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Muudatusettepanek 460
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide meetmeid. Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja 
tehnoloogia neutraalsuse põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks 
kehtestada õigusakti muutmise abil.

Muudatusettepanek 461
Herbert Reul

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



PE407.632v01-00 4/105 AM\725139ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide meetmeid. Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja 
tehnoloogia neutraalsuse põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks 
kehtestada õigusakti muutmise abil.

Muudatusettepanek 462
Erna Hennicot-Schoepges
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en



AM\725139ET.doc 5/105 PE407.632v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Riigi tasandil raadiospektri võõrandamise või rentimise tingimused määravad kindlaks riigi 
reguleerivad asutused, kes vastutavad lõppkokkuvõttes spektri tõhusa haldamise eest.

Muudatusettepanek 463
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raadiospektrit käsitleva otsusega komisjonile antud rakendusvolituste viimisega 
raamdirektiivi peab kaasnema niisuguse klausli lisamine direktiivi, mis on võrdväärne 
raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4. Võttes arvesse liikmesriikide kultuuri- ja 
meediapoliitika pädevust, ei määratle komisjon ringhäälingu sagedusalasid selliste 
sagedusaladena, mille kasutusõigusi võib võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub 
individuaalsete kasutusõiguste võõrandamine või rentimine kooskõlas riiklike menetlustega ja 
seega komisjon nimetatud menetlusi ei ühtlusta.

Muudatusettepanek 464
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raadiospektrit käsitleva otsusega komisjonile antud rakendusvolituste viimisega 
raamdirektiivi peab kaasnema niisuguse klausli lisamine direktiivi, mis on võrdväärne 
raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4. Võttes arvesse liikmesriikide kultuuri- ja 
meediapoliitika pädevust, ei määratle komisjon ringhäälingu sagedusalasid selliste 
sagedusaladena, mille kasutusõigusi võib võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub 
individuaalsete kasutusõiguste võõrandamine või rentimine kooskõlas riiklike menetlustega ja 
seega komisjon nimetatud menetlusi ei ühtlusta.

Muudatusettepanek 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke (uus punkt d, mis vastab raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 
4). Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse 
põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks kehtestada õigusakti muutmise 
abil.

Muudatusettepanek 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) ühtlustada keeldude 
kindlaksmääramist, mille suhtes 
kohaldatakse teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõtteid,
ning ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 
alusel nendest põhimõtetest tehtavate 
erandite ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamisega ja 
ringhäälinguteenuste osutamisega.

Or. es

Selgitus

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed amendment to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.
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Muudatusettepanek 467
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada nendest põhimõtetest tehtavate 
erandite ulatus ja laad. Kõik erandid 
peavad olema kooskõlas artikli 9 lõigetega 
3 ja 4.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et kõik teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse põhimõttest tehtavad erandid 
peavad olema kooskõlas artikli 9 lõigetes 3 ja 4 sätestatud piirangutega, sealhulgas komisjoni 
kehtestatud piirangutega. Teiseks ei ole selge, miks ei peaks ettepanekute kohaselt ühtlustama 
nende teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse põhimõttest tehtavate erandite ulatust ja laadi, 
mis põhinevad kultuurilisel ja keelelisel mitmekesisusel ning meediakanalite paljususel.

Muudatusettepanek 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 

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

ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe, sealhulgas 
ringhäälinguteenuste edendamisega.

Or. en

Selgitus

Meetmed, mis on kavas võtta vastu komiteemenetluse teel, on palju laiemad kui „direktiivi 
väheolulised osad”. Teisest küljest on palju võimalik ka ühtlustada ja seda on ka edukalt 
tehtud kehtiva raadiospektrit käsitleva otsuse alusel (676/2002/EÜ). Seetõttu tuleb artikli 
punktid b ja c välja jätta. Põhjendusest 23 lähtudes kuulub meediapoliitika 
kindlaksmääramine liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 469
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed ei piira meetmete 
võtmist ühenduse või riigi tasandil 
kooskõlas ühenduse õigusega, selleks et 
järgida üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
eelkõige kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamisega seotud meetmete 
võtmist.

Or. en

Selgitus

Raadiospektrit käsitleva otsusega komisjonile antud rakendusvolituste viimisega 
raamdirektiivi peab kaasnema niisuguse klausli lisamine direktiivi, mis on võrdväärne 
raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4. Võttes arvesse liikmesriikide kultuuri- ja 
meediapoliitika pädevust, ei määratle komisjon ringhäälingu sagedusalasid selliste 
sagedusaladena, mille kasutusõigusi võib võõrandada või rentida. Artikli 9 b kohaselt toimub 
individuaalsete kasutusõiguste võõrandamine või rentimine kooskõlas riiklike menetlustega ja 
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seega komisjon nimetatud menetlusi ei ühtlusta.

Muudatusettepanek 470
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed ei piira meetmete 
võtmist ühenduse või riigi tasandil 
kooskõlas ühenduse õigusega, selleks et 
järgida üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
eelkõige kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamisega seotud meetmete 
võtmist.

Or. en

Selgitus

Raadiospektrit käsitleva otsusega komisjonile antud rakendusvolituste viimisega 
raamdirektiivi peab kaasnema niisuguse klausli lisamine direktiivi, mis on võrdväärne 
raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4. Võttes arvesse liikmesriikide kultuuri- ja 
meediapoliitika pädevust, ei määratle komisjon ringhäälingu sagedusalasid selliste 
sagedusaladena, mille kasutusõigusi võib võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub 
individuaalsete kasutusõiguste võõrandamine või rentimine kooskõlas riiklike menetlustega ja 
seega komisjon nimetatud menetlusi ei ühtlusta.

Muudatusettepanek 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed ei piira meetmete 
võtmist ühenduse või riigi tasandil 
kooskõlas ühenduse õigusega, selleks et 
järgida üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
eelkõige sisu reguleerimise ja 
audiovisuaalse poliitikaga seotud 
meetmete võtmist. 

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke (uus punkt d, mis vastab raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 
4). Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse 
põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks kehtestada õigusakti muutmise 
abil.

Muudatusettepanek 472
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed ei piira meetmete 
võtmist ühenduse või riigi tasandil 
kooskõlas ühenduse õigusega, selleks et 
järgida üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
eelkõige sisu reguleerimise ja 
audiovisuaalse poliitikaga seotud 
meetmete võtmist. 

Or. en
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Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide meetmeid. Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja 
tehnoloogia neutraalsuse põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks 
kehtestada õigusakti muutmise abil.

Muudatusettepanek 473
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed ei piira meetmete 
võtmist ühenduse või riigi tasandil 
kooskõlas ühenduse õigusega, selleks et 
järgida üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
eelkõige sisu reguleerimise ja 
audiovisuaalse poliitikaga seotud 
meetmete võtmist. 

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke (uus punkt d, mis vastab raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 
4). Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse 
põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks kehtestada õigusakti muutmise 
abil.
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Muudatusettepanek 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meetmed, mis on kavas võtta vastu komiteemenetluse teel, on palju laiemad kui „direktiivi 
väheolulised osad”. Teisest küljest on palju võimalik ka ühtlustada ja seda on ka edukalt 
tehtud kehtiva raadiospektrit käsitleva otsuse alusel (676/2002/EÜ). Seetõttu tuleb artikli 
punktid b ja c välja jätta. Põhjendusest 23 lähtudes kuulub meediapoliitika 
kindlaksmääramine liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 475
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 

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

artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõike 1 punktides a–c osutatud meetmed,
mille eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel võib 
komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 4 
viidatud kiirmenetlust. Käesoleva lõike 
sätete rakendamisel võib raadiospektri 
poliitika parlamendikomisjon komisjoni 
abistada.

Or. en

Selgitus

Raadiospektrit käsitleva otsusega komisjonile antud rakendusvolituste viimisega 
raamdirektiivi peab kaasnema niisuguse klausli lisamine direktiivi, mis on võrdväärne 
raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4. Võttes arvesse liikmesriikide kultuuri- ja 
meediapoliitika pädevust, ei määratle komisjon ringhäälingu sagedusalasid selliste 
sagedusaladena, mille kasutusõigusi võib võõrandada või rentida. Artikli 9 b kohaselt toimub 
individuaalsete kasutusõiguste võõrandamine või rentimine kooskõlas riiklike menetlustega ja 
seega komisjon nimetatud menetlusi ei ühtlusta.
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Muudatusettepanek 477
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõike 1 punktides a–c osutatud meetmed, 
mille eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Käesoleva lõike sätete rakendamisel võib 
raadiospektri poliitika 
parlamendikomisjon komisjoni abistada.

Or. en

Selgitus

Raadiospektrit käsitleva otsusega komisjonile antud rakendusvolituste viimisega 
raamdirektiivi peab kaasnema niisuguse klausli lisamine direktiivi, mis on võrdväärne 
raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4. Võttes arvesse liikmesriikide kultuuri- ja 
meediapoliitika pädevust, ei määratle komisjon ringhäälingu sagedusalasid selliste 
sagedusaladena, mille kasutusõigusi võib võõrandada või rentida. Artikli 9 b kohaselt toimub 
individuaalsete kasutusõiguste võõrandamine või rentimine kooskõlas riiklike menetlustega ja 
seega komisjon nimetatud menetlusi ei ühtlusta.

Muudatusettepanek 478
Herbert Reul

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

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

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Lõike 1
punktide a–c sätete rakendamisel võib 
raadiospektri poliitika 
parlamendikomisjon komisjoni abistada.

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke (uus punkt d, mis vastab raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 
4). Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse 
põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks kehtestada õigusakti muutmise 
abil.

Muudatusettepanek 479
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Lõike 1 
punktide a–c sätete rakendamisel võib 
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kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10.

raadiospektri poliitika 
parlamendikomisjon komisjoni abistada.

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tuleb tagada artikliga 8 a (uus) ning teenuste ja tehnoloogia 
neutraalsuse põhimõte määratleda käesoleva direktiivi artiklis 9. Samuti tuleb tagada 
õiguslik järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige seoses selle 
artikli reguleerimisalaga, milles käsitletakse tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide meetmeid. Kõik ühtlustatud otsused edasiste erandite kohta teenuste ja 
tehnoloogia neutraalsuse põhimõttest on käesoleva direktiivi oluline osa ning tuleks 
kehtestada õigusakti muutmise abil.

Muudatusettepanek 480
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10. 
Komisjon võtab need meetmed pärast
huvitatud pooltega konsulteerimist vastu, 
võttes seejuures täielikult arvesse 
asjaomaste tehniliste ja 
standardiorganisatsioonide hindamist.

Or. en
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Selgitus

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Muudatusettepanek 481
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 9c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10. 
Komisjon võtab need meetmed pärast 
huvitatud pooltega konsulteerimist vastu, 
võttes seejuures täielikult arvesse 
asjaomaste tehniliste ja 
standardiorganisatsioonide hindamist.

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis ettenähtud ühtlustamismeetmete eesmärk, isegi kui meetmed on 
rakendusliku iseloomuga, on reguleerida spektrihalduse põhiaspekte. Seetõttu on äärmiselt 
oluline toetada komisjonipoolset ühtlustamist tehnilise ja rakendusliku teostatavuse ning 
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kõnealuste meetmete mõju üksikasjaliku hindamisega, mille teevad pädevad rahvusvahelised 
tehnilised asutused, näiteks Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverents / Elektroonilise side komitee (CEPT/ECC) ja Euroopa Telekommunikatsiooni 
Standardiinstituut (ETSI).

Muudatusettepanek 482
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9c a

1. Spektri tõhusa kasutamise ja haldamise 
tagamiseks ühenduses võtavad 
liikmesriigid ja komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamisel arvesse 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu eeskirju ja õigusakte, eelkõige 
raadioside eeskirju, nii nagu neid on 
muudetud.

2. Komisjon jälgib raadiospektriga seotud 
arenguid kolmandates riikides ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides, 
sealhulgas Rahvusvahelises 
Telekommunikatsiooni Liidus, mis võivad 
mõjutada käesoleva direktiivi 
rakendamist.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist käesoleva direktiivi rakendamisega 
seotud takistustest, mille de jure või de 
facto on põhjustanud kehtivad 
rahvusvahelised kokkulepped, kolmandad 
riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid, kaasa arvatud 
Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni 
Liit.
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4. Komisjon annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule regulaarselt aru lõigete 1–3 
kohaldamisest ja võib vajaduse korral 
teha ettepanekuid meetmeteks, mille 
eesmärk on kindlustada käesoleva 
direktiivi põhimõtete ja eesmärkide 
rakendamine. Vajaduse korral võib kokku 
leppida ühised poliitika eesmärgid, et 
tagada koordineerimine liikmesriikide 
vahel.

5. Käesoleva artikli kohaselt võetud 
meetmed ei piira ühenduse ja 
liikmesriikide õigusi ega kohustusi, mis 
tulenevad asjaomastest rahvusvahelistest 
kokkulepetest.”

Or. en

Selgitus

Spektri tõhusa kasutamise tagamiseks on oluline, et ettevõtjad järgiksid ja saaksid tugineda 
arhiveerimis- ja kooskõlastamismenetlustele rahvusvaheliselt siduvate eeskirjade ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu menetluste kohaselt, tagamaks, et võrku või 
süsteemi on võimalik edukalt kooskõlastada ja kasutusele võtta. Asutuste rahvusvahelised 
õigused ja kohustused, mis on seotud nende ja teiste asutuste poolt sageduste määramisega, 
tulenevad nimetatud määramise kandmisest Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
sageduste rahvusvahelisse pearegistrisse või määramise vastavusest Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu sagedusplaanile.

Muudatusettepanek 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9c a

1. Komisjon jälgib raadiospektriga seotud 
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arenguid kolmandates riikides ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides, 
sealhulgas Rahvusvahelises 
Telekommunikatsiooni Liidus, mis võivad 
mõjutada käesoleva direktiivi 
rakendamist.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist käesoleva direktiivi rakendamisega 
seotud takistustest, mille de jure või de 
facto on põhjustanud kehtivad 
rahvusvahelised kokkulepped, kolmandad 
riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid, kaasa arvatud 
Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni 
Liit.

3. Komisjon annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule regulaarselt aru lõigete 1–2 
kohaldamisest ja võib vajaduse korral 
teha ettepanekuid meetmeteks, mille 
eesmärk on kindlustada käesoleva 
direktiivi põhimõtete ja eesmärkide 
rakendamine. Vajaduse korral võib kokku 
leppida ühised poliitika eesmärgid, et 
tagada koordineerimine liikmesriikide 
vahel.

4. Käesoleva artikli kohaselt võetud 
meetmed ei piira ühenduse ja 
liikmesriikide õigusi ega kohustusi, mis 
tulenevad asjaomastest rahvusvahelistest 
kokkulepetest.”

Or. en

Selgitus

Spektri tõhusa kasutamise tagamiseks on oluline, et ettevõtjad järgiksid ja saaksid tugineda 
arhiveerimis- ja kooskõlastamismenetlustele rahvusvaheliselt siduvate eeskirjade ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu menetluste kohaselt, tagamaks, et võrku või 
süsteemi on võimalik edukalt kooskõlastada ja kasutusele võtta. Asutuste rahvusvahelised 
õigused ja kohustused, mis on seotud nende ja teiste asutuste poolt sageduste määramisega, 
tulenevad nimetatud määramise kandmisest Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
sageduste rahvusvahelisse pearegistrisse või määramise vastavusest Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu sagedusplaanile.
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Muudatusettepanek 484
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused kontrollivad kõigi 
riiklike numeratsiooniressursside 
määramist ja riiklike 
numeratsiooniplaanide haldamist. 
Liikmesriigid tagavad, et […] pakutakse 
piisavalt numbreid ja 
numeratsioonialasid. Isegi kui teenused 
hõlmavad rändlusfunktsioone, on oluline 
nii mittegeograafiliste kui ka 
geograafiliste teenuste kättesaadavus.
Riigi reguleerivad asutused kehtestavad 
riiklike numeratsiooniressursside 
määramise objektiivse, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva korra.”

Or. en

Selgitus

Tuleb tugevdada sideteenuste pakkujate juurdepääsuõigust telefoninumbritele. Teenuste 
osutamiseks, nagu IP-kõne, on väga oluline nii mittegeograafiliste kui ka geograafiliste 
teenuste kättesaadavus, isegi kui need teenused hõlmavad rändlusfunktsioone.

Muudatusettepanek 485
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Selgitus

Numeratsioonikorra reformimise ebaõnnestumine kahjustab kodanike, tarbijate ja ettevõtete huve 
ELis. Raamdirektiivi artiklit 10 tuleb laiendada eritingimuse sätestamise abil, mille kohaselt kaotavad 
liikmesriigid riiklikes numeratsiooniplaanides ja seotud eeskirjades sellised piirangud, mis takistavad 
numbrite kasutamist kõikjal ELis, ja kaotavad piirangud kõigi numbritüüpide volitatud isikute 
kindlaksmääramise/liigitamise suhtes (see ei välista õigustatud tingimuste kohaldamist numbrite 
määramise puhul).

Muudatusettepanek 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

seoses nende teenustele juurdepääsemiseks 
vajalike numbrivahemikega.”

Or. es

Selgitus

Riigi reguleerivad asutused vastutavad riiklike numeratsiooniplaanide eest.

Muudatusettepanek 487
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid toetavad 
numeratsiooniressursside ühtlustamist ja 
kättesaadavust ühenduse piires, kui see on 
vajalik üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Numeratsioonikorra reformimise ebaõnnestumine kahjustab kodanike, tarbijate ja ettevõtete 
huve ELis. Raamdirektiivi artiklit 10 tuleb laiendada eritingimuse sätestamise abil, mille 
kohaselt kaotavad liikmesriigid riiklikes numeratsiooniplaanides ja seotud eeskirjades 
sellised piirangud, mis takistavad numbrite kasutamist kõikjal ELis, ja kaotavad piirangud 
kõigi numbritüüpide volitatud isikute kindlaksmääramise/liigitamise suhtes (see ei välista 
õigustatud tingimuste kohaldamist numbrite määramise puhul).
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Muudatusettepanek 488
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kavandatavad meetmed tariifipõhimõtete kohta on vastuolus õigusliku raamistiku eesmärgiga 
vähendada jaehindade reguleerimist võimalikult palju. Rakendusmeetmed võivad 
majandusharule avaldada olulist finantsmõju. Sellisel juhul tuleb algatada uus õigusloomega 
seotud menetlus. Komisjoni ettepanekus KOM(2007) 699 kavandatud volitused ei ole 
vajalikud.

Muudatusettepanek 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks. Komisjon võib selles 
küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Komisjoni muudatusettepanek tooks endaga kaasa jaemüügi veelgi laiema reguleerimise 
tariifipõhimõtete ettekirjutamise abil. See rikub reguleeriva raamistiku süsteemsust, millega 
nähakse ette jaemüügiteenuste hinna reguleerimine üksnes ettevõtjatele, kelle puhul on 
tuvastatud märkimisväärne turujõud jaemüügiturul universaalteenuste direktiivi artikli 17 
kohaselt. Reguleerivatele asutustele põhjaliku uue hindade määramise pädevuse 
kasutuselevõtmine on vastuolus parema õigusloome eesmärgi ja põhimõttega, et 
reguleerimine peab põhimõtteliselt piirduma hulgimüügi tasandiga.

Muudatusettepanek 490
Stefano Zappalà

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks. Komisjon võib selles 
küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
uute üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks, ilma et see kahjustaks 
olemasolevate teenuste osutamist. 
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rakendusmeetmeid, mille hulka võib 
kuuluda teatavate numbrite või 
numbrivahemike jaoks tariifipõhimõtete 
kehtestamine. Rakendusmeetmetega võib 
ametile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
kohustusi.

Komisjon võib võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid selle tagamiseks, et 
piiriülest juurdepääsu riiklikule 
numeratsioonile kasutatakse 
põhiteenuste, näiteks numbriinfoteenuste 
jaoks. Rakendusmeetmetega võib ametile 
määrata nende meetmete rakendamisega 
seotud konkreetseid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Ehkki ühtlustatud Euroopa numeratsioon oleks väga kasulik uutele üleeuroopalistele 
teenustele, oleks see kahjulik juhul, kui liberaliseerimine on toimunud nimetatud 
ühtlustamiseta, näiteks numbriinfoteenuste puhul.
Numbriinfoteenuseid loetakse olulisteks vahenditeks universaalteenuste direktiivi põhjenduse 
11 kohaselt. Euroopa kodanike võimalus reisida teise liikmesriiki ja pääseda juurde oma 
tavapärasele numbriinfoteenuse pakkujale, selleks et saada teavet oma riigikeeles, on oluline 
ühtse turu edendamiseks.

Muudatusettepanek 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
uute üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks, ilma et see kahjustaks 
olemasolevate teenuste osutamist. 
Komisjon võib võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid selle tagamiseks, et 
piiriülest juurdepääsu riiklikule 
numeratsioonile kasutatakse 
põhiteenuste, näiteks numbriinfoteenuste 
jaoks. Rakendusmeetmetega võib ametile 
määrata nende meetmete rakendamisega 
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seotud konkreetseid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Ehkki ühtlustatud Euroopa numeratsioon oleks väga kasulik uutele üleeuroopalistele 
teenustele, oleks see kahjulik juhul, kui liberaliseerimine on toimunud nimetatud 
ühtlustamiseta, näiteks numbriinfoteenuste puhul.
Numbriinfoteenuseid loetakse olulisteks vahenditeks universaalteenuste direktiivi põhjenduse 
11 kohaselt. Euroopa kodanike võimalus reisida teise liikmesriiki ja pääseda juurde oma 
tavapärasele numbriinfoteenuse pakkujale, selleks et saada teavet oma riigikeeles, on oluline 
ühtse turu edendamiseks.

Muudatusettepanek 492
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks, ilma et see kahjustaks 
olemasolevate teenuste osutamist. 
Komisjon võib võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid selle tagamiseks, et 
piiriülest juurdepääsu riiklikule 
numeratsioonile kasutatakse 
põhiteenuste, näiteks numbriinfoteenuste 
jaoks. Rakendusmeetmetega võib ametile 
määrata nende meetmete rakendamisega 
seotud konkreetseid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Ehkki ühtlustatud Euroopa numeratsioon oleks väga kasulik uutele üleeuroopalistele 
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teenustele, oleks see kahjulik juhul, kui liberaliseerimine on toimunud nimetatud 
ühtlustamiseta, näiteks numbriinfoteenuste puhul.
Euroopa kodanike võimalus reisida teise liikmesriiki ja pääseda juurde oma tavapärasele 
numbriinfoteenuse pakkujale, selleks et saada teavet oma riigikeeles, on oluline ühtse turu 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 493
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
uute ja olemasolevate üleeuroopaliste 
teenuste arengu toetamiseks. Komisjon 
võib võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid selle tagamiseks, et 
piiriülest juurdepääsu riiklikule 
numeratsioonile kasutatakse 
põhiteenuste, näiteks numbriinfoteenuste 
jaoks. Rakendusmeetmetega võib Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.
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Muudatusettepanek 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance. 
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Muudatusettepanek 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks. Komisjon võib koos riigi 
reguleerivate asutustega selles küsimuses 
võtta vajalikke tehnilisi rakendusmeetmeid, 
mille hulka võib kuuluda teatavate 
numbrite või numbrivahemike jaoks 
tariifipõhimõtete kehtestamine.

Or. ro

Selgitus

Euroopa tasandil ühtlustamist ei saa kasutusele võtta riigi reguleerivate asutuste kohustuste 
kahjuks. 

Muudatusettepanek 496
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

välja jäetud
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kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

Or. de

Selgitus

Kavandatavad meetmed tariifipõhimõtete kohta on vastuolus õigusliku raamistiku eesmärgiga 
vähendada jaehindade reguleerimist võimalikult palju. Rakendusmeetmed võivad 
majandusharule avaldada olulist finantsmõju. Sellisel juhul tuleb algatada uus õigusloomega 
seotud menetlus. Komisjoni ettepanekus KOM(2007) 699 ettenähtud volitused ei ole 
vajalikud.

Muudatusettepanek 497
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

Euroopa tasandil ühtlustamist ei saa kasutusele võtta riigi reguleerivate asutuste kohustuste 
kahjuks. 
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Muudatusettepanek 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

Or. es

Selgitus

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.

Muudatusettepanek 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 11 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegutseb selgete, läbipaistvate ja üldsusele 
kättesaadavate menetluste kohaselt, mida 
kohaldatakse diskrimineerimata ja 
viivitusteta, ning teeb oma otsuse igal juhul 
hiljemalt neli kuud pärast avalduse 
esitamist, ja

tegutseb selgete, läbipaistvate ja üldsusele 
kättesaadavate menetluste kohaselt, mida 
kohaldatakse diskrimineerimata ja 
viivitusteta, ning teeb oma otsuse igal juhul 
hiljemalt kuus kuud pärast avalduse 
esitamist, ja

Or. es

Selgitus

Mõnes liikmesriigis lasub seda tüüpi õiguste andmise kohustus suurel määral kohalikel, 
autonoomsetel või föderaalsetel asutustel. Seetõttu näib, et tähtaja pikendamine on 
realistlikum, kuna kõnealune säte ei mõjuta mitte ainult eeskirju elektroonilise side sektori 
kohta, vaid samuti teistsuguse reguleerimisalaga eeskirju. 

Muudatusettepanek 500
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegutseb selgete, läbipaistvate ja üldsusele 
kättesaadavate menetluste kohaselt, mida 
kohaldatakse diskrimineerimata ja 
viivitusteta, ning teeb oma otsuse igal juhul 
hiljemalt neli kuud pärast avalduse 
esitamist, ja

tegutseb selgete, läbipaistvate ja üldsusele 
kättesaadavate menetluste kohaselt, mida 
kohaldatakse diskrimineerimata ja 
viivitusteta, ning teeb oma otsuse igal juhul 
hiljemalt kaks kuud pärast avalduse 
esitamist, ja

Or. en
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Muudatusettepanek 501
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegutseb selgete, läbipaistvate ja üldsusele 
kättesaadavate menetluste kohaselt, mida 
kohaldatakse diskrimineerimata ja 
viivitusteta, ning teeb oma otsuse igal juhul 
hiljemalt neli kuud pärast avalduse 
esitamist, ja

tegutseb selgete, läbipaistvate ja üldsusele 
kättesaadavate menetluste kohaselt, mida 
kohaldatakse diskrimineerimata ja 
viivitusteta, ning teeb oma otsuse igal juhul 
hiljemalt neli kuud pärast avalduse 
esitamist, võttes samas arvesse riikide 
õigusakte sundvõõrandamise kohta, ja

Or. ro

Selgitus

Samuti tuleb arvesse võtta riikide õigusakte sundvõõrandamise kohta.

Muudatusettepanek 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
ettevõtjal on riigi õigusnormide kohaselt 
õigus paigaldada seadmeid avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel 
õigus muuta selliste seadmete või vara, 
sealhulgas hoonetesse pääsu, mastide, 
antennide, kaablikanalisatsiooni, 
pääseluukide ja kaablikappide ühine 
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kasutamine kohustuslikuks. kasutamine kohustuslikuks. Riigi 
reguleeriv asutus võib samuti vajaduse 
korral kehtestada nimetatud seadmete 
ühiskasutuse teiste avalike ettevõtjatega, 
tingimusel et ühiskasutus on 
proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Siiski on oluline, et sättega säiliks proportsionaalsuse ja mõistlikkuse põhimõte. Juurdepääs 
peamistele infrastruktuuridele, nagu kaablikanalisatsioonid ja mastid, võib paljudel juhtudel 
kujutada endast tegelikku kitsaskohta telekommunikatsiooni valdkonnas. Seega tuleb tagada 
juurdepääs kolmanda isiku infrastruktuuri rakendamiseks.

Muudatusettepanek 503
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 504
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
avalikul või eraettevõtjal on riigi 
õigusnormide kohaselt õigus paigaldada 
põhiseadmeid, mis suudavad kanda 
elektroonilisi sidevõrke, avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel, 
võttes täielikult arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, õigus 
muuta selliste põhiseadmete või vara, 
sealhulgas hoonetesse pääsu, mastide, 
antennide, kaablikanalisatsiooni ja
pääseluukide ühine kasutamine 
kohustuslikuks.

Or. en

Selgitus

Tulevikus võib juurdepääs peamistele infrastruktuuridele, nagu kaablikanalisatsioon ja 
mastid, kujutada endast sageli juurdepääsuvõrgu tegelikku kitsaskohta. Seetõttu tuleb avada 
põhiseadmed ning eriti olemasolevad ja uued kaablikanalisatsioonid, mis suudavad kanda 
elektroonilisi sidevõrke, et toetada uute ja alternatiivsete infrastruktuuride rakendamist. 
Kaablikanalisatsioonide ühiskasutus peab proportsionaalsuse nõude kohaselt hõlmama kõiki 
ettevõtjaid ja avalik-õiguslikke üksusi. Juurdepääsukohustust kaablikappidele ei tagata, kuna 
kaablikapid ei kujuta endast püsivat majanduslikku kitsaskohta.
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Muudatusettepanek 505
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui avalikul või eraettevõtjal on riigi 
õigusnormide kohaselt õigus paigaldada 
seadmeid avaliku või eraomandi peale, 
kohale või alla või kasutada vara 
sundvõõrandamise või avalikuks 
kasutamiseks määramise menetlust, on riigi 
reguleerival asutusel, võttes täielikult 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, 
õigus muuta selliste seadmete või vara, 
sealhulgas mastide, antennide, 
kaablikanalisatsiooni ja pääseluukide ühine 
kasutamine kohustuslikuks.

Or. en

Selgitus

Kolmandate isikute infrastruktuuri katvuse toetamiseks peab juurdepääs 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele hõlmama kõiki ettevõtjaid – nii avalikke kui ka 
eraettevõtjaid. Ühiskasutuse võimaldamise kohustuse laiendamine hoonetesse pääsule on 
problemaatiline turvalisusega seotud põhjustel ning ei ole selge, kuidas hoonetesse pääsu 
kohustust on võimalik tegelikkuses ellu viia. Juurdepääsukohustust kaablikappidele ei tagata, 
kuna kaablikappe on võimalik dubleerida ja need ei kujuta endast püsivat majanduslikku 
kitsaskohta.

Muudatusettepanek 506
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Selgitus

Sidevõrkude arendamise edendamiseks on vaja igal võimalusel kasutada olemasolevat 
torustikku.

Muudatusettepanek 507
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

antennide, kaablikanalisatsiooni, 
pääseluukide ja kaablikappide ühine 
kasutamine kohustuslikuks.

Or. de

Selgitus

Juurdepääs peamistele infrastruktuuridele, nagu torustik ja mastid, võib teatavatel juhtudel 
kujutada endast olulist kitsaskohta telekommunikatsiooni valdkonnas ning seetõttu tuleb 
infrastruktuuri arengu edendamiseks tagada kõigi turuosaliste juurdepääs. Seetõttu ei tohiks 
juurdepääsu torustikule kunstlikult piirata, vaid tagada see avalikele ja eraettevõtjatele.

Muudatusettepanek 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Meetmed, mida riikide reguleerivad 
asutused lõike 1 alusel võtavad, peavad 
võtma arvesse ettevõtja turvalisusega 
seotud huve ja üldisi turvalisusega seotud 
huve, samuti vajadust tagada asjaomaste 
ettevõtjate kohustuste täpne kirjeldus, et 
vältida kahjulikke või häirivaid mõjutusi 
kasutajate vahel. Meetmed peavad samuti 
olema objektiivsed, läbipaistvad ja 
proportsionaalsed. Kui operaatorile 
kehtestatakse kohustus pakkuda 
juurdepääsu vastavalt käesoleva artikli 
sätetele, võib riigi reguleeriv asutus 
kehtestada vajaduse korral tehnilised või 
kasutustingimused, mida sellise 
juurdepääsu pakkuja ja/või selle kasutaja 
peavad täitma, et tagada võrgu normaalne 
töö. Juurdepääsu kasutajate suhtes võib 
kohaldada mittediskrimineerivaid 
eritingimusi selle tagamiseks, et nappe 
ressursse kasutatakse tõhusalt, eriti võrgu 
kasutuselevõtmisel. Konkreetsete 
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tehniliste standardite või 
spetsifikatsioonide järgimise kohustus 
peab olema kooskõlas artikli 17 lõikega 1 
kehtestatud standardite ja 
spetsifikatsioonidega.

Or. en

Selgitus

Rõhutab vajadust võtta arvesse asjaomaste osapoolte põhjendatud turvalisusega seotud huve.

Muudatusettepanek 509
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Meetmed, mida riikide reguleerivad 
asutused lõike 1 alusel võtavad, peavad 
olema objektiivsed, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed 
ning neid tuleb võtta vastavalt artikliga 7 
kehtestatud korrale.

Or. en

Selgitus

Kaablikanalite kaudu infrastruktuuri erinevatele sisenemiskohtadele juurdepääs – kaasa 
arvatud pääs hoonetesse, mastid, kõrged tugikonstruktsioonid, jne – on eesmärgiks sobiv, 
ning seda ei ole vaja lisada kehtivatele seadmete ühiskasutust käsitlevatele sätetele. Nende 
sätete eesmärk ei ole lihtsustada üldist juurdepääsu kaablikanalile kahesuunalisel alusel 
kõigis infrastruktuurivõrkudes (näiteks gaas ja elekter). Artikli 12 seni toimunud riiklik 
rakendamine näitab, et seadmete ühiskasutust saab kohaldada üksnes iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi, võttes arvesse keskkonna, võrgu terviklikkuse ja mõjutustega seotud küsimusi ning 
muid omandiõigustega seotud piiranguid.
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Muudatusettepanek 510
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Meetmed, mida riikide reguleerivad 
asutused lõike 1 alusel võtavad, peavad 
olema objektiivsed, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed 
ning neid tuleb võtta vastavalt artikliga 7 
kehtestatud korrale.

Or. en

Selgitus

Tuleb toetada komisjoni jõupingutusi uue põlvkonna võrkudesse investeerimise ja nende 
kasutuselevõtmise lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 511
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 kohaselt võetud meetmete 
proportsionaalsuse tagamiseks uurivad 
riigi reguleerivad asutused kõigi 
kaablikanalisatsioonide, kaasa arvatud
sideettevõtjate, energia tarnijate, kohalike 
kogukondade ning reoveetorude omad, 
mis suudavad kanda sideliine, 
kättesaadavust piirkonnas, kus 
juurdepääsu taotletakse.
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Or. en

Selgitus

Infrastruktuuri katvuse toetamiseks ei tohiks kaablikanalisatsioonile juurdepääsu piirata 
kunstlikult sideettevõtjate omadega, vaid juurdepääs peaks hõlmama kõiki kättesaadavaid 
kaablikanalisatsioone. Mida rohkem kättesaadavaid kaablikanalisatsioone on, seda paremad 
on püsiva konkurentsi võimalused kolmanda isiku võrgu rakendamise tõttu.

Muudatusettepanek 512
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 kohaselt võetud meetmete 
proportsionaalsuse tagamiseks uurivad 
riigi reguleerivad asutused kõigi 
kaablikanalisatsioonide, kaasa arvatud 
sideettevõtjate, energia tarnijate, kohalike 
kogukondade ning reoveetorude omad, 
mis suudavad kanda sideliine, 
kättesaadavust piirkonnas, kus 
juurdepääsu taotletakse.

Or. en

Selgitus

Samamoodi õiguste saamist käsitlevate sätetega tehakse ettepanek panna liikmesriikidele 
kohustus tagada seadmete (kohalike omavalitsuste, kommunaalettevõtete jne) ühiskasutuse 
kord. Seega on soovitav sätestada kahepoolne seadmete ühiskasutus kõigile 
kaablikanalisatsioonidele, mis suudavad kanda e-sidevõrke, samuti e-side sektorist 
väljaspool. Selline kahepoolne kord julgustaks ja lihtsustaks võrgu kasutuselevõtmist.
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Muudatusettepanek 513
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 meetmete proportsionaalsuse 
tagamiseks kontrollivad riigi reguleerivad 
asutused kõigi sideliinide paigaldamiseks 
sobivate torustike, kaasa arvatud 
sideettevõtjate, energia tarnijate, 
kommunaalettevõtete ja reoveetorude 
omad, piirkonnas, kus juurdepääsu 
taotletakse.

Or. de

Selgitus

Infrastruktuuri arengu edendamiseks ei tohiks juurdepääs torustikele olla piiratud ainult 
sideettevõtjate omadega, vaid juurdepääs peaks hõlmama kõiki sobivaid torustikke. Mida 
rohkem on kättesaadavaid torustikke, seda suuremad on võrgu igakülgse arengu ja seega 
püsiva konkurentsi võimalused.

Muudatusettepanek 514
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 kohaselt võetud meetmete 
proportsionaalsuse tagamiseks uurivad 
riigi reguleerivad asutused kõigi 
kaablikanalisatsioonide, kaasa arvatud 
sideettevõtjate, energia tarnijate, kohalike 
kogukondade ning reoveetorude omad, 
mis suudavad kanda sideliine, 
kättesaadavust piirkonnas, kus 
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juurdepääsu taotletakse
.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Artiklile 13 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. Investeerimisstiimulite 
edendamiseks uutesse kiiretesse 
võrkudesse, kui juurdepääsutasu nõuab 
juurdepääsu pakkuv ettevõtja, peab 
juurdepääs võimaldama tulu, mis katab 
vähemalt investeeringuga seotud 
kapitalikulud ja konkreetse 
investeerimisriski.”

Or. en

Selgitus

Järgmistel aastatel on üheks võtmeküsimuseks see, kuidas pakkuda piisavaid stiimuleid 
uutesse väga kiiretesse võrkudesse investeerimiseks, mis toetavad innovatsiooni sisutihedate 
Interneti-teenuste valdkonnas.

Muudatusettepanek 516
Paul Rübig

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

1. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad võtavad
oma võrkude või teenuste turvalisuse 
kaitsmiseks vajalikud tehnilised ja 
organisatsioonilised meetmed. Tehnika 
taset arvesse võttes tagatakse nende 
meetmetega olemasolevale ohule vastav 
turvalisuse tase. Eelkõige võetakse 
meetmeid selleks, et vältida või 
minimeerida turvalisusega seotud 
vahejuhtumite mõju kasutajatele ja seotud 
võrkudele.

1. Liikmesriik julgustab üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid võtma
oma võrkude või teenuste turvalisuse 
kaitsmiseks vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid. Tehnika 
taset, kõige viimaste uuenduste 
kasutamise võimet, ohtude suhtes 
paindlikuks ja reageerimisvõimeliseks 
jäämise võimet ning rakendamiskulusid
arvesse võttes tagatakse nende meetmetega 
olemasolevale ohule vastav turvalisuse 
tase. Eelkõige võetakse meetmeid selleks, 
et vältida või minimeerida turvalisusega 
seotud vahejuhtumite mõju kasutajatele ja 
seotud võrkudele.

Or. en

Selgitus

Turvalisusprobleemide ja võrgu terviklikkusega tegelemine on väga oluline ning teenuste 
pakkujad peaksid sellega seoses võtma meetmeid oma võrkude ja teenuste kaitsmiseks. Kuna 
reguleerivad nõuded ja ülalt alla suunatud lähenemisviisid turvalisusele kipuvad 
innovatsiooni lämmatama ja teevad võrgud turvalisuse suurendamise asemel vähem 
turvaliseks ning kuna ei ole tõendeid turutõrgete kohta, ei ole vaja muuta käesoleva 
õigusaktiga ettenähtud kohustust, millega kohustatakse elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste pakkujaid nimetatud probleemidega tegelema, liikmesriike andma siduvaid suuniseid 
ja komisjoni võtma vastu tehnilisi rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 517
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 

2. Liikmesriik julgustab üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvaid 
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ettevõtjad võtavad vajalikud meetmed oma 
võrkude tervikluse tagamiseks, et 
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine.

ettevõtjaid võtma vajalikke meetmeid oma 
võrkude tervikluse tagamiseks, et 
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine.

Or. en

Selgitus

Turvalisusprobleemide ja võrgu terviklikkusega tegelemine on väga oluline ning teenuste 
pakkujad peaksid sellega seoses võtma meetmeid oma võrkude ja teenuste kaitsmiseks. Kuna 
reguleerivad nõuded ja ülalt alla suunatud lähenemisviisid turvalisusele kipuvad 
innovatsiooni lämmatama ja teevad võrgud turvalisuse suurendamise asemel vähem 
turvaliseks ning kuna ei ole tõendeid turutõrgete kohta, ei ole vaja muuta käesoleva 
õigusaktiga ettenähtud kohustust, millega kohustatakse elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste pakkujaid nimetatud probleemidega tegelema, liikmesriike andma siduvaid suuniseid 
ja komisjoni võtma vastu tehnilisi rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 518
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
ettevõtjad võtavad vajalikud meetmed oma 
võrkude tervikluse tagamiseks, et
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine.

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
ettevõtjad võtavad meetmed oma võrkude 
tervikluse tagamiseks, et sätestada nende 
võrkude kaudu osutatavate teenuste 
jätkumine eelnevalt kindlaks määratud ja 
asjakohasel tasemel, võttes arvesse nende 
tehnilist, majanduslikku ja 
rakendamisega seotud teostatavust.

Or. en

Selgitus

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
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before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Muudatusettepanek 519
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
ettevõtjad võtavad vajalikud meetmed oma 
võrkude tervikluse tagamiseks, et 
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine.

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
ettevõtjad võtavad asjakohased meetmed 
oma võrkude tervikluse tagamiseks, et 
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine. 
Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus konsulteerib korrapäraselt 
ettevõtjatega selle tagamiseks, et need on 
võtnud asjakohaseid meetmeid turvalisuse 
või tervikluse kindlustamiseks.

Or. en

Selgitus

Kohustus teavitada abonente kõikidest turvalisuse ja tervikluse rikkumistest on seotud 
ülemäärase reguleerimise ohuga ja võib tarbetult kahjustada tarbijate e-usaldust.
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Muudatusettepanek 520
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
ettevõtjad võtavad vajalikud meetmed oma 
võrkude tervikluse tagamiseks, et 
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine. 

2. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
ettevõtjad võtavad vajalikud meetmed oma 
võrkude tervikluse tagamiseks, et 
kindlustada nende võrkude kaudu 
osutatavate teenuste jätkumine. Riigi 
reguleerivad asutused konsulteerivad 
enne konkreetsete meetmete võtmist 
elektrooniliste sidevõrkude turvalisuse ja 
tervikluse tagamiseks kõigi elektrooniliste 
sideteenuste pakkujatega.

Or. ro

Selgitus

Mis tahes konkreetsete meetmete võtmisele peab eelnema konsulteerimine.

Muudatusettepanek 521
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad teatavad 
riigi reguleerivale asutusele kõikidest
turvalisuse või tervikluse rikkumistest, mis 
on olulisel määral mõjutanud võrkude või 

3. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad teatavad 
vajaduse korral riigi reguleerivale 
asutusele tõsistest turvalisuse või tervikluse 
rikkumistest, mis on olulisel määral 
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teenuste toimimist. mõjutanud võrkude või teenuste toimimist.

Or. en

Selgitus

Kohustus teavitada abonente kõikidest turvalisuse ja tervikluse rikkumistest on seotud 
ülemäärase reguleerimise ohuga ja võib tarbetult kahjustada tarbijate e-usaldust.

Muudatusettepanek 522
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad teatavad 
riigi reguleerivale asutusele kõikidest 
turvalisuse või tervikluse rikkumistest, mis 
on olulisel määral mõjutanud võrkude või 
teenuste toimimist.

3. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad teatavad 
pädevale reguleerivale asutusele kõikidest 
turvalisuse või tervikluse rikkumistest, mis 
on olulisel määral mõjutanud võrkude või 
teenuste toimimist.

Uusi eeskirju rikkumistest teavitamise 
kohta kohaldatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [...] direktiivi 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris1, rakendamisel.
___________

¹ELT L ...

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud võrkude tervikluse ja turvalisuse kohta, kusjuures erilist tähelepanu 
pööratakse võrkude rikkumistele ja nende tagajärgedele, esitati direktiivi 2002/58/EÜ 
läbivaatamise raames, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse 
kaitset elektroonilise side sektoris. Tuleb järgida nimetatud direktiivis kehtestatud eeskirju.
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Muudatusettepanek 523
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus teavitada üldsust.

Vajaduse korral teavitab asjaomane pädev
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
pädevaid reguleerivaid asutusi ja Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametit.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud võrkude tervikluse ja turvalisuse kohta, kusjuures erilist tähelepanu 
pööratakse võrkude rikkumistele ja nende tagajärgedele, esitati direktiivi 2002/58/EÜ 
läbivaatamise raames, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse 
kaitset elektroonilise side sektoris. Tuleb järgida rikkumistest teatamise kohta kehtestatud 
eeskirju.

Muudatusettepanek 524
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus teavitada üldsust.

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. 

Or. en
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Selgitus

Kohustus teavitada abonente kõikidest turvalisuse ja tervikluse rikkumistest on seotud 
ülemäärase reguleerimise ohuga ja võib tarbetult kahjustada tarbijate e-usaldust.

Muudatusettepanek 525
Gianni De Michelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus teavitada üldsust.

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. 

Or. en

Selgitus

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Muudatusettepanek 526
Nikolaos Vakalis

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

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus teavitada üldsust. 

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametit. Kui üldine huvi nõuab 
rikkumise avalikustamist, võib riigi 
reguleeriv asutus teavitada üldsust. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet on jätkuvalt pädev võrkude ja teenuste turvalisuse 
valdkonnas ning seetõttu peavad riigi reguleerivad asutused ametit nõuetekohaselt teavitama. 
Riigi reguleerivad asutused annavad komisjonile ja Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametile aru 
kord aastas.

Muudatusettepanek 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus teavitada üldsust. 

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi. Kui üldine huvi 
nõuab rikkumise avalikustamist, võib riigi 
reguleeriv asutus teavitada üldsust. 

Or. es

Selgitus

Liigse bürokraatia vältimiseks võib komisjon kõnealust teavet koguda tavalises korras 
rakendusaruande kontekstis.
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Muudatusettepanek 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Liigse bürokraatia vältimiseks võib komisjon kõnealust teavet koguda tavalises korras 
rakendusaruande kontekstis.

Muudatusettepanek 529
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet on jätkuvalt pädev võrkude ja teenuste turvalisuse 
valdkonnas ning seetõttu peavad riigi reguleerivad asutused ametit nõuetekohaselt teavitama. 
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Riigi reguleerivad asutused annavad komisjonile ja Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametile aru 
kord aastas.

Muudatusettepanek 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liigse bürokraatia ja täiendava halduskoormuse vältimiseks esitavad riigi reguleerivad 
asutused aruande kord aastas.

Muudatusettepanek 531
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kohustus teavitada abonente kõikidest turvalisuse ja tervikluse rikkumistest on seotud 
ülemäärase reguleerimise ohuga ja võib tarbetult kahjustada tarbijate e-usaldust.

Muudatusettepanek 532
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Võrgu- ja infoturbe tugevdamine on valdkond, kus ühenduse tasandil on vaja rohkem 
meetmeid võtta ja kus esitatud muudatusettepanekud toovad endaga kindlasti kaasa 
lisandväärtuse.
Ainus probleemne küsimus selles kontekstis on seotud ettepanekuga riigi reguleerivate 
asutuste aruandekohustuse kohta. Aruande esitamine iga kolme kuu järel oleks koormav ja 
bürokraatlik. Seetõttu tehakse ettepanek, et aruanne tuleb esitada kord aastas, mitte iga kolme 
kuu järel.

Muudatusettepanek 533
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kaheteistkümne kuu järel komisjonile 
koondaruande käesoleva lõike kohaselt 
saadud teadetest ja võetud meetmetest.

Or. en

Selgitus

.

Muudatusettepanek 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Selgitus

Iga kuue kuu järel koostatav koondaruanne peab olema tõhus ning ei tohi muutuda 
bürokraatlikuks korraks, mis kunstlikult suurendab reguleerivate asutuste kulusid. 

Muudatusettepanek 535
Herbert Reul

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

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse 
ameti arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artikli 4 lõike 3 
punktile b, võib lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud meetmete ühtlustamiseks võtta 
vajalikke tehnilisi rakendusmeetmeid, 
sealhulgas teatamise asjaolusid, vormi ja 
korda käsitlevaid meetmeid.
Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
võib komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Võrgu turvalisus ei vaja edasist ühtlustamist. Iga operaator peab võtma asjakohaseid 
meetmeid lähtudes omaenda tehnilisest olukorrast. Rakendusmeetmed võivad majandusharule 
avaldada olulist finantsmõju. Sellisel juhul tuleb algatada uus õigusloomega seotud menetlus. 
Komisjoni ettepanekus KOM(2007)699 ettenähtud volitused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 536
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artikli 4 lõike 3 
punktile b, võib lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud meetmete ühtlustamiseks võtta 

välja jäetud
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vajalikke tehnilisi rakendusmeetmeid, 
sealhulgas teatamise asjaolusid, vormi ja 
korda käsitlevaid meetmeid.
Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
võib komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust.

Or. en

Selgitus

Turvalisusprobleemide ja võrgu terviklikkusega tegelemine on väga oluline ning teenuste 
pakkujad peaksid sellega seoses võtma meetmeid oma võrkude ja teenuste kaitsmiseks. Kuna 
reguleerivad nõuded ja ülalt alla suunatud lähenemisviisid turvalisusele kipuvad 
innovatsiooni lämmatama ja teevad võrgud turvalisuse suurendamise asemel vähem 
turvaliseks ning kuna ei ole tõendeid turutõrgete kohta, ei ole vaja muuta käesoleva 
õigusaktiga ettenähtud kohustust, millega kohustatakse elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste pakkujaid nimetatud probleemidega tegelema, liikmesriike andma siduvaid suuniseid 
ja komisjoni võtma vastu tehnilisi rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek 537
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
arvamust, võib lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud 
meetmete ühtlustamiseks võtta vajalikke 
tehnilisi rakendusmeetmeid, sealhulgas 
teatamise asjaolusid, vormi ja korda 
käsitlevaid meetmeid.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet on ainupädev võrkude ja teenuste turvalisuse valdkonnas 
ELi tasandil.

Muudatusettepanek 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[.../.../EÜ] artikli 4 lõike 3 punktile b, võib 
lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud meetmete 
ühtlustamiseks võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid, sealhulgas teatamise 
asjaolusid, vormi ja korda käsitlevaid 
meetmeid. Tehnilised rakendusmeetmed 
ei takista liikmesriikidel lisanõudeid vastu 
võtmast lõigetes 1 ja 2 kehtestatud 
eesmärkide täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Üksikjuhtudel on liikmesriikidel võimalus kasutada ühtlustatud võrdlusalusest kõrgemaid 
standardeid lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide täitmiseks.
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Muudatusettepanek 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon võib lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud meetmete ühtlustamiseks võtta 
vajalikke tehnilisi rakendusmeetmeid, 
sealhulgas teatamise asjaolusid, vormi ja 
korda käsitlevaid meetmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 540
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust.

Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, kui 
majandusharusisesed 
eneseregulatsioonialased algatused ei ole 
saavutanud piisavat turvalisustaset ühe 
või mitme liikmesriigi siseturul. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel võib 
komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 4 
viidatud kiirmenetlust.

Or. en
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Selgitus

Kohustus teavitada abonente kõikidest turvalisuse ja tervikluse rikkumistest on seotud 
ülemäärase reguleerimise ohuga ja võib tarbetult kahjustada tarbijate e-usaldust.

Muudatusettepanek 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust.

Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 542
Gianni De Michelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik tagab, et riigi reguleerival 
asutusel on õigus anda üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
artikli 13a rakendamiseks siduvaid 
suuniseid. Avalikule arutelule esitatavad 
siduvad suunised peavad olema 
proportsionaalsed, majanduslikult ja 
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tehniliselt teostatavad ning jõustuma 
mõistliku aja jooksul. Riigi reguleerivad 
asutused peavad samuti võimaldama 
sideettevõtjatel nõuda tagasi siduvate 
suuniste järgimisel tekkinud kulusid.

Or. en

Selgitus

Suuniste eesmärk on määrata kindlaks miinimumnõuded ning jätta otsuste tegemine tehnilise 
ja praktilise rakendamise üle operaatoritele. Telecom Italia usub, et seega tuleb piisavad 
turvameetmed määrata kindlaks tihedas koostöös riigi reguleerivate asutuste ja ettevõtjate 
vahel. 

Muudatusettepanek 543
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik tagab, et riigi reguleerival 
asutusel on õigus anda üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
artikli 13a rakendamiseks siduvaid 
suuniseid. Siduvad suunised peavad olema 
proportsionaalsed ning majanduslikult ja 
tehniliselt jätkusuutlikud ning need tuleb 
ellu viia mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Juhtpõhimõtetena on vaja arvesse võtta proportsionaalsust, jätkusuutlikkust ning mõistlikku 
ajastust.
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Muudatusettepanek 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitaksid oma teenuste ja võrkude 
turvalisuse hindamiseks vajalikud andmed, 
sealhulgas dokumenteeritud 
turvalisuspõhimõtted; ning

(a) esitaksid oma teenuste ja võrkude 
turvalisuse ja tervikluse hindamiseks 
vajalikud andmed, sealhulgas 
dokumenteeritud turvalisuspõhimõtted; 
ning

Or. es

Selgitus

Kulud peaksid kandma asjaomased ettevõtjad.

Muudatusettepanek 545
Gianni De Michelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) telliksid pädevalt sõltumatult asutuselt 
turvaauditi ning teeksid selle tulemused 
kättesaadavaks riigi reguleerivale 
asutusele.

(b) telliksid pädevalt sõltumatult asutuselt 
kokkuleppel ettevõtjatega turvaauditi ning 
teeksid selle tulemused kättesaadavaks riigi 
reguleerivale asutusele.

Or. en

Selgitus

Suuniste eesmärk on määrata kindlaks miinimumnõuded ning jätta otsuste tegemine tehnilise 
ja praktilise rakendamise üle operaatoritele. Telecom Italia usub, et seega tuleb piisavad 
turvameetmed määrata kindlaks tihedas koostöös riigi reguleerivate asutuste ja ettevõtjate 
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vahel.

Muudatusettepanek 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) telliksid pädevalt sõltumatult asutuselt
turvaauditi ning teeksid selle tulemused 
kättesaadavaks riigi reguleerivale 
asutusele.

(b) paluksid, et asjaomased ettevõtjad 
viiksid omal kulul läbi turva- ja tervikluse 
auditi ning teeksid selle tulemused 
kättesaadavaks riigi reguleerivale 
asutusele.

Or. es

Selgitus

Kulud peaksid kandma asjaomased ettevõtjad.

Muudatusettepanek 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriik tagab, et riigi reguleerival 
asutusel on kõik vajalikud volitused 
rikkumiste, samuti võrkude turvalisusele 
ja terviklusele avalduvate mõjude
uurimiseks.

Or. es
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Selgitus

Artikli 13a lõikes 3 sätestatud nõuete, mille kohaselt tuleb riigi reguleerivaid asutusi 
teavitada kõigist turvalisuse rikkumistest, loogiliseks järelduseks on riigi reguleerivatele 
asutustele volituste andmine rikkumiste uurimiseks.

Muudatusettepanek 548
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriik tagab, et kulude 
korvamise kava tehakse kättesaadavaks 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele, juhul kui 
komisjon võtab vastu tehnilised 
rakendusmeetmed artikli 13a lõike 4 
alusel.

Or. en

Selgitus

Kavandatud täitevvolitused riigi reguleeriva asutuse siduvate suuniste vormis, turvaauditid ja 
võime nõuda teabe esitamist võrguettevõtjate kohta on täiendav täitmiskoormus ja seda tuleks 
vähendada, nii et see pikas perspektiivis ei kahjustaks uute tehnoloogiate arendamist turul.

Muudatusettepanek 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 teise lõigu teine lause jäetakse välja jäetud
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välja;

Or. en

Selgitus

Ühine turgu valitsev seisund on kontrollimata ja keeruline kontseptsioon 
telekommunikatsioonisektori nii järgnevas kui ka eelnevas kontekstis, kuid võib turgude 
konsolideerumisel muutuda üha olulisemaks. On oluline, et suuniste väljajätmise asemel neid 
raamdirektiivis pigem selgitataks.

Muudatusettepanek 550
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 teise lõigu teine lause jäetakse 
välja;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koondumise suurenemise puhul telekommunikatsioonisektoris peaks ühine turgu valitsev 
seisund muutuma üha enam ühiseks probleemiks. Suuniseid tuleb selgitada, mitte välja jätta.

Muudatusettepanek 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 3 jäetakse välja. (b) lõige 3 asendatakse järgmisega:
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„Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
märkimisväärne turujõud ja kui seosed 
kahe turu vahel on sellised, et turujõud 
ühel turul võib kanduda üle teisele, 
suurendades seal ettevõtja turujõudu, 
võib seotud turul kohaldada [juurdepääsu 
käsitleva direktiivi] vastavalt artiklitele 9, 
10, 11 ja 13 parandusmeetmeid, mille 
eesmärk on määrata kindlaks või 
takistada sellist ülekandumist ning juhul 
kui need parandusmeetmed ei ole 
piisavad, kohaldada [kodanike õigusi 
käsitleva direktiivi] artiklit 17.”

Or. en

Selgitus

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Muudatusettepanek 552
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 3 jäetakse välja. (b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
märkimisväärne turujõud ja kui seosed 
kahe turu vahel on sellised, et turujõud 
ühel turul võib kanduda üle teisele, 
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suurendades seal ettevõtja turujõudu, 
võib seotud turul kohaldada vastavalt 
[juurdepääsu käsitleva direktiivi] 
artiklitele 9, 10, 11 ja 13 
parandusmeetmeid, mille eesmärk on 
määrata kindlaks või takistada sellist 
võimendumist, ning juhul, kui need 
parandusmeetmed ei ole piisavad, 
kohaldada [kodanike õigusi käsitleva 
direktiivi] artiklit 17.”

Or. en

Selgitus

Eriti oluline on käsitleda turujõu kandumist ühelt turult teisele majandusharus, mida 
iseloomustab vertikaalne integratsioon ja koondumine. Selle meetme väljajätmise asemel –nii 
nagu komisjon kavandas – tuleb seda täpsustada ja selgitada, et parandusmeetmeid, nagu 
mittediskrimineerimine, läbipaistvus, raamatupidamisarvestuse lahusus ja konkurentsivastase 
liitumise keeld jne, võib kasutada turuüleselt võimendumise probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek <NumAm>553</NumAm>
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 3 jäetakse välja. (b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
märkimisväärne turujõud ja kui seosed 
kahe turu vahel on sellised, et turujõud 
ühel turul võib kanduda üle teisele, 
suurendades seal ettevõtja turujõudu, 
võib seotud turul kohaldada vastavalt 
[juurdepääsu käsitleva direktiivi] 
artiklitele 9, 10, 11 ja 13 
parandusmeetmeid, mille eesmärk on 
määrata kindlaks või takistada sellist 
võimendumist, ning juhul, kui need 
parandusmeetmed ei ole piisavad, 
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kohaldada [kodanike õigusi käsitleva 
direktiivi] artiklit 17.”

Or. en

Selgitus

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Muudatusettepanek 554
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse teine a lõik:
„Hiljemalt käesoleva direktiivi 
jõustumisel avaldab komisjon suunised 
riigi reguleerivatele asutustele otsuste 
kohta, mille eesmärk on kehtestada, 
muuta või tühistada märkimisväärse 
turujõuga ettevõtjate kohustusi.”

Or. en

Selgitus

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 



AM\725139ET.doc 71/105 PE407.632v01-00
Freelance-tõlge

ET

analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Muudatusettepanek 555
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artiklile 7, võib vastu 
võtta otsuse, millega määratakse kindlaks 
riikidevahelised turud. 

4. Pärast konsulteerimist riigi 
reguleerivate asutustega ja võttes arvesse 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti otsust võib 
komisjon artikli 22 lõikes 3 osutatud 
korra kohaselt vastu võtta otsuse, millega 
määratakse kindlaks riikidevahelised turud.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artiklile 7, võib vastu 
võtta otsuse, millega määratakse kindlaks 

4. Komisjon võib pärast konsulteerimist 
riigi reguleerivate asutustega vastu võtta 
otsuse, millega määratakse kindlaks 
riikidevahelised turud.
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riikidevahelised turud.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[.../.../EÜ] artiklile 7, võib vastu võtta 
otsuse, millega määratakse kindlaks 
riikidevahelised turud. 

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse riigi 
reguleerivate asutuste ja ameti arvamusi, 
mis esitatakse vastavalt määruse [.../.../EÜ] 
artiklile 7, võib vastu võtta otsuse, millega 
määratakse kindlaks riikidevahelised turud. 

Or. ro

Selgitus

Riigi reguleerivaid asutusi ei tohi sellest protsessist välja jätta.

Muudatusettepanek 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[.../.../EÜ] artiklile 7, võib vastu võtta 
otsuse, millega määratakse kindlaks 
riikidevahelised turud.

4. Pärast konsulteerimist riigi 
reguleerivate asutustega ja võttes 
hoolikalt arvesse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 7, 
võib komisjon vastu võtta otsuse, millega 
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määratakse kindlaks riikidevahelised turud.

Or. es

Selgitus

Ehkki komisjon mängib kindlasti olulist rolli piiriülese mõõtmega küsimustes, ei saa 
asjaomaseid riigi reguleerivaid asutusi tähelepanuta jätta, kuna neil on ideaalsed võimalused 
toetada komisjoni nende turgude kindlaksmääramisel. Lisaks ei tohiks riikidevahelisi turge 
kiirmenetluse teel kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

Or. es

Selgitus

Ehkki komisjon mängib kindlasti olulist rolli piiriülese mõõtmega küsimustes, ei saa 
asjaomaseid riigi reguleerivaid asutusi tähelepanuta jätta, kuna neil on ideaalsed võimalused 
toetada komisjoni nende turgude kindlaksmääramisel. Lisaks ei tohiks riikidevahelisi turge 
kiirmenetluse teel kindlaks määrata.
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Muudatusettepanek 560
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Seda liiki meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus viib läbi 
soovituses loetletud asjaomaste turgude 
analüüsi, võttes täiel määral arvesse 
suuniseid. Liikmesriik tagab, et selline 
analüüsimine toimub vajaduse korral 
koostöös riigi konkurentsiasutusega.

1. Riigi reguleeriv asutus viib läbi 
asjaomaste turgude analüüsi, võttes arvesse 
soovituses loetletud turge ja võttes täiel 
määral arvesse suuniseid. Liikmesriik 
tagab, et selline analüüsimine toimub 
vajaduse korral koostöös riigi 
konkurentsiasutusega. 

Or. es
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Selgitus

Selle mulje jätmise vältimiseks, et riigi reguleerivad asutused peavad analüüsima kõiki 
soovituses kindlaksmääratud turge, on (vähemalt vormiliselt) turud (ja määratlused) toodud 
suunistena.

Muudatusettepanek 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Kui riigi reguleeriv asutus teeb 
kindlaks, et asjaomane turg, välja 
arvatud uued ja arenevad turud, ei 
tegutse konkurentsinõuete kohaselt, 
määratleb ta ettevõtjad, kellel 
kõnealusel turul on märkimisväärne 
turujõud artikli 14 kohaselt, ning 
kehtestab sellistele ettevõtjatele 
käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
vajalikud regulatiivsed erikohustused 
või säilitab või muudab juba kehtivaid 
kohustusi, võttes arvesse asjaomase 
geograafilise turu ulatust ja kõrvaldades 
vajaduse korral ajutised 
juurdepääsukohustused, mis takistavad 
nimetatud turu vabastamist.
Nende kohustuste kindlaksmääramisel 
võtab riigi reguleeriv asutus arvesse 
infrastruktuuridesse tulemusliku 
investeerimise soodustamise ja 
konkurentsi julgustamise eesmärki, kui 
teenust osutatakse konkureerivatel 
platvormidel, julgustades samal ajal 
investeeringuid uutesse ja 
konkureerivatesse infrastruktuuridesse, et 
saavutada pikaajaline jätkusuutlik 
konkurents võrkude ja teenuste puhul, 
mis võimaldab sobival ajal leevendada 
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ajutisi juurdepääsukohustusi, säilitades 
samal ajal regulatiivsed eelkohustused, 
mida on igal juhul võimalik kohaldada 
infrastruktuuride suhtes, mille on 
paigaldanud eri- või ainuõigusi kasutavad 
ettevõtjad, kes jätkuvalt saavad nimetatud 
investeeringutest kasu.”

Or. es

Selgitus

See hõlmab viidet põhjendusele 27, kus määratakse kindlaks, et uutele ja arenevatele 
turgudele ei kehtestata põhjendamatuid kohustusi.

Riigi reguleerivad asutused peavad järgima meetmete võtmise eesmärki, et soodustada 
tulemuslikku investeerimist infrastruktuuridesse, nagu on sätestatud artikli 8 lõike 2 punktis c.

Kolmandaks hõlmab tekst samuti viidet, mis sisaldub asjaomaseid turge käsitleva soovituse 
seletuskirjas, selle kohta, et pikaajaline püsiv konkurents võrkude ja teenuste osas peab 
põhinema konkureerivatel võrguinfrastruktuuridel.

Muudatusettepanek 563
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 
järeldusele, et turg, kus ei saa rakendada 
eelreguleerimist soovituses sätestatud 
kolme kriteeriumi alusel, või kui turg, kus 
eelreguleerimist saab rakendada, tegutseb 
konkurentsinõuete kohaselt, ei kehtesta 
ega säilita ta käesoleva artikli lõikes 2 
nimetatud regulatiivseid erikohustusi. 
Kui sektorispetsiifilised regulatiivsed 
kohustused on juba kehtestatud, 
tühistab riigi reguleeriv asutus sellised 
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asjaomasel turul ettevõtjatele 
kehtestatud kohustused. Isikutele, keda 
selline kohustuste tühistamine mõjutab, 
teatatakse sellest piisavalt vara.”

Or. en

Selgitus

Tegelikult, nagu on öeldud komisjoni asjaomaseid turge käsitleva soovituse teises versioonis, 
keskenduvad kolm nimetatud kriteeriumi turu üldstruktuurile ja tunnustele selle 
kindlaksmääramiseks, et neid turge, kus on tõenäoliselt püsivad turutõrked, peavad riigi 
reguleerivad asutused riiklikul alusel üksikasjalikumalt analüüsima.

Muudatusettepanek 564
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 15 lõikes 4 osutatud otsuses 
kindlaksmääratud riikidevaheliste 
turgude puhul palub komisjon, et amet 
teeks turuanalüüsi, võttes täiel määral 
arvesse suuniseid, ja esitaks arvamuse 
käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
regulatiivsete kohustuste kehtestamise, 
säilitamise, muutmise või tühistamise 
kohta.

5. Selle kindlaksmääramiseks, kas 
hulgimüügiturg tegutseb 
konkurentsinõuete kohaselt, hindavad 
riigi reguleerivad asutused turumoonutusi 
jaemüügi tasandil. Eelkõige tuleb kõigis 
meetmete eelnõudes, millega 
kehtestatakse, muudetakse või 
tühistatakse ettevõtja kohustust 
hulgimüügiturul, võtta täiel määral 
arvesse iga ettevõtja turujõudu jaemüügi 
tasandil. 

Or. en

Selgitus

Riigi reguleerivad asutused peaksid regulatiivmeetme kehtestamise üle otsustamisel võtma 
täiel määral arvesse konkurentsi jaemüügiturul. Seetõttu tuleks direktiivides selgelt 
täpsustada, et hulgimüügituru reguleerimine tuleneb hinnatud turumoonutuste põhjalikust 
analüüsist jaemüügi tasandil.
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Muudatusettepanek 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 15 lõikes 4 osutatud otsuses 
kindlaksmääratud riikidevaheliste turgude 
puhul palub komisjon, et amet teeks 
turuanalüüsi, võttes täiel määral arvesse 
suuniseid, ja esitaks arvamuse käesoleva 
artikli lõikes 2 nimetatud regulatiivsete 
kohustuste kehtestamise, säilitamise, 
muutmise või tühistamise kohta.

5. Artikli 15 lõikes 4 osutatud otsuses 
kindlaksmääratud riikidevaheliste turgude 
puhul palub komisjon, et Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet teeks pärast asjaomaste 
riigi reguleerivate asutustega 
konsulteerimist turuanalüüsi, võttes täiel 
määral arvesse suuniseid, ja esitaks 
arvamuse käesoleva artikli lõikes 2 
nimetatud regulatiivsete kohustuste 
kehtestamise, säilitamise, muutmise või 
tühistamise kohta.

Or. es

Selgitus

Riikidevaheliste turgude puhul on samuti vaja küsida riigi reguleerivate asutuste arvamust. 
Riigi reguleerivad asutused vastutavad samuti regulatiivsete kohustuste kehtestamise, 
säilitamise või muutmise eest kooskõlastatud viisil.

Muudatusettepanek 566
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, võttes täiel määral arvesse 
ameti arvamust, võib teha otsuse, millega 

välja jäetud
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üks või mitu ettevõtjat tunnistatakse 
nimetatud turul olulist turujõudu 
omavaks ning kehtestatakse üks või mitu 
konkreetset kohustust vastavalt direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitele 9–13a ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artiklile 17. Seda tehes püüab komisjon 
saavutada artiklis 8 sätestatud poliitilisi 
eesmärke.

Or. en

Selgitus

Riigi reguleerivad asutused peaksid regulatiivmeetme kehtestamise üle otsustamisel võtma 
täiel määral arvesse konkurentsi jaemüügiturul. Seetõttu tuleks direktiivides selgelt 
täpsustada, et hulgimüügituru reguleerimine tuleneb hinnatud turumoonutuste põhjalikust 
analüüsist jaemüügi tasandil.

Muudatusettepanek 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, võttes täiel määral arvesse 
ameti arvamust, võib teha otsuse, millega 
üks või mitu ettevõtjat tunnistatakse 
nimetatud turul olulist turujõudu 
omavaks ning kehtestatakse üks või mitu 
konkreetset kohustust vastavalt direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitele 9–13a ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artiklile 17. Seda tehes püüab komisjon 
saavutada artiklis 8 sätestatud poliitilisi 
eesmärke.

Asjaomased riigi reguleerivad asutused 
kehtestavad, säilitavad, muudavad või 
tühistavad käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud kohustusi kooskõlastatud viisil.

Or. es
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Selgitus

Riikidevaheliste turgude puhul on samuti vaja küsida riigi reguleerivate asutuste arvamust. 
Riigi reguleerivad asutused vastutavad samuti regulatiivsete kohustuste kehtestamise, 
säilitamise või muutmise eest kooskõlastatud viisil.

Muudatusettepanek 568
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võib teha otsuse, millega üks või 
mitu ettevõtjat tunnistatakse nimetatud 
turul olulist turujõudu omavaks ning 
kehtestatakse üks või mitu konkreetset 
kohustust vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada 
artiklis 8 sätestatud poliitilisi eesmärke.

Komisjon, võttes täiel määral arvesse riigi 
reguleerivate asutuste ja ameti arvamusi, 
võib teha otsuse, millega üks või mitu 
ettevõtjat tunnistatakse nimetatud turul 
olulist turujõudu omavaks ning 
kehtestatakse üks või mitu konkreetset 
kohustust vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada 
artiklis 8 sätestatud poliitilisi eesmärke.

Or. ro

Selgitus

Ametil peab olema võimalik määrata kindlaks turujärelevalve kord ning samuti tuleb kaasata 
riigi reguleerivad asutused.
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Muudatusettepanek 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest;

(a) kolme aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme jõustumisest või 
varem, kui turutingimused on oluliselt 
muutunud või kui seda on soovitanud 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet või komisjon 
oma [raamdirektiivi] artikli 7a kohaselt 
väljaantud arvamuses;

Or. en

Selgitus

Otsuse läbivaatamise käigus esitatud kaheaastane tähtaeg on liiga lühike. Otsuse kehtivusaeg 
peaks olema kolm aastat alates selle jõustumisest liikmesriigis (mitte sellest teatamise 
kuupäevast). Siiski on kiire turuarengu perioodidel tõenäoliselt vaja sagedasemaid analüüse. 
Seetõttu tehakse ettepanek teha erand.

Muudatusettepanek 570
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest;

(a) kolme aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme jõustumisest või
enne nimetatud meetmega sätestatud 
kõigi kohustuste aegumist, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem;
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Or. en

Selgitus

Otsuse läbivaatamise käigus esitatud kaheaastane tähtaeg on liiga lühike. Otsuse kehtivusaeg
peaks olema võrdne meetmega kehtestatud kohustuste kehtivusajaga või kolm aastat alates 
meetme jõustumisest liikmesriigis (mitte sellest teatamisest), olenevalt sellest, kumb on pikem.

Muudatusettepanek 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest;

(a) maksimaalselt kolme aasta jooksul 
alates selle turuga seotud meetmete 
vastuvõtmisest;

Or. es

Selgitus

Eesmärk on võtta kasutusele realistlikum tähtaeg, võimaldades riigi reguleerivatele asutustele 
paindlikkust analüüsi kiiremal läbiviimisel.

Muudatusettepanek 572
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest;

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest turu puhul, mis on kindlaks 
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määratud nii eelmises kui ka kehtivas 
soovituses;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidevahelise reguleerimise arendamise tähtaja ühtlustamise eesmärk tuleb 
saavutada lõpliku otsuse vastuvõtmise tähtaja, st läbivaadatud reguleeriva korra jõustumise 
tähtaja standardimise abil.

Muudatusettepanek 573
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest;

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust
teatamisest turu puhul, mis on kindlaks 
määratud nii eelmises kui ka kehtivas 
soovituses;

Or. en

Selgitus

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
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recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Muudatusettepanek 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) turul, millest ei ole komisjonile varem 
teatatud, ühe aasta jooksul alates 
asjaomaseid turge käsitleva muudetud 
soovituse vastuvõtmisest;

(b) turul, millest ei ole komisjonile varem 
teatatud, maksimaalselt kahe aasta jooksul 
alates asjaomaseid turge käsitleva 
muudetud soovituse vastuvõtmisest;

Or. es

Selgitus

Eesmärk on võtta kasutusele realistlikum tähtaeg, võimaldades riigi reguleerivatele asutustele 
paindlikkust analüüsi kiiremal läbiviimisel.

Muudatusettepanek 575
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kuue kuu jooksul alates asjaomaseid 
turge käsitleva läbivaadatud soovituse 
vastuvõtmisest teatab riigi reguleeriv astus 
esimese kolme kuu jooksul soovituses 
sätestatud kolme kriteeriumi kontrolli 
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tulemustest kõigi turgude puhul, mida 
tuleb reguleerida ja mis ei ole loetletud 
läbivaadatud soovituses, ning juhul, kui 
turud läbivad nimetatud kontrolli edukalt, 
viib riigi reguleeriv asutus kolme kuu 
jooksul läbi märkimisväärse turujõu 
hindamise selle üle otsustamiseks, kas 
säilitada, muuta või tühistada kehtivad 
kohustused; või

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidevahelise reguleerimise arendamise ajavahemiku ühtlustamise eesmärk tuleb 
saavutada tähtaegade standardimise abil, mille jooksul lõplik otsus tuleb vastu võtta, st millal 
läbivaadatud reguleeriv kord kehtima hakkab.

Muudatusettepanek 576
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kuue kuu jooksul alates asjaomaseid 
turge käsitleva läbivaadatud soovituse 
vastuvõtmisest teatab riigi reguleeriv astus 
esimese kolme kuu jooksul soovituses 
sätestatud kolme kriteeriumi kontrolli 
tulemustest kõigi turgude puhul, mida 
tuleb reguleerida ja mis ei ole loetletud 
läbivaadatud soovituses, ning juhul, kui 
turud läbivad nimetatud kontrolli edukalt, 
viib riigi reguleeriv asutus kolme kuu 
jooksul läbi märkimisväärse turujõu 
hindamise selle üle otsustamiseks, kas 
säilitada, muuta või tühistada kehtivad 
kohustused; või

Or. en
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Selgitus

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Muudatusettepanek 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liiduga ühinenud uute liikmete puhul 
ühe aasta jooksul alates ühinemisest.

(c) liiduga ühinenud uute liikmete puhul 
maksimaalselt kahe aasta jooksul alates 
ühinemisest.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on võtta kasutusele realistlikum tähtaeg, võimaldades riigi reguleerivatele asutustele 
paindlikkust analüüsi kiiremal läbiviimisel.

Muudatusettepanek 578
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui riigi reguleeriv asutus ei ole 
soovituses kindlaks määratud asjaomase 
turu analüüsi lõpule viinud artikli 16 
lõikes 6 sätestatud tähtaja jooksul, võib 
komisjon nõuda, et amet esitaks arvamuse 
koos meetme eelnõuga konkreetse turu 
analüüsi kohta ning kohustused, mis 
tuleks kehtestada. Amet viib läbi 
kõnealuse meetme eelnõu avaliku 
arutelu.
Komisjon, võttes täiel määral arvesse 
ameti arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse […/EÜ] artiklile 6, võib teha 
otsuse, millega riigi reguleerivalt asutuselt 
nõutakse teatavate ettevõtjate tunnistamist 
nimetatud turul olulist turujõudu 
omavaks ning neile ettevõtjatele ühe või 
mitme konkreetse kohustuse kehtestamist 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
8 ja 9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada 
samu poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8.

välja jäetud 

Or. de

Selgitus

Ei ole vajadust selle järele, et otsust, mille võtsid varem vastu riigi reguleerivad asutused, 
võtaks uue süsteemi kohaselt vastu ELi asutus.

Muudatusettepanek 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui riigi reguleeriv asutus ei ole 
soovituses kindlaks määratud asjaomase 
turu analüüsi lõpule viinud artikli 16 
lõikes 6 sätestatud tähtaja jooksul, võib 
komisjon nõuda, et amet esitaks arvamuse 
koos meetme eelnõuga konkreetse turu 
analüüsi kohta ning kohustused, mis 
tuleks kehtestada. Amet viib läbi 
kõnealuse meetme eelnõu avaliku arutelu. 

välja jäetud

Komisjon, võttes täiel määral arvesse 
ameti arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse […/EÜ] artiklile 6, võib teha 
otsuse, millega riigi reguleerivalt asutuselt 
nõutakse teatavate ettevõtjate tunnistamist 
nimetatud turul olulist turujõudu 
omavaks ning neile ettevõtjatele ühe või 
mitme konkreetse kohustuse kehtestamist 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
8 ja 9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada 
samu poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8.

Or. es

Selgitus

Ühenduse õigussüsteemis on juba sätestatud, et juhul kui liikmesriik ei täida oma kohustusi, 
on komisjonil õigus algatada rikkumismenetlus. See, kui komisjon võtaks liikmesriigi 
kohustused enda kanda, rikuks subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 580
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, võttes täiel määral arvesse 
ameti arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse […/EÜ] artiklile 6, võib teha 
otsuse, millega riigi reguleerivalt asutuselt 
nõutakse teatavate ettevõtjate tunnistamist 
nimetatud turul olulist turujõudu 
omavaks ning neile ettevõtjatele ühe või 
mitme konkreetse kohustuse kehtestamist 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
8 ja 9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada 
samu poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riigi reguleerivad asutused on kohustatud tegema turuanalüüsi ettenähtud aja jooksul. Kui 
riigi reguleeriv asutus ei tee analüüsi või tal ei õnnestu seda teha, peab Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste amet esitama oma arvamuse. Siiski ei ole 
komisjon parimal positsioonil parandusmeetmete vetoõiguse osas.

Muudatusettepanek 581
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 c a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Olenemata lõikes 6 ettenähtud 
korrapärasest läbivaatamisest võivad riigi 
reguleerivad asutused võtta vastu otsuseid 
parandusmeetmete kohta, mis on 
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kavandatud pikemale perioodile kui kaks 
aastat, kui see on vajalik investoritele 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgus 
vajaliku pikaajalise reguleerimiskindluse 
pakkumiseks.”

Or. en

Selgitus

Reguleerimiskindluse puhul kõigile ettevõtjatele, keda mõjutavad investeerimisotsused uutes 
ja/või alternatiivsetes järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudes, on vaja, et riigi 
reguleerivatel asutustel oleks võimalik pühenduda reguleerimisele raamdirektiivis ettenähtud 
turuanalüüsi tegemiseks ka kahe aasta möödumisel. Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude 
kasutuselevõtmine on seotud olulise riskiga. Pikaajaline planeerimiskindlus on vajalik 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse tehtavate investeeringute soodustamiseks.

Muudatusettepanek 582
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 c a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Artiklile 16 lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Olenemata lõikes 6 osutatud 
korrapärasest läbivaatamisest võivad riigi 
reguleerivad asutused võtta vastu otsuseid 
meetmete kohta, mis kehtivad kauem kui 
kaks aastat, kui see on vajalik pikaajalise 
planeerimiskindluse jaoks, eriti järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkude 
arendamiseks.”

Or. de

Selgitus

Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude areng peidab endas olulist ohtu investoritele. 
Pikaajaline planeerimiskindlus on vajalik nimetatud arengusse tehtavate investeeringute 
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soodustamiseks. Raamdirektiivis tuleb seetõttu sellistel juhtudel võimaldada pikema 
kehtivusajaga meetmete võtmine.

Muudatusettepanek 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõike 2 kolmas lõik asendatakse 
järgmisega:
„Selliste standardite ja/või 
spetsifikaatide puudumise korral 
soodustavad liikmesriigid 
Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU), 
Euroopa postiside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverents (CEPT), Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) või 
Rahvusvahelise 
Elektrotehnikakomisjoni (IEC) 
vastuvõetud rahvusvaheliste standardite 
või soovituste rakendamist.”

Or. en

Selgitus

CEPT töötab välja spektrikasutuse tingimused Euroopas ja seda tuleb arvesse võtta, eriti 
ETSI standardite puudumise korral.

Muudatusettepanek 584
Herbert Reul

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

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Uues reguleerivas raamistikus ei ole komisjonile vaja uusi pädevusi anda. Riigi tasand sobib 
kõige paremini vajalike regulatiivmeetmete võtmiseks võrkudesse investeerimise ja võrgule 
juurdepääsu kohta. Rakendusmeetmed võivad sektorile avaldada olulist finantsmõju. Sellisel 
juhul tuleb algatada uus õigusloomega seotud menetlus.

Muudatusettepanek 585
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\725139ET.doc 93/105 PE407.632v01-00
Freelance-tõlge

ET

siduva otsuse käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtlustatud 
kohaldamise kohta, et aidata kaasa artiklis 
8 sätestatud eesmärkide saavutamisele.

ühtlustatud kohaldamise kohta, et aidata 
kaasa artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Muudatusettepanek 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see mõjutaks käesoleva direktiivi 
artikli 9 ning direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklite 6 ja 8 kohaldamist, 
võib komisjon juhul, kui ta leiab, et 
käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesannete erinev täitmine 

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

riikide reguleerivate asutuste poolt takistab
siseturgu, võtta Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti (BERT) arvamust täiel 
määral arvestades vastu soovituse 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
ühtlustatud kohaldamise kohta, et aidata 
kaasa artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. es

Selgitus

Turgude positiivne areng praeguse reguleeriva raamistiku ajal ei õigusta komisjoni ega riigi 
reguleerivate asutuste eelnevate sekkumisvolituste tugevdamist, vaid pigem vähendab neid.

Muudatusettepanek 587
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud soovitust andes 
tegutseb komisjon artikli 22 lõikes 2 
osutatud korras. 
Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus võtab oma ülesannete täitmisel 
neid soovitusi täiel määral arvesse. Kui 
riigi reguleeriv asutus otsustab soovitust 
mitte järgida, teatab ta sellest komisjonile 
ja põhjendab oma seisukohta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Uues reguleerivas raamistikus ei ole komisjonile vaja uusi pädevusi anda. Riigi tasand sobib 
kõige paremini vajalike regulatiivmeetmete võtmiseks võrkudesse investeerimise ja võrgule 
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juurdepääsu kohta. Rakendusmeetmed võivad sektorile avaldada olulist finantsmõju. Sellisel 
juhul tuleb algatada uus õigusloomega seotud menetlus.

Muudatusettepanek 588
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 nimetatud otsus, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Muudatusettepanek 589
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 nimetatud otsus, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Uues reguleerivas raamistikus ei ole komisjonile vaja uusi pädevusi anda. Riigi tasand sobib 
kõige paremini vajalike regulatiivmeetmete võtmiseks võrkudesse investeerimise ja võrgule 
juurdepääsu kohta. Rakendusmeetmed võivad sektorile avaldada olulist finantsmõju. Sellisel 
juhul tuleb algatada uus õigusloomega seotud menetlus.

Muudatusettepanek 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 nimetatud otsus, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

välja jäetud
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kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

Or. es

Selgitus

Nüüd kus otsuste vastu võtmise võimalus on tühistatud, on vaja olla järjekindel.

Muudatusettepanek 591
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 kohaselt vastu võetavate 
meetmetega võib kehtestada ühtlustatud 
või kooskõlastatud lähenemisviisi 
järgmiste küsimuste käsitlemiseks:

välja jäetud

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;
(b) numbrite, nimede ja aadressidega 
seotud küsimused, sealhulgas 
numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 
liikuvus, numbrite ja aadresside 
translatsioonisüsteemid ning 
hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 
112;
(c) tarbijatega seotud küsimused, 
sealhulgas puuetega lõppkasutajate 
juurdepääs elektroonilistele sideteenustele 
ja -seadmetele;
(d) kohustuslik raamatupidamisarvestus.

Or. en
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Selgitus

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Muudatusettepanek 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 kohaselt vastu võetavate 
meetmetega võib kehtestada ühtlustatud 
või kooskõlastatud lähenemisviisi 
järgmiste küsimuste käsitlemiseks:

välja jäetud

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;
(b) numbrite, nimede ja aadressidega 
seotud küsimused, sealhulgas 
numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 
liikuvus, numbrite ja aadresside 
translatsioonisüsteemid ning 
hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 
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112;
(c) tarbijatega seotud küsimused, 
sealhulgas puuetega lõppkasutajate 
juurdepääs elektroonilistele sideteenustele 
ja -seadmetele;
(d) kohustuslik raamatupidamisarvestus.

Or. es

Selgitus

Kõnealuse lõike esitatud sõnastus („meetmetega võib ...käsitlemiseks”) ei ole praktiline, kuna 
ei sätesta ammendavat loetelu. Otse vastupidi: loetletud näidete tsiteerimist võib kasutada 
põhjendusena ühtlustamismeetmete võtmiseks küsimuste puhul, millele on selgelt viidatud, 
ilma et komisjon peaks põhjendama vajadust täiendava ühtlustamise järele nimetatud 
valdkondades.

Muudatusettepanek 593
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 kohaselt vastu võetavate 
meetmetega võib kehtestada ühtlustatud 
või kooskõlastatud lähenemisviisi 
järgmiste küsimuste käsitlemiseks:

välja jäetud

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;
(b) numbrite, nimede ja aadressidega 
seotud küsimused, sealhulgas 
numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 
liikuvus, numbrite ja aadresside 
translatsioonisüsteemid ning 
hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 
112;
(c) tarbijatega seotud küsimused, 
sealhulgas puuetega lõppkasutajate 
juurdepääs elektroonilistele sideteenustele 
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ja -seadmetele;
(d) kohustuslik raamatupidamisarvestus.

Or. de

Selgitus

Uues reguleerivas raamistikus ei ole komisjonile vaja uusi pädevusi anda. Riigi tasand sobib 
kõige paremini vajalike regulatiivmeetmete võtmiseks võrkudesse investeerimise ja võrgule 
juurdepääsu kohta. Komisjoni ettepanekus KOM(2007) 699 ette nähtud volitused ei ole 
vajalikud.

Muudatusettepanek 594
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste ja 
uute juurdepääsu infrastruktuuride 
reguleerimise osas;

Or. en

Selgitus

Kuna kaalul on Euroopa tulevane konkurentsivõime, ei saa Euroopa institutsioonid riskida 
sellega, et erinevad reguleerimispõhimõtted liikmesriikide vahel ohustavad väljavaateid 
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude võimalikule ulatuslikule katvusele.

Euroopa Komisjon peab mängima juhtivat rolli ja võtma vastu otsuse järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude reguleerimise kohta võimalikult kiiresti. Mitmeid käesolevas dokumendis 
kirjeldatud nõuandeid tuleb täpsustada, et need sobiksid komisjoni otsusesse järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkude kohta.
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Muudatusettepanek 595
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas ühtse turu 
mõõtmega teenuste reguleerimise osas, 
näiteks rahvusvaheliste äriteenuste 
osutamine;

Or. en

Selgitus

Esmatähtsaks tuleb seada osalemistingimuste ühtlustamine, mis on vajalikud rahvusvaheliste 
sideteenuste osutamiseks, kuna avaldavad vahetut mõju ühise turu arengule.

Muudatusettepanek 596
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste, 
sealhulgas globaalsete 
telekommunikatsiooniteenuste
reguleerimise ja erinevatest 
konkurentsitingimustest tulenevate 
piirkondlike turgude määratlemise osas;

Or. en
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Selgitus

Globaalsed telekommunikatsiooniteenused, mida pakutakse rahvusvahelistele ettevõtetele, 
kelle kontorid asuvad erinevates Euroopa riikides, on üks nendest valdkondadest, kus 
komisjonil peab olema võimalik tagada ELis ühtlustatud reguleerimispõhimõte.

Muudatusettepanek 597
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas üleeuroopaliste 
teenuste, nagu globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, ja uute 
teenuste reguleerimise osas;

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalised telekommunikatsiooniteenused, mille parimaks näiteks praegu on globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, mida pakutakse rahvusvahelistele ettevõtetele, kelle kontorid 
asuvad erinevates Euroopa riikides, on üks nendest valdkondadest, kus komisjonil peavad 
olema volitused ühtlustatud reguleerimispõhimõtte tagamiseks ELis.

Muudatusettepanek 598
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas üleeuroopaliste 
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reguleerimise osas; teenuste, nagu globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, ja uute 
teenuste reguleerimise osas;

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalised telekommunikatsiooniteenused, mille parimaks näiteks praegu on globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, mida pakutakse rahvusvahelistele ettevõtetele, kelle kontorid 
asuvad erinevates Euroopa riikides, on üks nendest valdkondadest, kus komisjonil peab olema 
rohkem volitusi ühtlustatud reguleerimispõhimõtte tagamiseks ELis.

Muudatusettepanek 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas üleeuroopaliste 
teenuste, nagu globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, ja uute 
teenuste reguleerimise osas;

Or. en

Selgitus

Komisjonil peavad olema volitused ühtlustatud reguleerimispõhimõtte tagamiseks ELis 
globaalsete telekommunikatsiooniteenuste puhul, mida pakutakse rahvusvahelistele 
ettevõtetele, kelle kontorid asuvad erinevates Euroopa riikides.
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Muudatusettepanek 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas üleeuroopaliste 
teenuste, nagu globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, ja uute 
teenuste reguleerimise osas;

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalised telekommunikatsiooniteenused, mille parimaks näiteks praegu on globaalsed 
telekommunikatsiooniteenused, mida pakutakse rahvusvahelistele ettevõtetele, kelle kontorid 
asuvad erinevates Euroopa riikides, on üks nendest valdkondadest, kus komisjonil peavad 
olema volitused ühtlustatud reguleerimispõhimõtte tagamiseks ELis.

Muudatusettepanek 601
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
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application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Muudatusettepanek 602
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Uues reguleerivas raamistikus ei ole komisjonile vaja uusi pädevusi anda. Riigi tasand sobib 
kõige paremini vajalike regulatiivmeetmete võtmiseks võrkudesse investeerimise ja võrgule 
juurdepääsu kohta. Komisjoni ettepanekus KOM(2007)699 ettenähtud volitused ei ole 
vajalikud.
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