tarbijakaitset elektroonilise 
side sektoris, tagades täpse ja 
kõikehõlmava teabe andmise igas vormis 
ja igasuguste vahendite kaudu koos 
tariifide läbipaistvuse ja teenuste 
kvaliteediga.
Samuti tuleb tunnustada tarbijaühenduste 
rolli avalikkusega konsulteerimises ja 
tagada, et vastutavaid ametiasutusi või 
üksikisikuid toetatakse vajalike 
vahenditega, et vältida võimalikku 
manipuleerimist ja tegutseda vajaliku 
tõhususega elektroonilise side teenuste 
sektoris ilmneva igasuguse pettuse vastu.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekus püütakse rõhutada vajadust tarbijaid kaitsta.

Muudatusettepanek 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -2 (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-2) Artikli 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) elektrooniline sidevõrk –
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ülekandesüsteemid ning vajaduse korral 
lülitus- ja marsruutimisseadmed või võrgu 
mitteaktiivsed osad ning muud vahendid, 
mis võimaldavad edastada signaale traadi, 
raadio teel, optiliselt või muude 
elektromagnetiliste vahendite abil, 
kasutades sealhulgas satelliitvõrke, paik-
(ahel- ja pakettkommuteeritud, k.a 
Internet) ja liikuva maaside võrke, 
elektrikaabelsüsteeme, kui neid 
kasutatakse signaalide edastamiseks, 
raadio- ja teleringhäälinguvõrke ja 
kaabeltelevisioonivõrke, olenemata sellest, 
millist teavet nende kaudu edastatakse;”

Or. xm

Selgitus

Määratluse selgitamine, kuna see mõjutab elektroonilisi sidevõrke rohkem kui 
üldkasutatavaid sidevõrke. 

Muudatusettepanek 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(b) riikidevahelised turud – turud, mis 
hõlmavad kogu ühenduse või selle olulise 
osa, mis hõlmab rohkem kui ühte 
liikmesriiki;”

„b) riikidevahelised turud – turud, mis on 
määratletud kooskõlas artikli 15 lõikega 4 
ja mis hõlmavad kogu ühenduse või selle 
olulise osa;”

Or. es

Selgitus

Viide artikli 15 lõikele 4 tuleks säilitada, kuna sellega kehtestatakse riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramise viis.
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Muudatusettepanek 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(d) üldkasutatav sidevõrk – elektrooniline 
sidevõrk, mida kasutatakse ainult või 
peamiselt üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutamiseks ning mis 
võimaldab andmete edastamist võrgu lõpp-
punktide vahel, sealhulgas võrgu 
mitteaktiivsed osad;”

„d) üldkasutatav sidevõrk – elektrooniline 
sidevõrk, mida kasutatakse ainult või 
peamiselt üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutamiseks ning mis 
võimaldab andmete edastamist võrgu lõpp-
punktide vahel;”

Or. es

Selgitus

Järjepidevus seoses sellega, et võrgu mitteaktiivsed osad on hõlmatud elektroonilise 
sidevõrgu määratlusse (artikli 2 punkt a).

Muudatusettepanek 210
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„e) seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 
sideteenusega seotud vahendid, mis 
võimaldavad ja/või toetavad teenuste 
osutamist kõnealuse võrgu ja/või teenuse 
kaudu või võivad seda teha, need hõlmavad 
numbrite või aadresside 
translatsioonisüsteeme, 
tingimusjuurdepääsusüsteeme ja 
elektroonilisi programmijuhte ning füüsilist 
infrastruktuuri, nagu kaablikanalid,
sealhulgas muude avalike ja 
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kaablikapid ja ehitised;” erainfrastruktuuride juhtmed, näiteks 
vee-, reovee-, gaasi- ja elektrijuhtmed, 
mastid, kaablikapid ja ehitised;”

Or. en

Selgitus

Et edendada infrastruktuuri, ei tohiks väljaarendatud juurdepääs juhtmetele piirduda 
kunstlikult vaid telekommunikatsioonioperaatorite kaablikanalisatsioonidega, vaid peaks 
hõlmama kõiki olemasolevaid juhtmeid. Mida rohkem juhtmeid on kättesaadaval, seda 
paremad on võimalused jätkusuutlikuks konkurentsiks tänu kolmanda osapoole võrkude 
väljaarendamisele. Uue põlvkonna teenused ei liigu mööda praeguseid vasktraate; 
kasutatakse täiesti uut infrastruktuuri, mille kitsaskohaks on füüsilised kaablikanalisatsioonid, 
mille kaudu ühendusi kasutusele võetakse.

Muudatusettepanek 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Eesmärk on laiendada määratluse kohaldamisala, mis sisaldab lisanäiteid seotud vahendite 
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kohta. 

Sõnastus peaks samuti olema kooskõlas 2007. aasta direktiivi (elektroonilistele sidevõrkudele 
ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu kohta) eelnõu artikli 12 punktiga 1.

Muudatusettepanek 212
Stefano Zappalà

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Arveldus- ja sissenõudmisteenused ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
hädavajalikud vahendid, mida telekommunikatsioonioperaator, kes kontrollib juurdepääsu 
lõppkasutajatele, peab numbriinfoteenuste pakkujatele osutama, et võimaldada 
konkurentsivõimeliste numbriinfoteenuste osutamist kooskõlas konkurentsidirektiiviga 
(artikkel 5). Juurdepääsu abonentide andmebaasidele käsitletakse eelkõige 
universaalteenuste direktiivi artikli 25 lõikes 2.
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Muudatusettepanek 213
Gabriele Albertini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Arveldus- ja sissenõudmisteenused ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
hädavajalikud vahendid, mida telekommunikatsioonioperaator, kes kontrollib juurdepääsu 
lõppkasutajatele, peab numbriinfoteenuste pakkujatele osutama, et võimaldada 
konkurentsivõimeliste numbriinfoteenuste osutamist kooskõlas konkurentsidirektiiviga 
(artikkel 5). Juurdepääsu abonentide andmebaasidele käsitletakse eelkõige 
universaalteenuste direktiivi artikli 25 lõikes 2.

Muudatusettepanek 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

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

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

Or. en

Selgitus

Arveldus- ja sissenõudmisteenused ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
hädavajalikud vahendid, mida telekommunikatsioonioperaator, kes kontrollib juurdepääsu 
lõppkasutajatele, peab numbriinfoteenuste pakkujatele osutama, et võimaldada 
konkurentsivõimeliste numbriinfoteenuste osutamist kooskõlas konkurentsidirektiiviga 
(artikkel 5). Juurdepääsu abonentide andmebaasidele käsitletakse eelkõige 
universaalteenuste direktiivi artikli 25 lõikes 2.

Muudatusettepanek 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise, mis tehniliselt 
takistavad sageduste ühiskasutust või mis 
võivad muul viisil oluliselt moonutada, 
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liikmesriigi kohaldatavatele eeskirjadele 
vastavat raadiosideteenust.

takistada või korduvalt katkestada
rahvusvahelistele, ühenduse või 
liikmesriigi kohaldatavatele eeskirjadele 
vastavat raadiosideteenust.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 216
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama kehtestada piirangud ka juhul, kui on tõenäoline, et kahjulikud 
ja häirivad mõjutused tekivad, mitte aga üksnes siis, kui sellised mõjutused on tekkinud. 
Määratlust tuleks vastavalt muuta.
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Muudatusettepanek 217
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mobiilsideoperaatorid peavad pakkuma universaalteenuste direktiivi kohaseid kvaliteetseid 
teenuseid. Kahjulikud ja häirivad mõjutused ähvardavad mobiilsideteenust nagu iga teist 
elektroonilist sideteenust. Seega peab kahjulike ja häirivate mõjutuste määratlus hõlmama 
kõiki teenuseid, mitte üksnes individuaalsideteenuseid, mida loetakse eriti olulisteks.

Muudatusettepanek 218
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selgitus: vajaduse korral tuleks samuti arvesse võtta rahvusvahelisi spektrikasutuse kavasid.

Muudatusettepanek 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Määratluses tuleks arvesse võtta nii rahvusvahelisi kui ka liikmesriikide ja ühenduse eeskirju.

Muudatusettepanek 220
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise või mis muul 
viisil oluliselt moonutavad, takistavad või 
korduvalt katkestavad rahvusvaheliste, 
ühenduse või liikmesriigi kohaldatavatele 
eeskirjadele vastavat raadiosideteenust.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama kehtestada vajaduse korral piirangud, et vältida mõjutusi ja 
häireid, mida on märgatud, seda ka seoses olukorraga, kus sellised kahjulikud mõjutused ja 
häired tõenäoliselt ilmnevad.

Oluline on, et võetaks arvesse Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirju. 
Mõningaid teenuseid, nagu satelliiditeenused, võivad litsentseerida ELi mittekuuluvad 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu liikmesriikide haldusasutused.
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Muudatusettepanek 222
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„s a) avalikkusele kättesaadav – üldsusele 
kättesaadav kaubanduslike tingimustega 
nõusoleku korral.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse selgitada terminit, mida kasutatakse laialdaselt ja läbivalt 
direktiivides, kuid mida tõlgendatakse riiklikus õiguses ebajärjekindlalt ja millest tulenevad 
märkimisväärsed erinevused õigustes, kohustustes ja halduskoormuses, mis on kohaldatavad 
telekommunikatsiooniteenuste osutajate suhtes eri riikides.

Muudatusettepanek 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 e a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„s a) avalikkusele kättesaadav – üldsusele 
kättesaadav kaubanduslike tingimustega 
nõusoleku korral.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse selgitada terminit, mida kasutatakse laialdaselt ja läbivalt 
direktiivides, kuid mida tõlgendatakse riiklikus õiguses ebajärjekindlalt ja millest tulenevad 
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märkimisväärsed erinevused õigustes, kohustustes ja halduskoormuses, mis on kohaldatavad 
telekommunikatsiooniteenuste osutajate suhtes eri riikides.

Muudatusettepanek 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.
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Muudatusettepanek 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriva 
asutuse juhti või tema asetäitjat saab 
ametist vabastada üksnes juhul, kui ta ei 
vasta enam tingimustele, mis on tema
ametiülesannete täitmiseks eelnevalt riigi 

Riikliku reguleeriva asutuse juhatuse 
liikmed on ametis viieaastase pikendatava 
ajavahemiku jooksul. Liikmesriik tagab, et 
riigi reguleeriva asutuse juhatuse liikmeid
saab ametist vabastada üksnes juhul, kui 
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õiguses sätestatud, või kui ta on süüdi 
tõsises üleastumises. Riigi reguleeriva 
asutuse juhi ametist vabastamise otsuses 
tuleb esitada vabastamise põhjused ning 
ametist vabastamisel tuleb otsus 
avalikustada.

nad ei vasta enam tingimustele, mis on 
nende ametiülesannete täitmiseks eelnevalt 
riigi õiguses sätestatud, või kui nad on 
süüdi tõsises üleastumises. Riigi 
reguleeriva asutuse juhatuse liikme ametist 
vabastamise otsuses tuleb esitada 
vabastamise põhjused ning ametist 
vabastamisel tuleb otsus avalikustada.

Or. ro

Selgitus

Need sätted on vajalikud selleks, et tagada reguleeriva asutuse stabiilsus ja sõltumatus.

Muudatusettepanek 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriva 
asutuse juhti või tema asetäitjat saab 
ametist vabastada üksnes juhul, kui ta ei 
vasta enam tingimustele, mis on tema 
ametiülesannete täitmiseks eelnevalt riigi 
õiguses sätestatud, või kui ta on süüdi 
tõsises üleastumises. Riigi reguleeriva 
asutuse juhi ametist vabastamise otsuses 
tuleb esitada vabastamise põhjused ning 
ametist vabastamisel tuleb otsus 
avalikustada.

Liikmesriik tagab, et riigi eespool 
nimetatud reguleeriva asutuse juhti või 
tema asetäitjat saab ametist vabastada 
üksnes juhul, kui ta ei vasta enam 
tingimustele, mis on tema ametiülesannete 
täitmiseks eelnevalt riigi õiguses 
sätestatud, või kui ta on süüdi tõsises 
üleastumises. Riigi reguleeriva asutuse juhi 
ametist vabastamise otsuses tuleb esitada 
vabastamise põhjused ning ametist 
vabastamisel tuleb otsus avalikustada.

Or. es

Selgitus

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
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datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Muudatusettepanek 228
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artikli 3 lõikele 3 lisatakse järgmine 
lõik:
„Riikide reguleerivad asutused paluvad 
omalt poolt üksnes sellist teavet ja 
selliseid dokumente sideteenuste 
osutajatelt ja/või võrkudelt, mida nad 
vajavad neile liikmesriikidelt saadud 
töökohustuste täitmiseks.”

Or. de

Selgitus

Riikide sõltumatute ja erapooletute reguleerivate asutuste, kelle tegevus toimub kooskõlas 
läbipaistvuse põhimõttega, loomist tuleb kogu südamest tervitada, nagu tervitatakse 
edasikaebamise õiguse laiendamist. Kohustused esitada sellega seoses dokumente ja teavet 
tuleks hoida mõistlikes piirides, kui kohustusi kehtestada, siis vaid selleks, et takistada sellise 
materjali esitamise ja koostamise muutumist riikide reguleerivate asutuste uueks ülesandeks, 
mis kulutab tohutult vahendeid.

Muudatusettepanek 229
Erika Mann

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

3 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti eesmärke suurema 
reguleerimisalase koordineerimise ja 
sidususe edendamisel toetavad aktiivselt 
vastutavad riikide reguleerivad asutused.
Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatel asutustel on neile määratud 
ülesannete täitmiseks vajalikud rahalised 
vahendid ja inimressursid, ning 
võimaldavad neil Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametis osaleda ja sellesse oma 
panus anda. Riikide reguleerivatel 
asutustel peavad olema eraldi 
aastaeelarved ja eelarved tuleb 
avalikustada.”

Or. en

Selgitus

Lõike 3 a lisamine kindlustab, et liikmesriigid tagavad, et luuakse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet (BERT), mis koosneb kõikidest riikide 
reguleerivatest asutustest. Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet 
luuakse kui riikide selliste reguleerivate asutuste ühendus, kellel ei ole iseseisva juriidilise 
isiku staatust, st eelkõige ei oleks kõnealune asutus osa ühenduse otsesest või kaudsest 
haldusest. Sellega välditakse kõiki vastuolusid MERONI kohtuasja kohtupraktikaga.

Muudatusettepanek 230
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 b) Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused võtavad oma 
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otsuste vastuvõtmisel seoses oma 
siseturgudega eelkõige arvesse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti ühiseid seisukohti.”

Or. en

Muudatusettepanek 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3 a
Liikmesriigid loovad ühiselt riikide 
reguleerivate asutuste võrgustiku 
vastavalt määruses nr […/…/EÜ]1

sätestatud korrale.
1 Määrus, millega luuakse riikide 
reguleerivate asutuste võrgustik Euroopa 
elektroonilise side turu jaoks.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Erinevad menetlusõigused, mida liikmesriikides arvesse tuleks võtta.

Muudatusettepanek 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 235
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Kaebusi käsitlevatel organitel on 
õigus küsida enne kaebuse menetlemise 
käigus otsuse tegemist arvamust Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametilt.”

Or. en

Selgitus

Kui juhtum mõjutab siseturgu, peaks kaebusi käsitlevatel organitel olema õigus konsulteerida 
ka Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametiga. Kõnealune mehhanism 
hõlbustaks järkjärgulist ühtlustamist raamistiku kohaldamisel ja parandaks elektroonilise 
side turu sidusust.

Muudatusettepanek 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koguvad andmeid 
kaebuste arvu, kaebuste lahendamise 
menetluse kestuse ning ajutiste meetmete 
kohaldamise otsuste arvu kohta. 
Liikmesriigid teevad vastuseks 
põhjendatud taotlusele need andmed iga 
aasta kättesaadavaks komisjonile.

Or. es

Selgitus

Et vältida bürokraatia suurenemist ja tarbetuid kulusid.
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Muudatusettepanek 237
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koguvad andmeid 
kaebuste sisu, kaebuste arvu, kaebuste 
lahendamise menetluse kestuse ning lõike 
1 kohaste ajutiste meetmete kohaldamise 
otsuste arvu ja põhjenduste kohta. 
Liikmesriigid teevad need andmed iga 
aasta kättesaadavaks Euroopa
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametile.

Or. de

Selgitus

Riikide sõltumatute ja erapooletute reguleerivate asutuste, kelle kõigi tegevus toimub 
kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega, loomist tuleb kogu südamest tervitada, nagu 
tervitatakse edasikaebamise õiguse laiendamist. Kohustused esitada sellega seoses dokumente 
ja teavet tuleks hoida mõistlikes piirides, kui kohustusi kehtestada, siis vaid selleks, et 
takistada sellise materjali esitamise ja koostamise muutumist riikide reguleerivate asutuste 
uueks ülesandeks, mis kulutab tohutult vahendeid.

Muudatusettepanek 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koguvad andmeid 
kaebuste sisu, kaebuste arvu, kaebuste 
lahendamise menetluse kestuse ning lõike 
1 kohaste ajutiste meetmete kohaldamise 

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

otsuste arvu ja põhjenduste kohta. 
Liikmesriigid teevad need andmed iga 
aasta kättesaadavaks riikide reguleerivate 
asutuste võrgustikule.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 239
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Need 
ettevõtjad esitavad sellise teabe taotluse 
korral viivitamata ning riigi reguleeriva 
asutuse nõutava ajakava ja täpsusastme 
kohaselt. Riigi reguleeriva asutuse nõutav 
teave peab olema ülesande täitmise 
seisukohast proportsionaalne. Riigi 
reguleeriv asutus peab oma teabenõuet 
põhjendama ja järgima ärisaladust 
käsitlevaid ühenduse ja riiklikke 
õigusakte.

Or. en
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Selgitus

Tulevasi võrkude või teenuste arenguid käsitleva teabe esitamine suurendab ebakindlust ja 
arenguriske. Seepärast on vaja tagada, et riikide reguleerivate asutuste teabenõuded on 
kooskõlas ärisaladust käsitlevate ühenduse ja riiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 240
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Need 
ettevõtjad esitavad sellise teabe taotluse 
korral viivitamata ning riigi reguleeriva 
asutuse nõutava ajakava ja täpsusastme 
kohaselt. Riigi reguleeriva asutuse nõutav 
teave peab olema ülesande täitmise 
seisukohast proportsionaalne. Riigi 
reguleeriv asutus peab oma teabenõuet 
põhjendama.

Or. en

Selgitus

Kavandatud lisandus, mis käsitleb teavet võrgu ja teenuste edasise arendamise kohta, oleks 
problemaatiline, kuna selline teave sisaldaks äärmiselt suure tõenäosusega siseinfot. Sellise 
nõudmise lävi peaks olema väga kõrge. Niisugusel juhul ei ole selge, mis oleks operaatoritelt 
sellise teabe ametiasutustele esitamise nõudmise eesmärk ja lisandväärtus.
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Muudatusettepanek 241
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Tundub, et nõue anda teavet edasise arendamise kohta omistab asjaomastele ettevõtetele 
prohvetlikud võimed; samuti ei ole see täpne, tekib küsimus, kui konkreetseks areng peab 
muutuma enne, kui sellest teatada tuleb. Siinkohal nõutakse piiravat selgitamist riikide 
reguleerivate asutuste volituste proportsionaalsuse huvides nõuda sellist teavet ja ettevõtete 
õiguskindluse huvides.
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Muudatusettepanek 242
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 
võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul arvamus.

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 
võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul, mis on vähemalt neli 
nädalat, arvamus.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid,
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid ja kui tal on oluline mõju 
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võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul arvamus.

asjaomasele turule, annab ta huvitatud 
pooltele võimaluse esitada meetme eelnõu 
kohta mõistliku aja jooksul, mis on 
vähemalt kuus nädalat, arvamus.

Or. es

Muudatusettepanek 244
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 
võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul arvamus.

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 
võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul, mis on vähemalt 
kaheksa nädalat, arvamus.

Or. en

Selgitus

Parema reguleerimise tegevuskavas (KOM(2002) 704 (lõplik), „Konsulteerimis- ja 
dialoogikultuuri edendamine: üldpõhimõtted ja miinimumnõuded komisjoni konsulteerimisel 
huvitatud isikutega”, lk 21) sätestas komisjon kaheksanädalase tähtaja.



PE407.630v01-00 32/100 AM\725136ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad 
elektroonilistele sideteenustele 
juurdepääsu ka puuetega inimeste jaoks. 
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
igal aastal aruande, mis käsitleb 
elektroonilistele sideteenustele ja 
konkreetsetele infoühiskonna teenustele 
juurdepääsu puuetega inimeste jaoks.

Or. ro

Selgitus

Elektroonilistele sideteenustele juurdepääs puuetega inimeste jaoks on hädavajalik nende 
ühiskonda integreerimiseks.

Muudatusettepanek 246
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks 
omavahel ja komisjoniga koostööd, et 
tagada käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete järjepidev 
kohaldamine kõigis liikmesriikides. Selleks 
püüavad nad koostöös komisjoni ja 
ametiga eelkõige kokku leppida vahendite 
ja parandusmeetmete liigid, mis sobivad
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti raames ja komisjoniga 
läbipaistval viisil koostööd, et tagada 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
järjepidev kohaldamine kõigis 
liikmesriikides. Selleks võtavad riikide 
reguleerivad asutused vastu ühised 
seisukohad vahendite ja parandusmeetmete 
liikide kohta, mis sobivad kõige paremini 
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tegelemiseks konkurentsiga seotud 
probleemidega asjaomastel turgudel.

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanekutega nähakse ette Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti rolli kindlustamine artiklis 7.

Muudatusettepanek 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks
omavahel ja komisjoniga koostööd, et 
tagada käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete järjepidev 
kohaldamine kõigis liikmesriikides. Selleks 
püüavad nad koostöös komisjoni ja 
ametiga eelkõige kokku leppida vahendite 
ja parandusmeetmete liigid, mis sobivad 
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks 
komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametiga koostööd, et saavutada 
artiklis 8 püstitatud eesmärgid ning tagada 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
järjepidev kohaldamine kõigis 
liikmesriikides. Selleks püüavad nad 
koostöös komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametiga eelkõige kokku leppida 
vahendite ja parandusmeetmete liigid, mis 
sobivad konkreetse turuolukorraga 
toimetulekuks kõige paremini.

Or. es

Selgitus

Peaks olema viidatud vajadusele saavutada direktiivi üldeesmärgid.
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Muudatusettepanek 248
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks 
omavahel ja komisjoniga koostööd, et 
tagada käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete järjepidev 
kohaldamine kõigis liikmesriikides. Selleks 
püüavad nad koostöös komisjoni ja 
ametiga eelkõige kokku leppida vahendite 
ja parandusmeetmete liigid, mis sobivad 
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks 
komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti raames koostööd, et tagada 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
järjepidev kohaldamine kõigis 
liikmesriikides. Selleks püüavad nad 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti raames 
töötades kokku leppida vahendite ja 
parandusmeetmete liigid, mis sobivad 
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

Or. de

Muudatusettepanek 249
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riikide reguleerivad asutused 
hindavad enne meetmete võtmist 
hulgimüügituru reguleerimiseks 
turumoonutusi jaemüügi tasandil. 
Eelkõige võetakse igas sellise meetme 
kavas, millega määratakse 
hulgimüügituru ettevõtjale kohustus, 
muudetakse seda või võetakse see tagasi, 
täiel määral arvesse iga jaemüügi tasandi 
osaleja turujõudu.
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Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused võtavad kehtestatava reguleeriva meetme üle otsustamisel täiel 
määral arvesse konkurentsi jaemüügi tasandil. Seepärast tuleks direktiivides sätestada 
selgelt, et reguleerimine hulgimüügiturul tuleneb põhjalikust hinnangu saanud jaemüügi 
tasandi turumoonutuste analüüsist.

Muudatusettepanek 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui riigi reguleeriv asutus – välja 
arvatud juhul, kui artikli 7a kohaselt vastu 
võetud rakendusmeetmetes on sätestatud 
teisiti – kavatseb pärast artiklis 6 nimetatud 
konsulteerimist võtta meetme, mis:

3. Kui riigi reguleeriv asutus – välja 
arvatud juhul, kui artikli 7a kohaselt vastu 
võetud rakendusmeetmetes on sätestatud 
teisiti – kavatseb pärast artiklis 6 nimetatud 
konsulteerimist või enne konsulteerimise 
lõpuleviimist, kui riigi reguleeriv asutus 
niimoodi erandlikel põhjustel otsustab, 
võtta meetme, mis:

Or. es

Selgitus

Et anda suurem paindlikkus, mis tähendaks, et komisjoni võib erandjuhtudel teavitada enne 
riikliku konsulteerimisprotsessi lõpuleviimist.

Muudatusettepanek 251
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui riigi reguleeriv asutus – välja 
arvatud juhul, kui artikli 7a kohaselt 
vastu võetud rakendusmeetmetes on 
sätestatud teisiti – kavatseb pärast artiklis 
6 nimetatud konsulteerimist võtta meetme, 
mis:

3. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
lisaks artiklis 6 nimetatud 
konsulteerimisele võtta meetme, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 252
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui riigi reguleeriv asutus – välja 
arvatud juhul, kui artikli 7a kohaselt 
vastu võetud rakendusmeetmetes on 
sätestatud teisiti – kavatseb pärast artiklis 
6 nimetatud konsulteerimist võtta meetme, 
mis:

3. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
pärast artiklis 6 nimetatud konsulteerimist 
võtta meetme, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 253
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 
aluseks olevate põhjendustega artikli 5 
lõike 3 kohaselt kättesaadavaks 
komisjonile, ametile ja teiste liikmesriikide 

teeb ta samal ajal meetme eelnõu koos 
meetme aluseks olevate põhjendustega 
artikli 5 lõike 3 kohaselt kättesaadavaks 
komisjonile, teiste liikmesriikide 
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reguleerivatele asutustele ning teatab 
sellest komisjonile ja teiste riikide 
reguleerivatele asutustele. Riikide 
reguleerivad asutused ja komisjon võivad 
asjaomasele riigi reguleerivale asutusele 
ühe kuu jooksul märkusi esitada. Ühe kuu 
pikkust tähtaega ei või pikendada.

reguleerivatele asutustele ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametile ning teatab sellest 
komisjonile ja teiste riikide reguleerivatele 
asutustele. Riikide reguleerivad asutused, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja komisjon 
võivad asjaomasele riigi reguleerivale 
asutusele ühe kuu jooksul või artiklis 6 
osutatud ajavahemiku jooksul, kui see 
ajavahemik on pikem, märkusi esitada.
Ühe kuu pikkust tähtaega ei või pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 
aluseks olevate põhjendustega artikli 5 
lõike 3 kohaselt kättesaadavaks 
komisjonile, ametile ja teiste liikmesriikide 
reguleerivatele asutustele ning teatab 
sellest komisjonile ja teiste riikide 
reguleerivatele asutustele. Riikide 
reguleerivad asutused ja komisjon võivad 
asjaomasele riigi reguleerivale asutusele 
ühe kuu jooksul märkusi esitada. Ühe kuu 
pikkust tähtaega ei või pikendada.

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 
aluseks olevate põhjendustega artikli 5 
lõike 3 kohaselt kättesaadavaks 
komisjonile, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametile ja teiste liikmesriikide 
reguleerivatele asutustele ning teatab 
sellest komisjonile ja teiste riikide 
reguleerivatele asutustele. Riikide 
reguleerivad asutused ja komisjon võivad 
asjaomasele riigi reguleerivale asutusele 
ühe kuu jooksul märkusi esitada. Ühe kuu 
pikkust tähtaega ei või pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 255
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Muudatusettepanek 256
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17,

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Kõnealuse vetoõiguse laiendamine ei ole vajalik. Praegune süsteem toimib ilma vajaduseta 
ühegi edasise tsentraliseeritud otsustamisprotsessi järele ELi tasandil.

Muudatusettepanek 257
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni vetoõiguste laiendamine on tarbetu ja ebaproduktiivne. Praegune süsteem on 
andnud üldiseid sidusaid tulemusi. Keskne vetoõigus suurendaks kõigile sobiva lähenemisviisi 
ohtu. Turutingimused erinevad märkimisväärselt liikmesriigiti ja seega tuleks riiklikul 
tasandil riigi asjatundjate arvamust arvestades võtta vastu eraldi reguleeriv lõppotsus. 
Praegune raamistik juba näeb ette komisjoni, kes võib teha märkusi üksikute kohustuste kohta 
(parandusmeetmeid), tugeva osaluse. Riikide reguleerivad asutused peavad neid märkusi 
tõsiselt arvesse võtma.

Muudatusettepanek 258
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla parandusmeetmete suhtes vetoõigust. Riikide reguleerivad asutused 
on paremini teavitatud siis, kui asjaomased riigisisesed turud on kaasatud ja kui neil on 
parem side turuosalistega. Selline veto kahjustaks regulatiivset konkurentsi riikide 
reguleerivate asutuste vahel; veto konkreetse parandusmeetme suhtes, mille on määranud 
riiklik reguleeriv asutus, muudaks sellise parandusmeetme ärakasutamise teises liikmesriigis 
väga raskeks isegi juhul, kui kõnealune parandusmeede oleks siinkohal piisav tulenevalt turu 
olukorrast ja eelnevatest majandustingimustest.

Muudatusettepanek 259
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla parandusmeetmete suhtes vetoõigust. Riikide reguleerivad asutused 
on paremini teavitatud siis, kui asjaomased riigisisesed turud on kaasatud ja kui neil on 
parem side turuosalistega. Selline veto kahjustaks regulatiivset konkurentsi riikide 
reguleerivate asutuste vahel; veto konkreetse parandusmeetme suhtes, mille on määranud 
riiklik reguleeriv asutus, muudaks sellise parandusmeetme ärakasutamise teises liikmesriigis 
väga raskeks isegi juhul, kui kõnealune parandusmeede oleks siinkohal piisav tulenevalt turu 
olukorrast ja eelnevatest majandustingimustest.

Muudatusettepanek 260
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni õigus parandusmeetmetele veto panna tuleks tagasi lükata. Eelistada tuleks uut 
ühisreguleerimise korda, mis hõlmab tihedat koostööd komisjoni, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ameti ja riigi reguleerivate asutuste vahel.
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Muudatusettepanek 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha seoses 
käesoleva artikli lõike 4 punktidega a ja b 
hõlmatud kavandatava meetmega otsuse, 
et asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõu tagasi võtma ja/või anda 
vajaduse korral välja soovitus, mis 
käsitleb artikli 4 punktiga c hõlmatavat 
kavandatavat meedet. Enne otsuse 
tegemist võtab komisjon täiel määral 
arvesse Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti arvamust 
ja/või soovitust. Otsusele ja/või soovitusele
lisatakse üksikasjalik ja objektiivne 
analüüs selle kohta, miks komisjon leiab, et 
meetme eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja 
konkreetsed ettepanekud meetme eelnõu 
muutmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/EC
Article 7 – paragraph 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha otsuse, et 
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõu tagasi võtma. Enne otsuse 
tegemist võtab komisjon täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 5. 

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

arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[.../.../EÜ] artiklile 5. Otsusele lisatakse 
üksikasjalik ja objektiivne analüüs selle 
kohta, miks komisjon leiab, et meetme 
eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja konkreetsed 
ettepanekud meetme eelnõu muutmiseks.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 263
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha otsuse, et 
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõu tagasi võtma. Enne otsuse 
tegemist võtab komisjon täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 5. 
Otsusele lisatakse üksikasjalik ja 
objektiivne analüüs selle kohta, miks 
komisjon leiab, et meetme eelnõu ei tohiks 
vastu võtta. Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet koostab soovituse selle 
kohta, millise vormi saab reguleeriv 
meede. Kõnealune soovitus esitatakse riigi 
reguleerivale asutusele. Riigi reguleeriv
asutus võtab kõnealust soovitust 
nõuetekohaselt arvesse, kuid võib sellest 
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kõrvale kalduda. Iga sellist 
kõrvalekaldumist tuleb komisjonile ja 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ametile piisavalt 
põhjendada.

Or. de

Selgitus

Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet peaks loobuma õigusest anda 
soovitus selle kohta, millise vormi saab reguleeriv meede. Komisjonil ei tohiks lubada meetme 
vormi määrata: sel moel on võimalik Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste 
ameti praktilist kogemust optimaalselt ära kasutada ja vältida komisjoni volituste ühepoolset 
suurenemist. Riigi reguleeriv asutus peab Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti soovitust nõuetekohaselt arvesse võtma. Soovitusest kõrvalekaldumised 
peaksid siiski olema lubatud juhul, kui neid on võimalik piisavalt põhjendada.

Muudatusettepanek 264
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha otsuse, et 
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõu tagasi võtma. Otsusele 
lisatakse üksikasjalik ja objektiivne 
analüüs selle kohta, miks komisjon leiab, et 
meetme eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja 
konkreetsed ettepanekud meetme eelnõu 
muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
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have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Muudatusettepanek 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 266
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla parandusmeetmete suhtes vetoõigust. Riikide reguleerivad asutused 
on paremini teavitatud siis, kui asjaomased riigisisesed turud on kaasatud ja kui neil on 
parem side turuosalistega. Selline veto kahjustaks regulatiivset konkurentsi riikide 
reguleerivate asutuste vahel; veto konkreetse parandusmeetme suhtes, mille on määranud 
riiklik reguleeriv asutus, muudaks sellise parandusmeetme ärakasutamise teises liikmesriigis 
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väga raskeks isegi juhul, kui kõnealune parandusmeede oleks siinkohal piisav tulenevalt turu 
olukorrast ja eelnevatest majandustingimustest.

Muudatusettepanek 267
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni õigus parandusmeetmetele veto panna tuleks tagasi lükata. Eelistada tuleks uut 
ühisreguleerimise korda, mis hõlmab tihedat koostööd komisjoni, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ameti ja riigi reguleerivate asutuste vahel.

Muudatusettepanek 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Selgitus

Sidususe huvides eelmise lõikega; tähtajaga seoses tuleks riigi reguleerivale asutusele anda 
komisjoni kavandatud meetme vastuvõtmiseks rohkem paindlikkust ja aega.

Muudatusettepanek 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Asjaomase riigi reguleeriv asutus võtab 
täiel määral arvesse teiste riikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoni 
arvamusi ja kui tegemist ei ole lõikes 4
osutatud juhtumiga, võtab meetme eelnõu 
vastu ning edastab selle komisjonile. Kõik 
teised käesoleva direktiivi või eridirektiivi 
kohaseid ülesandeid täitvad riigiasutused 
võtavad komisjoni märkusi samuti täiel 
määral arvesse.

7. Asjaomase riigi reguleeriv asutus võtab 
täiel määral arvesse teiste riikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoni 
arvamusi ja kui tegemist ei ole lõike 4 
punktides a ja b osutatud juhtumiga, võtab 
meetme eelnõu vastu ning edastab selle 
komisjonile. Kõik teised käesoleva 
direktiivi või eridirektiivi kohaseid 
ülesandeid täitvad riigiasutused võtavad 
komisjoni märkusi samuti täiel määral 
arvesse. Kui riigi reguleeriv asutus 
otsustab kavandatud meetmeid lõike 5 
jaoks vastuvõetud soovituse alusel mitte 
vastu võtta, avaldab ta oma otsuse 
põhjused ja põhjendused ning teavitab 
komisjoni.

Or. es

Selgitus

Sidususe huvides eelmise lõikega; tähtajaga seoses tuleks riigi reguleerivale asutusele anda 
komisjoni kavandatud meetme vastuvõtmiseks rohkem paindlikkust ja aega.
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Muudatusettepanek 271
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Asjaomase riigi reguleeriv asutus võtab 
täiel määral arvesse teiste riikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoni 
arvamusi ja kui tegemist ei ole lõikes 4 
osutatud juhtumiga, võtab meetme eelnõu 
vastu ning edastab selle komisjonile. Kõik 
teised käesoleva direktiivi või eridirektiivi 
kohaseid ülesandeid täitvad riigiasutused 
võtavad komisjoni märkusi samuti täiel 
määral arvesse.

7. Asjaomase riigi reguleeriv asutus võtab 
täiel määral arvesse teiste riikide 
reguleerivate asutuste, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti ja komisjoni arvamusi ja 
kui tegemist ei ole lõikes 4 osutatud 
juhtumiga, võtab meetme eelnõu vastu 
ning edastab selle komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. es

Selgitus

Määratluse selgitamine, kuna see mõjutab elektroonilisi sidevõrke rohkem kui 
üldkasutatavaid sidevõrke.

Muudatusettepanek 273
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Ei ole vaja, et ELi asutus võtaks uue süsteemi alusel vastu otsuseid, mille on riigi reguleeriv 
asutus varem vastu võtnud.
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Muudatusettepanek 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek peaks kujutama endast tõsist pretsedenti siseturgu käsitlevates 
õigusaktides ja teatav ELi asutus asendaks liikmesriigi ametiasutuse otsust. See kahjustab 
täielikult Euroopa Liidu lepingu tasakaalustatud kontrolli süsteemi, mille kohaselt 
rakendavad liikmesriikide ametiasutused ühenduse õigust, alludes Euroopa Kohtu kontrollile 
ning võimalikule komisjoni rikkumismenetlusele.
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Muudatusettepanek 275
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.
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Muudatusettepanek 276
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni vetoõiguste laiendamine on tarbetu ja ebaproduktiivne. Praegune süsteem on 
andnud üldiseid sidusaid tulemusi. Keskne vetoõigus suurendaks kõigile ühtse lähenemisviisi 
ohtu. Turutingimused erinevad märkimisväärselt liikmesriigiti ja seega tuleks riiklikul 
tasandil koos riiklikul tasandil olemasoleva pädevusega võtta vastu eraldi reguleeriv 
lõppotsus. Praegune raamistik juba näeb ette komisjoni, kes võib teha märkusi üksikute 
kohustuste kohta (parandusmeetmeid), tugeva osaluse. Riikide reguleerivad asutused peavad 
neid märkusi tõsiselt arvesse võtma.
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Muudatusettepanek 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kohustus teavitada komisjoni lõplikest meetmete eelnõudest on juba lisatud artikli lõikesse 7.

Muudatusettepanek 278
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 279
Mary Honeyball

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

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel -7 a

Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord

1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artikliga 5, artiklitega 9–13 ja 
artikliga 13a ja 13b ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikliga 17, on komisjonil ja teiste 
liikmesriikide reguleerivatel asutustel 
alates meetme eelnõust teatamise 
kuupäevast aega üks kuu, mille jooksul 
teha asjaomase riigi reguleerivale 
asutusele oma märkused. 
2. Kui meetme eelnõu käsitleb kohustuse 
kehtestamist, muutmist või tühistamist, 
võib komisjon samal ajavahemikul 
teavitada asjaomase riigi reguleerivat 
asutust ja Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ametit põhjustest, 
miks ta arvab, et meetme eelnõu 
vastuvõtmine oleks ühtsele turule 
takistuseks, või miks tal on tõsiseid 
kahtlusi selle vastavuse suhtes ühenduse 
õigusnormidele. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõud vastu kahe kuu jooksul 
alates komisjonilt teatise saamisest. Sellise 
teatise puudumise korral võib asjaomase 
riigi reguleeriv asutus võtta meetme 
eelnõu vastu, arvestades täiel määral 
komisjoni või mis tahes teise riigi 
reguleeriva asutuse märkustega.
3. Lõikes 2 viidatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
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turuosaliste arvamustega ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet lihthäälteenamuse alusel 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust 
või osutab vajadusele meetme eelnõud 
muuta, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Komisjon võib seda arvamust täiel määral 
arvestades võtta vastu soovituse, et 
asjaomase riigi reguleeriv asutus muudab 
meetme eelnõud ja võib esitada selleks 
konkreetsed ettepanekud. Riigi reguleeriv 
asutus peab kõnealust soovitust täiel 
määral arvesse võtma. Juhul kui riigi 
reguleeriv asutus soovitust ei järgi, esitab 
ta selle kohta põhjendatud selgituse.”

Or. en

Selgitus

Sarnane raportööri muudatusettepanekuga 17. Ülesannete eraldamist tuleks käsitleda 
samamoodi nagu kõiki teisi parandusmeetmeid.

Selgitust on vaja tagamaks, et riikide reguleerivad asutused ei oleks kohustatud võtma täiel 
määral arvesse nii komisjoni kui ka Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste 
ameti arvamust. Kui Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet ja komisjon 
annaksid vastupidist nõu, põhjustaks see õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 280
Angelika Niebler

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

6 a) Lisatakse järgmine artikkel -7 a:
„Artikkel -7 a

Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord

1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artikliga 5, artiklitega 9–ning 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artikliga 17, on komisjonil ja 
teiste liikmesriikide reguleerivatel 
asutustel alates meetme eelnõust 
teatamise kuupäevast aega üks kuu, mille 
jooksul edastada asjaomase riigi 
reguleerivale asutusele oma märkused.
2. Komisjon võib samal ajavahemikul 
teavitada asjaomase riigi reguleerivat 
asutust ja Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ametit (BERT) 
põhjustest, miks ta arvab, et meetme 
eelnõu oleks ühtsele turule takistuseks, 
või miks tal on tõsiseid kahtlusi selle 
vastavuse suhtes ühenduse 
õigusnormidele. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõud vastu kahe kuu jooksul 
alates komisjonilt teatise saamisest.
Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni või mis tahes teise riigi 
reguleeriva asutuse märkustega.
3. Lõikes 2 viidatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste arvamustega ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 



AM\725136ET.doc 59/100 PE407.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet kahe kolmandiku 
häälteenamuse alusel põhjendatud 
arvamuse, milles kinnitab meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust või osutab 
vajadusele meetme eelnõud muuta, ja 
esitab selleks konkreetsed ettepanekud. 
Kõnealune arvamus avalikustatakse.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet on esitanud 
põhjendatud arvamuse, et meetme 
eelnõud tuleb muuta, võib komisjon seda 
arvamust täiel määral arvestades teha 
põhjendatud otsuse, et asjaomase riigi 
reguleeriv asutus peab meetme eelnõud 
muutma, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet on esitanud 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust, 
võib asjaomase riigi reguleeriv asutus 
võtta meetme eelnõu vastu, arvestades 
täiel määral komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti soovitustega.
4. Asjaomase riigi reguleeriv asutus 
muudab meetme eelnõu või võtab selle 
tagasi kolme kuu jooksul alates lõike 3 
kolmanda lõigu kohase komisjoni 
põhjendatud otsuse tegemisest, millega 
nõutakse asjaomase riigi reguleerivalt 
asutuselt selle meetme eelnõu muutmist. 
Meetmete eelnõu muutmise korral viib 
riigi reguleeriv asutus läbi avaliku arutelu 
vastavalt artiklis 6 sätestatud korrale ning 
teeb muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt artiklile 
7.”

Or. de
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Selgitus

Komisjoni parandusmeetmete vetoõiguse asemel tehakse ettepanek võtta vastu uus 
ühisreguleerimise kord, kus komisjon, Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste 
amet ja riigi reguleeriv asutus teevad tihedat koostööd.

Muudatusettepanek 281
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel -7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel -7 a

Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord

1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artikliga 5, artiklitega 9–13 ja 
artikliga 13a ja 13b ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikliga 17, on komisjonil ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametil aega üks kuu alates 
meetme eelnõust teatamise kuupäevast 
teha asjaomase riigi reguleerivale 
asutusele oma märkused.
2. Komisjon võib samal ajavahemikul 
teavitada asjaomase riigi reguleerivat 
asutust ja Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ametit põhjustest, 
miks ta arvab, et meetme eelnõu 
vastuvõtmine oleks ühtsele turule 
takistuseks, või miks tal on tõsiseid 
kahtlusi selle vastavuse suhtes ühenduse 
õigusnormidele. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõud vastu kahe kuu jooksul 
alates komisjonilt teatise saamisest.
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Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni või Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti märkustega.
3. Lõikes 2 viidatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste arvamustega ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet lihthäälteenamuse alusel 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust 
või osutab vajadusele meetme eelnõud 
muuta, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Komisjon võib seda arvamust täiel määral 
arvestades võtta vastu põhjendatud otsuse, 
milles nõutakse, et asjaomase riigi 
reguleeriv asutus muudaks meetme 
eelnõud ja esitaks selleks konkreetsed 
ettepanekud.
4. Asjaomase riigi reguleeriv asutus 
muudab meetme eelnõu või võtab selle 
tagasi kolme kuu jooksul alates lõike 3 
kohase komisjoni põhjendatud otsuse 
tegemisest, millega nõutakse riigi 
reguleerivalt asutuselt selle meetme 
eelnõu muutmist. Meetmete eelnõu 
muutmise korral viib riigi reguleeriv 
asutus läbi avaliku arutelu vastavalt 
artiklis 6 sätestatud korrale ning teeb 
muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt artiklile 
7.”
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Or. en

Selgitus

Vaja on komisjoni võimet võtta vastu lõppotsus vetoõiguse kasutamise kohta tagamaks, et 
riigi reguleerivad asutustel ja Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametil 
oleksid vajalikud stiimulid selleks, et tegutseda pigem ühtse turu huvides kui reguleerivate 
asutuste koguna, kellel kõigil on oma riiklikud huvid. Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti arvamuse avaldamist ja nõuet, et komisjon seda täiel määral 
arvesse võtaks, peetakse piisavaks selleks, et takistada komisjonil ebaasjakohaseid otsuseid 
vastu võtta. Käesolevas muudatusettepanekus vaadatakse eraldamine läbi samal määral nagu 
teised meetmed.

Muudatusettepanek 282
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel -7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel -7 a:
„Artikkel -7 a

Kavandatud parandusmeetmete 
järjekindla kohaldamise kord

1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artikliga 5, artiklitega 9–13 ja 
artikliga 13a ja 13b ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikliga 17, on komisjonil ja teiste 
liikmesriikide reguleerivatel asutustel 
aega üks kuu alates meetme eelnõust 
teatamise kuupäevast teha asjaomase riigi 
reguleerivale asutusele oma märkused.
2. Kui kavandatud meetme eelnõuga 
püütakse mõne muu kohustuse 
kehtestamist, muutmist või tühistamist kui 
nende, mis on sätestatud direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
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direktiiv) artiklites 13a ja 13b, võib 
komisjon lõikes 1 osutatud ühekuuse 
ajavahemiku jooksul teavitada asjaomase 
riigi reguleerivat asutust ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametit (BERT) põhjustest, miks 
ta arvab, et meetme eelnõu vastuvõtmine 
oleks ühtsele turule takistuseks, või miks 
tal on tõsiseid kahtlusi selle vastavuses 
ühenduse õigusnormidele. Sellisel juhul 
ei võeta meetme eelnõud vastu kahe kuu 
jooksul alates komisjonilt teatise 
saamisest.
Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni või mis tahes teise riigi 
reguleeriva asutuse märkustega.
3. Lõikes 2 nimetatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
teha kindlaks kõige tõhusam ja sobivam 
meede artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste arvamuste ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul võib Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet esitada lihthäälteenamuse 
alusel põhjendatud arvamuse, milles 
kinnitab meetme eelnõu asjakohasust ja 
tõhusust või osutab vajadusele seda 
muuta, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti esitatud 
arvamuses osutatakse, et meetme eelnõud 
tuleb muuta, võib komisjon seda arvamust 
täiel määral arvestades teha põhjendatud 
otsuse, et asjaomase riigi reguleeriv 
asutus peab meetme eelnõud muutma, ja 
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esitab selleks konkreetsed soovitused.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti esitatud 
arvamuses kinnitatakse meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust, võib asjaomase 
riigi reguleeriv asutus võtta meetme 
eelnõu vastu, võttes täiel määral arvesse 
kõiki komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti välja antud soovitusi.
4. Kui meetme eelnõuga püütakse 
kehtestada, muuta või tühistada ettevõtja 
kohustus vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 13a 
ja 13b, ei võeta meetme eelnõud vastu 
kuue kuu jooksul alates artikli 7 lõikes 3 
nimetatud tähtajast, tagamaks, et 
võimalused, mida pakuvad kõik teised 
meetmed, mis on osutatud artiklis 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5, 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17, 
on ammendunud.
Esimeses lõigus nimetatud kuuekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige tõhusam ja sobivam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste arvamuste ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Esimeses lõigus nimetatud kuuekuulise 
ajavahemiku jooksul võib Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet väljastada kvalifitseeritud 
häälteenamuse alusel põhjendatud 
arvamuse, milles kinnitab meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust või osutab, et 
meetme eelnõud ei peaks rakendama. 
Kõnealune arvamus avalikustatakse.
Üksnes siis, kui komisjon ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
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asutuste amet on kinnitanud meetme 
eelnõu asjakohasust ja tõhusust, võib riigi 
reguleeriv asutus võtta meetme eelnõu 
vastu, arvestades täiel määral komisjoni 
ja Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti väljaantud 
soovitustega.
5. Riigi reguleeriv asutus muudab meetme 
eelnõu või võtab selle tagasi kuue kuu 
jooksul alates lõike 3 kohase komisjoni 
põhjendatud otsuse tegemisest, millega 
nõutakse riigi reguleerivalt asutuselt selle 
meetme eelnõu muutmist. Meetmete 
eelnõu muutmise korral viib riigi 
reguleeriv asutus läbi avaliku arutelu 
vastavalt artiklis 6 sätestatud korrale ning 
teeb muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt artiklile 
7.”

Or. fr

Selgitus

Oluline on anda täiendav kuuekuuline tähtaeg selleks, et määrata kindlaks artiklis 8 
sätestatud eesmärkide põhjal kõige tõhusam ja asjakohasem meede. Selleks peavad komisjon 
ja Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel andma nõusoleku riigi reguleeriva asutuse kavandatud meetme eelnõu muutmise 
vajaduse kohta. Vastasel juhul tuleb riigi reguleerival asutusel võtta komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ameti sõnastatud märkusi täiel määral arvesse.

Muudatusettepanek 283
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel -7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel -7 a

Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord
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1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artikliga 5, artiklitega 9–13 ja 
artikliga 13a ja 13b ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikliga 17, on komisjonil ja teiste 
liikmesriikide reguleerivatel asutustel 
alates meetme eelnõust teatamise 
kuupäevast aega üks kuu, mille jooksul 
teha asjaomase riigi reguleerivale 
asutusele oma märkused.
2. Kui meetme eelnõu käsitleb mõne muu 
kohustuse kehtestamist, muutmist või 
tühistamist kui nende, mis on sätestatud 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 13a ja 13b, 
võib komisjon teavitada asjaomase riigi 
reguleerivat asutust ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametit põhjustest, miks ta arvab, 
et meetme eelnõu vastuvõtmine oleks 
ühtsele turule takistuseks, või miks tal on 
tõsiseid kahtlusi selle vastavuses 
ühenduse õigusnormidele. Sellisel juhul 
ei võeta meetme eelnõud vastu kahe kuu 
jooksul alates komisjonilt teatise 
saamisest.
Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni või mis tahes teise riigi 
reguleeriva asutuse märkustega.
3. Lõikes 2 viidatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste arvamustega ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.



AM\725136ET.doc 67/100 PE407.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet kvalifitseeritud 
häälteenamuse, milleks on vähemalt 
reguleerivate asutuste nõukogu poolte 
liikmete pluss ühe liikme nõusolek, alusel 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust 
või osutab vajadusele meetme eelnõud 
muuta, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet on esitanud 
põhjendatud arvamuse, et meetme 
eelnõud tuleb muuta, võib komisjon seda 
arvamust täiel määral arvestades teha 
põhjendatud otsuse, et asjaomase riigi 
reguleeriv asutus peab meetme eelnõud 
muutma, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet on esitanud 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust, 
võib asjaomase riigi reguleeriv asutus 
võtta meetme eelnõu vastu, arvestades 
täiel määral komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti soovitustega.
4. Kui meetme eelnõu käsitleb mõne 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 13a ja 13b 
sätestatud kohustuse kehtestamist, 
muutmist või tühistamist, lükatakse 
meetme eelnõu vastuvõtmine veel kaks 
kuud edasi alates artikli 7 lõikes 3 
viidatud ajavahemiku lõpust.
Selle kahekuulise ajavahemiku jooksul 
teevad komisjon, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet ja asjaomase riigi 
reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 



PE407.630v01-00 68/100 AM\725136ET.doc
Freelance-tõlge

ET

turuosaliste arvamuste ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet kvalifitseeritud 
häälteenamuse, milleks on vähemalt 
reguleerivate asutuste nõukogu poolte 
liikmete pluss ühe liikme nõusolek, alusel 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust 
või osutab vajadusele meetme eelnõud 
mitte kohaldada. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Üksnes siis, kui komisjon ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet kinnitavad meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust, võib asjaomase 
riigi reguleeriv asutus võtta meetme 
eelnõu vastu, arvestades täiel määral 
komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti soovitustega.
5. Asjaomase riigi reguleeriv asutus 
muudab meetme eelnõu või võtab selle 
tagasi kolme kuu jooksul alates lõike 3 
kohase komisjoni põhjendatud otsuse 
tegemisest, millega nõutakse riigi 
reguleerivalt asutuselt selle meetme 
eelnõu muutmist. Meetmete eelnõu 
muutmise korral viib riigi reguleeriv 
asutus läbi avaliku arutelu vastavalt 
artiklis 6 sätestatud korrale ning teeb 
muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt artiklile 
7.”

Or. en
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Muudatusettepanek 284
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel -7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel -7 a

Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord

1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artikliga 5, artiklitega 9–13 ja 
artikliga 13a ja 13b ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikliga 17, on komisjonil ja teiste 
liikmesriikide reguleerivatel asutustel
alates meetme eelnõust teatamise 
kuupäevast aega üks kuu, mille jooksul 
teha asjaomase riigi reguleerivale 
asutusele oma märkused.
2. Kui meetme eelnõu käsitleb mõne muu 
kohustuse kehtestamist, muutmist või 
tühistamist kui nende, mis on sätestatud 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 13a ja 13b, 
võib komisjon automaatselt või huvitatud 
ettevõtte või kutseühingu taotlusel 
teavitada asjaomase riigi reguleerivat 
asutust ja Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ametit põhjustest, 
miks ta arvab, et meetme eelnõu 
vastuvõtmine oleks ühtsele turule 
takistuseks, või miks tal on tõsiseid 
kahtlusi selle vastavuses ühenduse 
õigusnormidele. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõud vastu kahe kuu jooksul 
alates komisjonilt teatise saamisest.
Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
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meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni või mis tahes teise riigi 
reguleeriva asutuse märkustega.
3. Lõikes 2 viidatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja asjaomase 
riigi reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste avaliku konsulteerimise ajal 
avaldatud arvamustega ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet lihthäälteenamuse alusel 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust 
või osutab vajadusele meetme eelnõud 
muuta, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet on esitanud 
põhjendatud arvamuse, et meetme 
eelnõud tuleb muuta, võib komisjon seda 
arvamust täiel määral arvestades teha 
põhjendatud otsuse, et asjaomase riigi 
reguleeriv asutus peab meetme eelnõud 
muutma, ja esitab selleks konkreetsed 
ettepanekud.
Kui Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet on esitanud 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust, 
võib asjaomase riigi reguleeriv asutus 
võtta meetme eelnõu vastu, arvestades 
täiel määral komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti soovitustega.
4. Kui meetme eelnõu käsitleb mõne 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 13a või 13b 
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sätestatud kohustuse kehtestamist, 
muutmist või tühistamist, lükatakse 
meetme eelnõu vastuvõtmine veel kaks 
kuud edasi alates artikli 7 lõikes 3 
viidatud ajavahemiku lõpust.
Selle kahekuulise ajavahemiku jooksul 
teevad komisjon, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet ja asjaomase riigi 
reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste avaliku konsulteerimise ajal 
avaldatud arvamuste ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul väljastab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet lihthäälteenamuse alusel 
põhjendatud arvamuse, milles kinnitab 
meetme eelnõu asjakohasust ja tõhusust 
või osutab, et meetme eelnõud ei peaks 
kohaldama. Kõnealune arvamus 
avalikustatakse.
Üksnes siis, kui komisjon ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet kinnitavad meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust, võib asjaomase 
riigi reguleeriv asutus võtta meetme 
eelnõu vastu, arvestades täiel määral 
komisjoni ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti soovitustega.
5. Asjaomase riigi reguleeriv asutus 
muudab meetme eelnõu või võtab selle 
tagasi kolme kuu jooksul alates lõike 3 
kohase komisjoni põhjendatud otsuse 
tegemisest, millega nõutakse riigi 
reguleerivalt asutuselt selle meetme 
eelnõu muutmist. Meetmete eelnõu 
muutmise korral viib riigi reguleeriv 
asutus läbi avaliku arutelu vastavalt 
artiklis 6 sätestatud korrale ning teeb 
muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt artiklile 
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7.”

Or. en

Muudatusettepanek 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kehtestada artikli 7 
rakendussätted, millega määratakse 
kindlaks artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste 
vorm, sisu ja üksikasjalikkuse tase, 
olukorrad, kus teatamist ei nõuta, ning 
tähtaegade arvutamine.

1. Pärast avalikku konsulteerimist ja 
konsulteerimist riikide reguleerivate 
asutustega võib komisjon võtta vastu 
soovituse, millega määratakse kindlaks
artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste vorm, sisu 
ja üksikasjalikkuse tase, olukorrad, kus 
teatamist ei nõuta, ning tähtaegade 
arvutamine.

Or. es

Selgitus

Muudatuste vorm, sisu ja üksikasjalikkuse tase on hõlmatud olemasoleva komisjoni 23. juuli 
2003. aasta soovitusega teatiste, tähtaegade ja konsultatsioonide kohta, mis on ette nähtud 
direktiivi 2002/21/EÜ artikliga 7. Kavandatud sõnastus, mis on sarnane artikli 15 lõike 1 
sõnastusega, tugevdab kõnealust õigusakti.

Muudatusettepanek 286
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kehtestada artikli 7
rakendussätted, millega määratakse 
kindlaks artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste 

1. Võttes täiel määral arvesse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti arvamust, võib komisjon 
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vorm, sisu ja üksikasjalikkuse tase, 
olukorrad, kus teatamist ei nõuta, ning 
tähtaegade arvutamine.

kehtestada artikliga 7 seotud soovitused 
ja/või suunised, millega määratakse 
kindlaks artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste 
vorm, sisu ja üksikasjalikkuse tase, 
olukorrad, kus teatamist ei nõuta, ning 
tähtaegade arvutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Mary Honeyball

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kehtestada artikli 7
rakendussätted, millega määratakse 
kindlaks artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste 
vorm, sisu ja üksikasjalikkuse tase, 
olukorrad, kus teatamist ei nõuta, ning 
tähtaegade arvutamine.

1. Võttes täiel määral arvesse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti arvamust, on komisjonil
õigus kehtestada artikliga 7 seotud 
soovitused ja/või suunised, millega 
määratakse kindlaks artikli 7 lõike 3 
kohaste teatiste vorm, sisu ja 
üksikasjalikkuse tase, olukorrad, kus 
teatamist ei nõuta, ning tähtaegade 
arvutamine.

Or. en

Selgitus

On oluline, et komisjon võtaks enne soovituse väljaandmist arvesse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametit.

Muudatusettepanek 288
Herbert Reul

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

1. Komisjon võib kehtestada artikli 7 
rakendussätted, millega määratakse 
kindlaks artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste 
vorm, sisu ja üksikasjalikkuse tase, 
olukorrad, kus teatamist ei nõuta, ning 
tähtaegade arvutamine.

1. Komisjon võib kehtestada artikli 7 
rakendussätted, millega määratakse 
kindlaks artikli 7 lõike 3 kohaste teatiste 
vorm ja sisu, olukorrad, kus teatamist ei 
nõuta, ning tähtaegade arvutamine.

Or. de

Selgitus

Säte ei tooks kaasa kõikide turgude võrdset kohtlemist. Kõik turuanalüüsid peaksid vastama 
põhinõuetele. 

Rakendussätetel võib olla tööstusele oluline finantsmõju. Sellisel juhul tuleb algatada uus 
õigusloomega seotud menetlus.

Muudatusettepanek 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas lõike 1 muudatusettepanekuga, kuna soovitusega ei saa 
muuta direktiivi olulisi üksikasju.

Muudatusettepanek 291
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

Or. en

Selgitus

Menetluslikud kirjeldused peaksid võtma soovituse vormi, mille osas tuleks Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametiga konsulteerida.

Muudatusettepanek 292
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säte ei tooks kaasa kõikide turgude võrdset kohtlemist. Kõik turuanalüüsid peaksid vastama 
põhinõuetele. 

Rakendussätetel võib olla tööstusele oluline finantsmõju. Sellisel juhul tuleb algatada uus 
õigusloomega seotud menetlus.
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Muudatusettepanek 293
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 294
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Iga artikliga 7 seotud rakendusmeetme korral tuleks konsulteerida Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametiga.

Muudatusettepanek 295
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui raadiosagedusi käsitlevas artiklis 9 ei 
ole sätestatud teisiti, võtab liikmesriik täiel 
määral arvesse seda, et reguleerimine peab 
olema tehnoloogiliselt neutraalne, ning 
tagab, et käesolevas direktiivis ja 
eridirektiivides sätestatud ülesandeid, 
eelkõige tõhusa konkurentsi tagamisega 
seotud ülesandeid täites võtab seda arvesse 
ka riigi reguleeriv asutus.”

„Kui raadiosagedusi käsitlevas artiklis 9 ei 
ole sätestatud teisiti või kui seda ei ole vaja 
lõigete 2–4 eesmärkide saavutamiseks, 
võtab liikmesriik täiel määral arvesse seda, 
et reguleerimine, mis käsitleb selgelt 
määratletud asjaomaseid turge, peab 
olema tehnoloogiliselt neutraalne, ning 
tagab, et käesolevas direktiivis ja 
eridirektiivides sätestatud ülesandeid, 
eelkõige tõhusa konkurentsi tagamisega 
seotud ülesandeid täites võtab seda arvesse 
ka riigi reguleeriv asutus.”

Or. de

Selgitus

Tehnoloogilise neutraalsuse mõistet tuleb tervitada, kuid see peab jääma tahaplaanile 
vastuolu korral teiste olulisemate reguleerimiseesmärkidega. Lisaks on oluline, et 
asjaomaseid turge kindlalt piiritletaks ja et tehnoloogianeutraalsus piirduks ühe konkreetse 
turuga.



AM\725136ET.doc 79/100 PE407.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 296
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagades, et kasutajad, sealhulgas 
puuetega kasutajad, vanuritest kasutajad ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajad 
saavad maksimaalselt kasu nii valiku, 
hinna kui ka kvaliteedi näol;

a) tagades, et kasutajad, sealhulgas 
puuetega kasutajad, vanuritest kasutajad ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajad 
saavad maksimaalselt kasu nii valiku, 
hinna kui ka kvaliteedi näol ja et 
kompenseeritakse iga täiendav netokulu, 
mille puhul tarbijad saavad näidata, et see 
on tekkinud neile selliste avaliku teenuse 
osutamise kohustuste kehtestamise 
tulemusel;

Or. de

Selgitus

Nende kohustuste laiendamist ja piiramist käsitlevad selgitused ja täpsustused, mis 
sotsiaalhüvitise huvides kujutavad endast ülesandeid seoses avaliku teenusega, mille 
osutamise tulemusel võivad ettevõtjatel tekkida täiendavad netokulud, ja et riigiasutused 
peavad need kulud hüvitama, kui esitatakse tõendavad dokumendid. Riikide reguleerivate 
asutuste infosisu levitamise eest vastutama panemine tundub ebaasjakohane.

Muudatusettepanek 297
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ja 
eelkõige kõikide võrkude teenustele 
juurdepääsu osas ei moonutata ega piirata 
konkurentsi;

Or. en
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Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
On äärmiselt oluline teha sellised teenused kättesaadavaks kõikidest sidevõrkudest.

Muudatusettepanek 298
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ja 
eelkõige kõikide võrkude teenustele 
juurdepääsu osas ei moonutata ega piirata 
konkurentsi;

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ning kasutajate jaoks üldiselt väga 
tähtsad. On äärmiselt oluline teha sellised teenused kättesaadavaks kõikidest 
telekommunikatsioonivõrkudest.

Muudatusettepanek 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;”

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ja 
eelkõige infosisu levitamise ja kõikide 
võrkude teenustele juurdepääsu osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

Or. en
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Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ning kasutajate jaoks üldiselt väga 
tähtsad. On äärmiselt oluline teha sellised teenused kättesaadavaks kõikidest 
telekommunikatsioonivõrkudest.

Muudatusettepanek 300
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

Or. de

Selgitus

Nende kohustuste laiendamist ja piiramist käsitlevad selgitused ja täpsustused, mis 
sotsiaalhüvitise huvides kujutavad endast ülesandeid seoses avaliku teenusega, mille 
osutamise tulemusel võivad ettevõtjatel tekkida täiendavad netokulud, ja et riigiasutused 
peavad need kulud hüvitama, kui esitatakse tõendavad dokumendid. Riikide reguleerivate 
asutuste infosisu levitamise eest vastutama panemine tundub ebaasjakohane.

Muudatusettepanek 301
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;
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Or. en

Muudatusettepanek 302
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

Or. de

Selgitus

Juurdepääsu võrkudele reguleerib telekommunikatsioonialane õiguslik raamistik. Uus 
süsteem ei tohi infosisu levitamisse sekkuda. Selle eest hoolitsevad vastava liikmesriigi 
massiteabevahendeid käsitlevad õigusaktid.

Muudatusettepanek 303
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ja 
eelkõige infosisu ja kõikide võrkude 
teenuste levitamise ning neile 
juurdepääsu osas ei moonutata ega piirata 
konkurentsi;

Or. en



AM\725136ET.doc 83/100 PE407.630v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ning kasutajate jaoks üldiselt väga 
tähtsad. On äärmiselt oluline teha sellised teenused kättesaadavaks kõikidest 
telekommunikatsioonivõrkudest.

Muudatusettepanek 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiivid 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagades, et elektroonilise side sektoris 
ja eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata ega piirata konkurentsi;

b) tagades, et elektroonilise side sektoris ja 
eelkõige infosisu levitamise osas ei 
moonutata – võttes arvesse riigiabi 
käsitlevaid eeskirju – ega piirata 
konkurentsi;

Or. en

Selgitus

On oluline, et riiklikud investeeringud, mis võivad mängida lairibavõrgu väljaarendamise 
stimuleerimisel olulist rolli, ei moonutaks turge ja et neid ei juhitaks eraettevõtetega võrreldes 
ebaõiglastel tingimustel. Seepärast peaksid riikide reguleerivad asutused võtma konkurentsi 
edendamisel telekommunikatsioonisektoris arvesse üldisi riigiabi käsitlevaid eeskirju.

Muudatusettepanek 305
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tehes koostööd komisjoniga ja 
ametiga, et tagada järjekindla 
reguleerimispraktika areng ning käesoleva 
direktiivi ja eridirektiivide järjekindel 

d) töötades Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti raames, et tagada 
järjekindla reguleerimispraktika areng,



PE407.630v01-00 84/100 AM\725136ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kohaldamine. mille puhul võetakse samuti arvesse 
käesoleva direktiivi eesmärke, pöörates 
nõuetekohaselt tähelepanu üksikute 
siseriiklike turgude konkreetsetele 
tingimustele, ning käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide järjekindel kohaldamine.

Or. de

Selgitus

Direktiive kohaldatakse paljude siseriiklike turgude suhtes, mille arengutase ja 
konkurentsitingimused on täiesti erinevad. Seega tuleb eelkõige arvesse võtta riigisiseseid 
tingimusi, kuna ühelt poolt ei tohi turge, kus on tõhus konkurents, üle reguleerida ja teiselt 
poolt ei tohi reguleerimine lämmatada edasisi konkurentsiilminguid turgudel, kus see veel nii 
ei ole. Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet näib olevat selleks kõige 
asjakohasem raamistik.

Muudatusettepanek 306
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt c a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:
„d a) siiski kaaluvad riikide reguleerivad 
asutused riikide puhul, kellel on 
vähearenenud ja püsiv infrastruktuur 
ning kes on lairibateenuste ja 
tavatelefoniteenustega vähesel määral 
kaetud, vajadust seada investeeringute 
edendamise eesmärk tähtsamale kohale 
kui eesmärgid, mis on seotud pelgalt 
konkurentsi stimuleerimisega.”

Or. en
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Muudatusettepanek 307
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt – c a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Riikide reguleerivate asutuste 
eesmärk on luua asjakohane regulatiivne 
keskkond, et toetada investeeringuid 
uutesse juurdepääsuvõrkudesse; 
infrastruktuuripõhine konkurents pakub 
innovatsiooniks ainulaadseid võimalusi. 
Selline reguleeriv keskkond peaks muu 
hulgas:
a) olema prognoositav ajavahemiku 
jooksul, mida on vaja suuremahuliste 
investeeringute tasuvuse tagamiseks;
b) püüdma saavutada 
infrastruktuuripõhise konkurentsi 
maksimaalne geograafiline ulatus;
c) võimaldama saavutada 
konkurentsieelis tänu võrgu kiiremale 
geograafilisele väljaarendamisele, mis 
ergutaks seega võrgukasutust;
d) meelitama ligi ressursse 
finantsturgudelt uute 
juurdepääsuvõrkude suuremahulisteks 
alginvesteeringuteks;
e) võimaldama paindlikke vabatahtlikke 
investeerimisalaseid 
kaubanduskokkuleppeid ja riskijagamist 
uusi juurdepääsuvõrke väljaarendavate 
ettevõtjate vahel;
f) võtma arvesse pikaajalisi omadusi, 
mida on vaja tulu saamiseks uude 
infrastruktuuri tehtavatelt 
investeeringutelt;
g) toetama maksimaalset, kuid 
läbipaistvat jaehindade paindlikkust 
selliste uute infrastruktuuride abil 
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osutatavate teenuste puhul;”

Or. en

Selgitus

Uue põlvkonna võrkude tulevikku vaatav juurdepääsukord, mille eesmärk on pakkuda 
stiimuleid innovatsiooniks ja investeerimiseks, tuleks kujundada viisil, mis võimaldab 
potentsiaalsetele kasutajatele reguleeriva keskkonna kindlust, prognoositavust ja stabiilsust.

Muudatusettepanek 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:
„g a) tagades elektroonilisi sideteenuseid 
ja -võrke pakkuvate ettevõtete koostöö 
asjaomaste sektoritega seoses 
elektrooniliste sideteenuste raames ja 
elektroonilistes sidevõrkudes toimuva 
seadusliku infosisu kaitsmise ja 
edendamisega.”

Or. en

Selgitus

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.
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Muudatusettepanek 309
Gianni De Michelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Riikide reguleerivate asutuste 
eesmärk on luua asjakohane reguleeriv 
keskkond, et võimaldada investeeringuid 
uutesse juurdepääsuinfrastruktuuridesse, 
millel on potentsiaali 
infrastruktuuripõhise konkurentsi 
edendamiseks.
Reguleeriv keskkond peaks muu hulgas:
a) edendama turukeskseid investeeringuid 
ja innovatsiooni, võimaldades ka 
investeeringute jagamise kokkuleppeid ja 
riskijagamise lepinguid kaubanduslikul 
alusel;
b) edendama võimaluse korral 
infrastruktuuripõhist konkurentsi;
c) võimaldama hindade paindlikkust, 
sealhulgas geograafilist ja teenuse 
kvaliteedi põhist hindade 
diferentseerimist;
d) hoiduma tarbetute regulatiivsete 
piirangute kehtestamisest, kui ettevõtted 
võivad saavutada 
kaubanduskokkuleppeid;
e) toetama õigeaegset investeerimist, 
sealhulgas soodsamate tingimuste 
võimaldamise kaudu varasematele 
investeeringutele uude tehnoloogiasse ja 
infrastruktuuri;
f) olema proportsionaalne asjaomase 
geograafilise turu kohaliku eripära ja 
konkurentsivõimega;
a) olema prognoositav ajavahemiku 
jooksul, mida on vaja oluliste 
investeeringute hüvitamiseks, mida on 
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vaja uutes 
juurdepääsuinfrastruktuurides;“

Or. en

Selgitus

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Muudatusettepanek 310
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Artiklile 8 lisatakse järgmine 
lõige 4 a: 

„4 a) Et saavutada artiklites 2, 3 ja 4 
sätestatud poliitilisi eesmärke, peavad 
riikide reguleerivad asutused tegema oma 
ülesandeks luua reguleeriv keskkond 
investeeringuteks juurdepääsuvõrgu 
infrastruktuuri; selline investeering peab 
vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele:
a) loob õiguskindluse ajavahemiku 
jooksul, mida on vaja investeeringute 
tasuvuse tagamiseks;
b) saavutab platvormipõhise konkurentsi 
maksimaalse geograafiline ulatuse;
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c) võimaldab konkurentsieelise 
saavutamist kiirendatud geograafilise 
laienemise teel võrgu arendamise 
stiimulite loomiseks;
d) meelitab ligi kapitali finantsturgudelt 
uute juurdepääsuvõrkude 
suuremahulisteks alginvesteeringuteks;
e) võimaldab vabatahtlikke 
investeerimiskokkuleppeid ja 
riskijagamist uute juurdepääsuvõrkude 
ettevõtjate vahel;
f) võtab arvesse uude infrastruktuuri 
tehtavate investeeringute tasuvuse 
pikaajalisi tingimusi ja edendab uue 
infrastruktuuri kaudu lõppkasutajatele 
osutatavate teenuste hindade 
maksimaalset paindlikkust;”

Or. de

Selgitus

Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude väljaarendamiseks tuleb olemasolevat reguleerivat 
raamistikku nende investeerimisväljakutsete suhtes kohandada. Reguleerimine peab 
stimuleerima turuosaliste tahet investeerida järgmise põlvkonna juurdepääsu ja võtta 
vastavaid riske.

Muudatusettepanek 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Riikide reguleerivate asutuste 
eesmärk on luua asjakohane regulatiivne 
keskkond, et võimaldada
konkurentsivõimelisi investeeringuid 
uutesse juurdepääsuvõrkudesse, see on 
innovatsiooni ja platvormipõhise 
konkurentsi seisukohast unikaalne 
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võimalus, sillutades teed õiguslike 
piirangute vähendamisele. Selline 
regulatiivne keskkond peaks muu hulgas: 
a) olema prognoositav ajavahemiku 
jooksul, mida on vaja suuremahuliste 
investeeringute tasuvuse tagamiseks;
b) püüdma saavutada platvormipõhise 
konkurentsi maksimaalne geograafiline 
ulatus;
c) võimaldama saavutada 
konkurentsieelis tänu võrgu kiiremale 
geograafilisele väljaarendamisele, mis 
ergutaks seega võrgukasutust;
d) meelitama ligi ressursse 
finantsturgudelt uute 
juurdepääsuvõrkude suuremahulisteks 
alginvesteeringuteks;
e) võimaldama paindlikke 
investeerimisalaseid 
kaubanduskokkuleppeid ja riskijagamist 
uute juurdepääsuvõrkude ettevõtjate 
vahel.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 312
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
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„4 a. Riikide reguleerivate asutuste 
eesmärk on luua asjakohane regulatiivne 
keskkond, et võimaldada investeeringuid 
uutesse juurdepääsuinfrastruktuuridesse, 
millel on potentsiaali 
infrastruktuuripõhise konkurentsi 
edendamiseks.
Reguleeriv keskkond peaks muu hulgas:
a) edendama turukeskseid investeeringuid 
ja innovatsiooni, võimaldades ka 
investeeringute jagamise kokkuleppeid ja 
riskijagamise lepinguid kaubanduslikul 
alusel;
b) edendama võimaluse korral 
infrastruktuuripõhist konkurentsi;”

Or. en

Selgitus

Uue lõike 5 eesmärk on esitada reguleeriva raamistiku eesmärgid, võttes arvesse, et 
raamistiku põhieesmärk on soodustada järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu 
väljaarendamist kõikjal Euroopas. Selles ulatuses täpsustatakse uues lõikes, et reguleeriv 
raamistik püüab edendada turukeskseid investeeringuid ja innovatsiooni, võimaldades ka 
investeeringute jagamise kokkuleppeid ja riskijagamise lepinguid.

Muudatusettepanek 313
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artikli 8 lõikele 4 a lisatakse 
järgmine punkt:

c) kehtestades eelneva reguleerimise 
kohustusi üksnes siis, kui puudub tõhus ja 
jätkusuutlik konkurents, ja vähendades 
nimetatud kohustusi või kaotades need 
kohe, kui tekib tõhus ja jätkusuutlik 
konkurents;
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Or. en

Selgitus

Kooskõla muudatusettepanekuga 20.

Muudatusettepanek 314
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Lisatakse järgmine artikkel 8 a:
„Artikkel 8 a

Raadiospektripoliitika koordineerimine 
ühenduses

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiosageduste 
kasutamise strateegilisel kavandamisel ja 
ühtlustamisel ühenduses.
2. Liikmesriigid tagavad 
poliitikasuundade koordineerimise ja 
vajaduse korral raadiospektri 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimused, mis on vajalikud 
siseturu väljakujundamiseks ja 
toimimiseks.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
raadiosageduste eraldamise, 
kättesaadavuse ja kasutamise kohta 
ühenduses antakse teavet koordineeritult 
ja õigeaegselt.
4. Lõigetes 1–3 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks moodustatakse raadiospektri 
poliitika komisjon.
Raadiospektri poliitika komisjon annab 
raadiospektri poliitika küsimustes nõu 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile.
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Raadiospektri poliitika komisjoni kuulub 
üks kõrgetasemeline esindaja iga 
liikmesriigi raadiospektri poliitika eest 
vastutavast reguleerivast asutusest. 
Komisjon osaleb mittehääleõigusliku 
liikmena.
5. Raadiospektri poliitika komisjon võtab 
vastu lihthäälteenamuse alusel arvamusi 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni palvel või omal algatusel. Igal 
liikmesriigil on üks hääl ja komisjon ei 
hääleta.
6. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, sõnastab igal aastal ühised 
poliitilised eesmärgid ja avaldab 
mittesiduvad suunised ühenduse 
spektripoliitika arendamiseks.
7. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, esitab õigusloomega seotud 
ettepanekuid lõikes 6 määratletud ühiste 
poliitiliste eesmärkide täitmiseks.
8. Raadiospektri poliitika komisjon esitab 
aasta tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.”

Or. en

Selgitus

Kõrvale on jäetud raportööri muudatusettepaneku 23 lõiked 4 ja 9. Need võivad kahjustada 
Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi kaudu kokku 
lepitud Euroopa läbirääkimiste positsiooni ja olla vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 315
Rebecca Harms

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

8 a) Lisatakse järgmine artikkel 8 a:
„Artikkel 8 a:

Raadiospektripoliitika koordineerimine 
ühenduses

1. Liikmesriigid teevad Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil koostööd 
omavahel ja komisjoniga raadiosageduste 
kasutuse strateegilisel kavandamisel ja 
ühtlustamisel ühenduses. Nad tagavad 
spektripoliitika suundade sidususe teiste 
riiklike või ELi poliitikavaldkondadega, 
näiteks meediapoliitikaga.
2. Liikmesriigid tagavad 
poliitikasuundade koordineerimise ja 
vajaduse korral raadiospektri 
kättesaadavuse ning tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimused, mis on vajalikud 
siseturu väljakujundamiseks ja 
toimimiseks, kooskõlas raadiospektri 
kasutamisega seotud majanduslike, 
poliitiliste, kultuuriliste, tervishoiualaste 
ja sotsiaalsete kaalutlustega.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
raadiosageduste eraldamise, 
kättesaadavuse ja kasutamise kohta 
ühenduses antakse teavet koordineeritult 
ja õigeaegselt.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
kasutus mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Lõigetes 1–4 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks moodustatakse raadiospektri 
poliitika komisjon.
Raadiospektri poliitika komisjon annab 
raadiospektri poliitika küsimustes nõu 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile.
Raadiospektri poliitika komisjoni kuulub 
üks kõrgetasemeline esindaja iga 
liikmesriigi raadiospektri poliitika eest 
vastutavast reguleerivast asutusest ja üks 
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kõrgetasemeline esindaja igast meedia 
reguleerimise eest vastutavast sõltumatust 
reguleerivast asutusest igas liikmesriigis. 
Komisjon osaleb mittehääleõigusliku 
liikmena.
6. Raadiospektri poliitika komisjon võtab 
vastu kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel arvamusi Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni palvel või omal 
algatusel. Igal liikmesriigil on üks hääl ja 
komisjon ei hääleta.
7. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, sõnastab igal aastal ühised 
poliitilised eesmärgid ja avaldab 
mittesiduvad suunised ühenduse 
spektripoliitika arendamiseks.
8. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, esitab õigusloomega seotud 
ettepanekuid lõikes 7 määratletud ühiste 
poliitiliste eesmärkide täitmiseks.
9. Kui see on vajalik ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise tagamiseks 
rahvusvahelistes organisatsioonides, võib 
komisjon raadiospektri poliitika komisjoni 
nõusolekul pakkuda Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbirääkimisvolitust.
10. Raadiospektri poliitika komisjon 
esitab aasta tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile, liikmesriikidele, Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametile ja nõukogule.”

Or. en

Selgitus

Raadiospektri strateegiline kavandamine ELi tasandil nõuab rahvusvaheliselt siduvate 
kokkulepete ja liikmesriikide pädevuse järgimist seoses raadiospektriga. Spektri haldamine 
ELis edeneb üksnes poliitikasuundade parema koordineerimise kaudu. Uuele tõhusamale 
komisjonile, mis peaks koosnema iga reguleeriva telekommunikatsiooni- ja raadioasutuse 
ühest esindajast, võttes seega arvesse olemasolevaid seoseid edastamise reguleerimise ja 
infosisu reguleerimise vahel, tehakse ettepanek aidata kaasa ELi ühtse spektripoliitika 
arendamisele.
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Muudatusettepanek 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Lisatakse järgmine artikkel: 
„Artikkel 8 a

Raadiospektripoliitika koordineerimine 
ühenduses

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiosageduste 
kasutuse strateegilisel kavandamisel ja 
ühtlustamisel ühenduses. Nad tagavad 
spektripoliitika suundade sidususe teiste 
riiklike või ELi poliitikavaldkondadega, 
näiteks meediapoliitika.
2. Liikmesriigid tagavad 
poliitikasuundade koordineerimise ja 
vajaduse korral raadiospektri 
kättesaadavuse ning tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimused, mis on vajalikud 
siseturu väljakujundamiseks ja 
toimimiseks, kooskõlas raadiospektri 
kasutamisega seotud majanduslike, 
poliitiliste, kultuuriliste, tervishoiualaste 
ja sotsiaalsete kaalutlustega.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
raadiosageduste eraldamise, 
kättesaadavuse ja kasutamise kohta 
ühenduses antakse teavet koordineeritult 
ja õigeaegselt.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
kasutus mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Lõigetes 1–4 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks moodustatakse raadiospektri 
poliitika komisjon. Raadiospektri poliitika 
komisjon annab raadiospektri poliitika 
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küsimustes nõu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile. Raadiospektri 
poliitika komisjoni kuulub üks 
kõrgetasemeline esindaja iga liikmesriigi 
raadiospektri poliitika eest vastutavast 
reguleerivast asutusest ja üks 
kõrgetasemeline esindaja igast meedia 
reguleerimise eest vastutavast sõltumatust 
reguleerivast asutusest igas liikmesriigis. 
Komisjon osaleb mittehääleõigusliku 
liikmena.
6. Raadiospektri poliitika komisjon võtab 
vastu kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel arvamusi Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni palvel või omal 
algatusel. Igal liikmesriigil on üks hääl ja 
komisjon ei hääleta.
7. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, sõnastab igal aastal ühised 
poliitilised eesmärgid ja avaldab 
mittesiduvad suunised ühenduse 
spektripoliitika arendamiseks.
8. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, esitab õigusloomega seotud 
ettepanekuid lõikes 7 määratletud ühiste 
poliitiliste eesmärkide täitmiseks.
9. Kui see on vajalik ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise tagamiseks 
rahvusvahelistes organisatsioonides, võib 
komisjon raadiospektri poliitika komisjoni 
nõusolekul pakkuda Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbirääkimisvolitust.
10. Raadiospektri poliitika komisjon 
esitab aasta tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.”

Or. en

Selgitus

Raadiospektri strateegiline kavandamine ELi tasandil nõuab rahvusvaheliselt siduvate 
kokkulepete ja liikmesriikide pädevuse järgimist seoses raadiospektriga. Spektri haldamine 
ELis edeneb üksnes poliitikasuundade parema koordineerimise kaudu.
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Uuele tõhusamale komisjonile, mis peaks koosnema iga reguleeriva telekommunikatsiooni- ja 
raadioasutuse ühest esindajast, võttes seega arvesse olemasolevaid seoseid edastamise 
reguleerimise ja infosisu reguleerimise vahel, tehakse ettepanek aidata kaasa ELi ühtse 
spektripoliitika arendamisele.

Muudatusettepanek 317
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Lisatakse järgmine artikkel: 
„Artikkel 8 a

Raadiospektripoliitika koordineerimine 
ühenduses

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiosageduste 
kasutuse strateegilisel kavandamisel ja 
ühtlustamisel ühenduses. Nad tagavad 
spektripoliitika suundade sidususe teiste 
riiklike või ELi poliitikavaldkondadega, 
näiteks meediapoliitika.
2. Liikmesriigid tagavad 
poliitikasuundade koordineerimise ja 
vajaduse korral raadiospektri 
kättesaadavuse ning tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimused, mis on vajalikud 
siseturu väljakujundamiseks ja 
toimimiseks, kooskõlas raadiospektri 
kasutamisega seotud majanduslike, 
poliitiliste, kultuuriliste, tervishoiualaste 
ja sotsiaalsete kaalutlustega.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
raadiosageduste eraldamise, 
kättesaadavuse ja kasutamise kohta 
ühenduses antakse teavet koordineeritult 
ja õigeaegselt.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
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kasutus mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Lõigetes 1–4 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks moodustatakse raadiospektri 
poliitika komisjon. Raadiospektri poliitika 
komisjon annab raadiospektri poliitika 
küsimustes nõu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile. Raadiospektri 
poliitika komisjoni kuulub üks 
kõrgetasemeline esindaja iga liikmesriigi 
raadiospektri poliitika eest vastutavast 
reguleerivast asutusest ja üks 
kõrgetasemeline esindaja igast meedia 
reguleerimise eest vastutavast sõltumatust 
reguleerivast asutusest igas liikmesriigis. 
Komisjon osaleb mittehääleõigusliku 
liikmena.
6. Raadiospektri poliitika komisjon võtab 
vastu kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel arvamusi Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni palvel või omal 
algatusel. Igal liikmesriigil on üks hääl ja 
komisjon ei hääleta.
7. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, sõnastab igal aastal ühised 
poliitilised eesmärgid ja avaldab 
mittesiduvad suunised ühenduse 
spektripoliitika arendamiseks.
8. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, esitab õigusloomega seotud 
ettepanekuid lõikes 7 määratletud ühiste 
poliitiliste eesmärkide täitmiseks.
9. Kui see on vajalik ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise tagamiseks 
rahvusvahelistes organisatsioonides, võib 
komisjon raadiospektri poliitika komisjoni 
nõusolekul pakkuda Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbirääkimisvolitust.
10. Raadiospektri poliitika komisjon 
esitab aasta tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.”

Or. en
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Selgitus

Raadiospektri strateegiline kavandamine ELi tasandil nõuab rahvusvaheliselt siduvate 
kokkulepete ja liikmesriikide pädevuse järgimist seoses raadiospektriga. Spektri haldamine 
ELis edeneb üksnes poliitikasuundade parema koordineerimise kaudu.

Uuele tõhusamale komisjonile, mis peaks koosnema iga reguleeriva telekommunikatsiooni- ja 
raadioasutuse ühest esindajast, võttes seega arvesse olemasolevaid seoseid edastamise 
reguleerimise ja infosisu reguleerimise vahel, tehakse ettepanek aidata kaasa ELi ühtse 
spektripoliitika arendamisele.
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