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Muudatusettepanek 603
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga vaidluspool võib suunata 
vaidlusküsimuse asjaomaste riikide 
reguleerivatele asutustele. Riikide 
reguleerivad asutused kooskõlastavad 
Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti raames oma 
tegevuse, et lahendada vaidlus artiklis 8 
sätestatud eesmärkide kohaselt. Mis tahes 
kohustused, mille riikide reguleerivad 
asutused vaidluse lahendamisel ettevõtjale 
kehtestavad, peavad vastama käesoleva 
direktiivi ja eridirektiivide sätetele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga sätestatakse Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste 
ameti roll piiriüleste vaidluste lahendamisel.

Muudatusettepanek 604
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) Artiklisse 25 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. 2014. aasta jaanuariks hindab 



PE407.731v01-00 4/100 AM\726891ET.doc
Freelance-tõlge

ET

komisjon, kas on vaja pikendada 
sektorispetsiifilist eelnevat reguleerimist 
käsitlevate käesoleva direktiivi sätete, 
juurdepääsu käsitleva direktiivi artiklite 
8–13a ja universaalteenuse direktiivi 
artikli 17 kehtivust. Kõnealusel 
hindamisel võetakse arvesse konkurentsi 
arengut elektroonilise side infrastruktuuri 
ja teenuste valdkonnas. Kui 
sektorispetsiifiline eelnev reguleerimine 
näib olevat vajalik, siis piirab komisjon 
sellise reguleerimise nende turgudega ja 
lõpetab selle neis liikmesriikides ja 
piirkondlikel turgudel, kus infrastruktuuri 
alane konkurents ei ole veel saavutatav. 
Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile ettepanekud olemasoleva 
reguleeriva raamistiku muutmiseks, 
pidades silmas reformitud reguleeriva 
raamistiku vastuvõtmist.”

Or. en

Selgitus

2014. aasta jaanuariks on uus reguleeriv raamistik mitu aastat kehtinud, nii et selle mõju on 
võimalik analüüsida. Seda analüüsi arvestades on võimalik hinnata sektorispetsiifilisest 
eelnevast reguleerimisest järkjärgulist loobumist, nii et seejärel on võimalik piirata selline 
reguleerimine selliste liikmesriikide ja piirkondlike turgudega, kus infrastruktuuri alane 
konkurents pole siiski selleks ajaks veel saavutatav.

Muudatusettepanek 605
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) Artiklisse 25 lisatakse järgmine 
lõige 1 a:
„1 a. Komisjon hindab, kas, ja kui, siis 
mis ulatuses on turu arengusuundade 
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valguses ja konkurentsi arvesse võttes 
vajalik pikendada käesoleva direktiivi ja 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) sektorispetsiifilist hinna 
ja juurdepääsu reguleerimist käsitlevate 
sätete kehtivust kauemaks kui vastavalt 
käesoleva direktiivi artiklites 29 a ja 19 a 
ning direktiivis 2002/19/EÜ osutatud 
ajavahemikuks või neid muuta. Kui 
komisjon leiab, et see on vajalik, siis 
esitab ta vastava ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.”

Or. de

Selgitus

Reguleerimine pidi algusest peale olema ajutine lahendus. Sellest tuleks loobuda vastavalt 
konkurentsi arengule turgudel. Vaatamata konkurentsi edasisele dünaamilisele arengule on 
reguleerimisega seotud sekkumine siiski pidevalt laienenud. Seepärast tuleks kooskõlas 
kõnealuse eesmärgiga kasutusele võtta siduv üleminekuklausel.

Muudatusettepanek 606
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) Artiklisse 25 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. Komisjon hindab, kas turu 
arengusuundade valguses ja konkurentsi 
arvesse võttes on vajalik pikendada 
käesoleva direktiivi ja juurdepääsu 
käsitleva direktiivi sektorispetsiifilist 
reguleerimist käsitlevate sätete kehtivust 
kauemaks kui artiklis 2a a osutatud 
ajavahemikuks või neid muuta. Kui 
komisjon leiab, et see on vajalik, siis 
esitab ta ettepaneku Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon ning Euroopa Parlament on korduvalt kinnitanud sektorispetsiifilise hinna 
ja juurdepääsu reguleerimise ajutist iseloomu. Muudatusettepanek on kavandatud kooskõlas 
hiljuti vastu võetud rahvusvahelise rändluse määrusega. Eelnevat reguleerimist käsitlevate 
sätete kehtivus lõpeb kindlal tähtpäeval, v.a juhul, kui komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku pikendada konkreetsete valdkondade reguleerimist, tuginedes enne 
läbivaatamise tähtpäeva avaldatud aruandele.

Muudatusettepanek 607
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) Artikkel 25 asendatakse järgmisega:
Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
toimimise [...] läbi ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt viis aastat pärast direktiivi 
jõustumist. Aruandes esitab komisjon turu 
arengusuundade valguses ja võttes 
arvesse konkurentsi, põhjendused 
reguleerimise jätkamise vajaduse või selle 
kehtetuks tunnistamise võimaluse kohta.
Selleks võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt teavet, mis tuleb esitada 
asjatute viivitusteta.”

Or. en

Selgitus

Reguleerimine pidi algusest peale olema ajutise iseloomuga ja sellest tuleks loobuda vastavalt 
konkurentsi arengule turgudel. Seepärast tuleb lisada läbivaatamisklausel, et lõpuks 
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saavutada järkjärgulise reguleerimise vähendamise poliitiline eesmärk. Kui seda vajalikuks 
peetakse, siis esitab komisjon, tuginedes aruandele, mis peab olema avaldatud enne 
läbivaatamise tähtpäeva, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku pikendada 
konkreetsetes valdkondades reguleerimist.

Muudatusettepanek 608
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 25 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a) Lisatakse järgmine artikkel 29 a:
„Artikkel 29 a

Käesolevale direktiivile tuginevad 
sektorispetsiifilised reguleerivad meetmed 
kaotavad kehtivuse 31. detsembriks 
2016.”

Or. de

Selgitus

Telekommunikatsiooni õigusliku raamistiku peaeesmärgiks oli sektori toomine 
konkurentsiõiguse kohaldamisalasse. Seda on tegelikult võimalik tagada ainult selle 
õiguslikus raamistikus endas sätestamise teel. Lähtuvalt oma algatusõigusest võib komisjon 
siiski teha ettepaneku pikendamise kohta juhul, kui ta turu arengusuundade valguses 2016. 
aastal leiab, et on liiga vara sektorile konkurentsiõigust laiendada.

Muudatusettepanek 609
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 25 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 29 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a) Lisatakse järgmine artikkel 29 a:

„Artikkel 29 a
Kehtivuse lõppemine

Artiklite 14–16 kehtivus lõpeb 1. jaanuaril 
2014.”

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et viie aasta pärast vaadatakse läbi telekommunikatsioonisektori üleminek 
eelnevalt reguleerimiselt üldise konkurentsiõiguse kohaldamisele.

Muudatusettepanek 610
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 25 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 29 a
Artiklite 14–16 kehtivus lõpeb 
31. detsembril 2014.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon ning Euroopa Parlament on korduvalt kinnitanud sektorispetsiifilise hinna 
ja juurdepääsu reguleerimise ajutist iseloomu. Muudatusettepanek on kavandatud kooskõlas 
hiljuti vastu võetud rändluse määrusega. Eelnevat reguleerimist käsitlevate sätete kehtivus 
lõpeb kindlal tähtpäeval, v.a juhul, kui komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku pikendada konkreetsete valdkondade reguleerimist, tuginedes enne läbivaatamise 
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tähtpäeva avaldatud aruandele.

Muudatusettepanek 611
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 26
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisad I ja II

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) I ja II lisa jäetakse välja. 26) I lisa jäetakse välja ja II lisa 
asendatakse järgmisega:

„II LISA

Kriteeriumid, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad arvesse 
võtma ühise turgu valitseva seisundi 
hindamisel artikli 14 lõike 2 teise lõigu 
kohaselt

Kahel või enamal ettevõtjal on ühine 
turgu valitsev seisund artikli 14 
tähenduses, kui nende vahel ei ole 
struktuurilisi ega muid seoseid, kuid 
nad tegutsevad turul, mida 
iseloomustab tõhusa konkurentsi 
puudumine ja kus ühelgi ettevõtjal ei 
ole märkimisväärset turujõudu. Ilma et 
see piiraks ühist valitsevat seisundit 
käsitlevat Euroopa Ühenduste Kohtu 
pretsedendiõiguse kohaldamist, võib 
selline olukord tekkida siis, kui turg 
on koondunud ning vastab teatavatele 
omadustele, millest side valdkonnaga 
seoses võivad kõige olulisemad olla 
järgmised omadused:

– [...]

– nõudluse vähene elastsus,

– [...]

– samasugused turuosad,
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– [...]

– suured õiguslikud või majanduslikud
turuletuleku takistused,
– vertikaalne integreeritus koos ühise 
tarnimisest keeldumisega,
– tasakaalustava ostujõu puudumine,
– tõenäolise konkurentsi puudumine
– [...].
Eespool esitatud loetelu on näitlikustav 
ning ei ole täielik ja nimetatud 
kriteeriumid ei ole kumuleeruvad. 
Pigem illustreerib loetelu tõendeid, mida 
võib kasutada väidetava ühise valitseva 
seisundi olemasolu tõestamiseks.”

Or. en

Selgitus

Ühine valitsev seisund on telekommunikatsioonisektoris kontrollimata ja keeruline mõiste, 
seda nii ex post kui ka ex ante kontekstis, siiski võib see turgude konsolideerudes muutuda 
järjest olulisemaks. On tähtis, et raamistikust ei jäetaks suuniseid välja, vaid pigem 
selgitataks.

Muudatusettepanek 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 26
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisad I ja II

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) I ja II lisa jäetakse välja. 26) I lisa jäetakse välja ja II lisa 
asendatakse järgmisega:
„II LISA

Kriteeriumid, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad arvesse 
võtma ühise turgu valitseva seisundi 
hindamisel artikli 14 lõike 2 teise lõigu 
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kohaselt
Kahel või enamal ettevõtjal on ühine 
turgu valitsev seisund artikli 14 
tähenduses, kui nende vahel ei ole 
struktuurilisi ega muid seoseid, kuid nad 
tegutsevad turul, mida iseloomustab 
tõhusa konkurentsi puudumine ja kus 
ühelgi ettevõtjal pole märkimisväärset 
turujõudu. Ilma et see piiraks ühist 
valitsevat seisundit käsitlevat Euroopa 
Ühenduste Kohtu pretsedendiõiguse 
kohaldamist, võib selline olukord 
tekkida siis, kui turg on koondunud ning
vastab teatavatele omadustele, millest 
side valdkonnaga seoses võivad kõige 
olulisemad olla järgmised:
– [...]
– nõudluse vähene elastsus,
– [...]
– samasugused turuosad,
– [...]
– suured õiguslikud või majanduslikud
turuletuleku takistused,
– vertikaalne integreeritus koos ühise 
tarnimisest keeldumisega,
– tasakaalustava ostujõu puudumine,
– tõenäolise konkurentsi puudumine
– [...].
Eespool esitatud loetelu on näitlikustav ja
ei ole täielik ja nimetatud kriteeriumid 
ei ole kumuleeruvad. Pigem illustreerib 
loetelu tõendeid, mida võib kasutada 
väidetava ühise valitseva seisundi 
olemasolu tõestamiseks.”

Or. en

Selgitus

Ühine valitsev seisund on telekommunikatsioonisektoris kontrollimata ja keeruline mõiste, 
seda nii ex post kui ka ex ante kontekstis, siiski võib see turgude konsolideerudes muutuda 
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järjest olulisemaks. On tähtis, et raamistikust ei jäetaks suuniseid välja, vaid pigem 
selgitataks.

Muudatusettepanek 613
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 26
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisad I ja II

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) I ja II lisa jäetakse välja. 26) I lisa jäetakse välja ja II lisa 
asendatakse järgmisega:
„II LISA

Kriteeriumid, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad arvesse 
võtma ühise turgu valitseva seisundi 
hindamisel artikli 14 lõike 2 teise lõigu 
kohaselt
Kahel või enamal ettevõtjal on ühine 
turgu valitsev seisund artikli 14 
tähenduses, kui nende vahel ei ole 
struktuurilisi ega muid seoseid, kuid nad 
tegutsevad turul, mida iseloomustab 
tõhusa konkurentsi puudumine ja kus 
ühelgi ettevõtjal pole märkimisväärset 
turujõudu. Ilma et see piiraks ühist 
valitsevat seisundit käsitlevat Euroopa 
Ühenduste Kohtu pretsedendiõiguse 
kohaldamist, võib selline olukord 
tekkida siis, kui turg on koondunud ning
vastab teatavatele omadustele, millest 
side valdkonnaga seoses võivad kõige 
olulisemad olla järgmised:
– [...]
– nõudluse vähene elastsus,
– [...]
– samasugused turuosad,
– [...]
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– suured õiguslikud või majanduslikud
turuletuleku takistused,
– vertikaalne integreeritus koos ühise 
tarnimisest keeldumisega,
– tasakaalustava ostujõu puudumine,
– tõenäolise konkurentsi puudumine
– [...].
Eespool esitatud loetelu on näitlikustav ja
ei ole täielik ja nimetatud kriteeriumid 
ei ole kumuleeruvad. Pigem illustreerib 
loetelu tõendeid, mida võib kasutada 
väidetava ühise valitseva seisundi 
olemasolu tõestamiseks.”

Or. en

Selgitus

Ühine valitsev seisund on telekommunikatsioonisektoris kontrollimata ja keeruline mõiste, 
seda nii ex post kui ka ex ante kontekstis, siiski võib see turgude konsolideerudes muutuda 
järjest olulisemaks. On tähtis, et raamistikust ei jäetaks suuniseid välja, vaid pigem 
selgitataks.

Muudatusettepanek 614
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 26
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisad I ja II

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) I ja II lisa jäetakse välja. 26) I lisa jäetakse välja ja II lisa 
asendatakse järgmisega:
„II LISA

Kriteeriumid, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad arvesse 
võtma ühise turgu valitseva seisundi 
hindamisel artikli 14 lõike 2 teise lõigu 
kohaselt
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Kahel või enamal ettevõtjal on ühine 
turgu valitsev seisund artikli 14 
tähenduses, kui nende vahel ei ole 
struktuurilisi ega muid seoseid, kuid nad 
tegutsevad turul, mida iseloomustab 
tõhusa konkurentsi puudumine ja kus 
ühelgi ettevõtjal pole märkimisväärset 
turujõudu. Ilma et see piiraks ühist 
valitsevat seisundit käsitlevat Euroopa 
Ühenduste Kohtu pretsedendiõiguse 
kohaldamist, võib selline olukord 
tekkida siis, kui turg on koondunud ning
vastab teatavatele omadustele, millest 
side valdkonnaga seoses võivad kõige 
olulisemad olla järgmised:
– [...]
– nõudluse vähene elastsus,
– [...]
– samasugused turuosad,
– [...]
– suured õiguslikud või majanduslikud
turuletuleku takistused,
– vertikaalne integreeritus koos ühise 
tarnimisest keeldumisega,
– tasakaalustava ostujõu puudumine,
– tõenäolise konkurentsi puudumine
– [...].
Eespool esitatud loetelu on näitlikustav ja
ei ole täielik ja nimetatud kriteeriumid 
ei ole kumuleeruvad. Pigem illustreerib 
loetelu tõendeid, mida võib kasutada 
väidetava ühise valitseva seisundi 
olemasolu tõestamiseks.”

Or. en

Selgitus

Ühine valitsev seisund on telekommunikatsioonisektoris kontrollimata ja keeruline mõiste, 
seda nii ex post kui ka ex ante kontekstis, siiski võib see turgude konsolideerudes muutuda 
järjest olulisemaks. On tähtis, et raamistikust ei jäetaks suuniseid välja, vaid pigem 
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selgitataks.

Muudatusettepanek 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või 
ringhäälingu-sisuteenuseid. See hõlmab 
muuhulgas järgmist: juurdepääs 
võrguelementidele ja nendega seotud 
vahenditele, millega võib kaasneda 
seadmete ühendamine paiksete või 
mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;”

„a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, või 
muudele ettevõtjatele, kellele on vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 4 
(loadirektiiv) antud luba. See hõlmab 
muuhulgas järgmist: juurdepääs 
võrguelementidele ja nendega seotud 
vahenditele, millega võib kaasneda 
seadmete ühendamine paiksete või 
mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;”

Or. es
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Selgitus

Ringhäälingu- ja infoühiskonna teenuse pakkujad on raamdirektiivi artikli 2 määratluse 
kohaselt lõppkasutajad – seepärast ei kohaldata siin käsitletavat direktiivi. 

Siiski võivad elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste pakkujad lähenemise tulemusena vajada 
juurdepääsu klientidele mitte ainult sideteenuste, vaid ka ringhäälingu sisuteenuste 
pakkumiseks. Viide artiklile 4 muudab seega määratluse selgemaks.

Muudatusettepanek 616
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid,
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid,
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele 
(sealhulgas lainepikkuste edastamine, kui 
kiudoptilise kaabli edastusvõimet pole 
võimalik kättesaadavaks teha) ja nendega 
seotud vahenditele, millega võib kaasneda 
seadmete ühendamine paiksete või 
mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
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tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

Or. de

Selgitus

Tuleb kehtestada juurdepääsu kohustus, ehkki see iseenesest ei ole piisav, selleks et 
võimaldada konkurentidel nende oma infrastruktuuri kaudu pakkuda eelkõige lairiba 
ühendusi ja tuletatud teenuseid. Juurdepääsuvõimaluste osas tuleb seega arvesse võtta 
juhtum, kui näiteks pole võimalik kättesaadavaks teha vaba kiudoptilise kaabli 
läbilaskeressurssi. Sellisel juhul oleks lainepikkuse edastamine (värv) asjakohane kaabellevi 
jaotajate ühendamiseks konkurentide võrkudega.

Muudatusettepanek 617
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 

a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
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süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

süsteemidele; juurdepääs 
numbriinfoteenuste pakkumiseks 
arveldus- ja sissenõudmisteenusele ning 
juurdepääs abonentide andmebaasidele;
juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
Arveldus- ja sissenõudmisteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2.

Muudatusettepanek 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 

a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
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osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs 
numbriinfoteenuste pakkumiseks 
arveldus- ja sissenõudmisteenusele ning 
juurdepääs abonentide andmebaasidele;
juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
Arveldus- ja sissenõudmisteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2.

Muudatusettepanek 619
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 

a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid,
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infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs 
numbriinfoteenuste pakkumiseks 
arveldus- ja sissenõudmisteenusele ning 
juurdepääs abonentide andmebaasidele;
juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
Arveldus- ja sissenõudmisteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2.
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Muudatusettepanek 620
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või ringhäälingu-
sisuteenuseid. See hõlmab muuhulgas 
järgmist: juurdepääs võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele, millega võib 
kaasneda seadmete ühendamine paiksete 
või mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs 
numbriinfoteenuste pakkumiseks 
abonentide andmebaasidele; juurdepääs 
kolmanda osapoole arveldusteenusele; 
juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
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Kolmanda osapoole arveldusteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2.

Muudatusettepanek 621
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 2 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) kliendiliin – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti [...] 
peajaotajaga või samaväärse vahendiga 
üldkasutatavas elektroonilises 
sidevõrgus, kus ühendus on tehniliselt 
juurdepääsetav.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse juurdepääsu käsitleva direktiivi kliendiliini määratlust, 
selleks et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see kooskõlla uue määratlusega, mis on 
esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas soovituses. Selleks ajaks, kui 
muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid osaliselt või täielikult koosneda 
kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase kindluse tagamiseks vajalik 
tehnoloogianeutraalsus.
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Muudatusettepanek 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 2 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) kliendiliin – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti [...] 
peajaotajaga või samaväärse vahendiga 
üldkasutatavas elektroonilises 
sidevõrgus, kus ühendus on tehniliselt 
juurdepääsetav.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse juurdepääsu käsitleva direktiivi kliendiliini määratlust, 
selleks et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see kooskõlla uue määratlusega, mis on 
esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas soovituses. Selleks ajaks, kui 
muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid osaliselt või täielikult koosneda 
kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase kindluse tagamiseks vajalik 
tehnoloogianeutraalsus.

Muudatusettepanek 623
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 2 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) kliendiliin – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti [...] 
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peajaotajaga või samaväärse vahendiga 
üldkasutatavas elektroonilises 
sidevõrgus, kus ühendus on tehniliselt 
juurdepääsetav.”

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu käsitlevas direktiivis esitatud kliendiliini määratlust tuleks uuendada, et tagada 
tehnoloogianeutraalsus ja viia määratlus kooskõlla komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas 
soovituses esitatud määratlusega. Selleks ajaks, kui muudatusettepanekud heaks kiidetakse, 
võivad paljud liinid osaliselt või täielikult koosneda kiudoptilisest kaablist ja seega on 
raamistiku tulevase kindluse tagamiseks vajalik tehnoloogianeutraalsus.

Muudatusettepanek 624
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 2 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) kliendiliin – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti [...] 
peajaotajaga või samaväärse vahendiga 
üldkasutatavas elektroonilises 
sidevõrgus, kus ühendus on tehniliselt 
juurdepääsetav.”

Or. en

Selgitus

Algse direktiivi punkti e tuleb muuta, et kajastada asjaolu, et kliendiliin tagab juurdepääsu 
elektroonilistele sidevõrkudele, mitte ainult üldkasutatavale telefonivõrgule. See tagab ka 
tehnoloogianeutraalsuse.
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Muudatusettepanek 625
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 2 punkt e asendatakse 
järgmisega:
„e) kliendiliin – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti [...] 
peajaotajaga või samaväärse vahendiga 
üldkasutatavas elektroonilises 
sidevõrgus, kus ühendus on tehniliselt 
juurdepääsetav.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse juurdepääsu käsitleva direktiivi kliendiliini määratlust, 
selleks et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see kooskõlla uue määratlusega, mis on 
esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas soovituses. Selleks ajaks, kui 
muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid osaliselt või täielikult koosneda 
kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase kindluse tagamiseks vajalik 
tehnoloogianeutraalsus.

Muudatusettepanek 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Üldkasutatavate sidevõrkude 
operaatoritel on õigus ja direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) kohast luba 
omavate teiste ettevõtjate taotluse korral ka 

„1. Üldkasutatavate sidevõrkude 
operaatoritel on õigus ja direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) kohast luba 
omavate teiste ettevõtjate taotluse korral ka 
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kohustus pidada vastastikust sidumist 
käsitlevaid läbirääkimisi üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks, et 
tagada teenuste osutamine ja 
koostalitlusvõime kogu ühenduses. 
Operaatorid pakuvad teistele ettevõtjatele 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
tingimustel, mis on kooskõlas riigi 
reguleeriva asutuse poolt artiklite 5, 6, 7 ja 
8 sätete kohaselt kehtestatud 
kohustustega.”

kohustus pidada vastastikust sidumist 
käsitlevaid läbirääkimisi üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste või 
ringhäälingu sisuteenuste või 
infoühiskonna teenuste osutamiseks, et 
tagada teenuste osutamine ja 
koostalitlusvõime kogu ühenduses. 
Operaatorid pakuvad teistele ettevõtjatele 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
tingimustel, mis on kooskõlas riigi 
reguleeriva asutuse poolt artiklite 5, 6, 7 ja 
8 sätete kohaselt kehtestatud 
kohustustega.”

Or. es

Selgitus

Kooskõla tagamiseks väljapakutud juurdepääsu määratlusega.

Muudatusettepanek 627
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldkasutatavate sidevõrkude 
operaatoritel on õigus ja direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) kohast luba 
omavate teiste ettevõtjate taotluse korral ka 
kohustus pidada vastastikust sidumist 
käsitlevaid läbirääkimisi üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks, et 
tagada teenuste osutamine ja 
koostalitlusvõime kogu ühenduses. 
Operaatorid pakuvad teisele ettevõtjale 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
tingimustel, mis on kooskõlas artiklite 5, 6, 
7 ja 8 sätete kohaselt riigi reguleeriva 
asutuse kehtestatud kohustustega.

1. Üldkasutatavate sidevõrkude 
operaatoritel on õigus ja direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) kohast luba 
omavate teiste ettevõtjate taotluse korral ka 
kohustus pidada vastastikust sidumist 
käsitlevaid läbirääkimisi üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks, et 
tagada teenuste osutamine ja 
koostalitlusvõime kogu ühenduses. 
Operaatorid pakuvad teisele ettevõtjale 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
tingimustel, mis on kooskõlas artiklite 5, 6, 
7 ja 8 sätete kohaselt riigi reguleeriva 
asutuse kehtestatud kohustustega. Siiski ei 
tohi vastastikuse sidumise tingimused 
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sisaldada põhjendamatuid tõkkeid 
koostalitlusvõimele.

Or. en

Selgitus

Vastastikune sidumine on õigus, mida ei tohi kaotada põhjendamatute tingimuste kaudu. Ilma 
otseühenduseta logo teenusele muudeti võrgu infrastruktuur põhjendamatult keeruliseks, et 
luua vastastikusele sidumisele tõkkeid (kõrgemad hinnad jne).

Muudatusettepanek 628
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„1. Direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 8 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks soodustavad 
riikide reguleerivad asutused kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätetega piisavat 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
ning teenuste koostalitlusvõimet ja 
vajaduse korral tagavad selle, täites oma 
kohustusi viisil, mis soodustab tõhusust, 
infrastruktuuripõhist ja püsivat 
konkurentsi, investeeringuid ja 
innovatsiooni ning millest on 
lõppkasutajatele kõige rohkem kasu.”

Or. en

Selgitus

Selgesõnaline infrastruktuuri investeeringute ja innovatsiooni mainimine on vajalik, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid neid kahte võtmetähtsusega tegurit arvestada juurdepääsu 
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parandusmeetmete kohaldamisel. Infrastruktuuri investeeringud ja innovatsioon on kaasaegse 
ja uue Euroopa telekommunikatsiooni infrastruktuuri jaoks võtmetähtsusega küsimused.

Muudatusettepanek 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
tagamiseks, kehtestada kohustusi 
ettevõtjatele, kes kontrollivad 
juurdepääsu lõppkasutajatele, kaasa 
arvatud põhjendatud juhtudel kohustus 
siduda oma võrgud vastastikku või 
muuta oma teenused 
koostalitlusvõimeliseks, kui see veel nii ei 
ole;”

Or. es

Selgitus

Kooskõla tagamiseks väljapakutud juurdepääsu määratlusega.

Muudatusettepanek 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:
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a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
ja teenustele juurdepääsu tagamiseks, 
kehtestada kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, kaasa arvatud 
põhjendatud juhtudel kohustus siduda 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel oma 
võrgud vastastikku, kui need ei ole 
veel seotud;”

Or. en

Selgitus

„Vastastikuse sidumise” määratlus hõlmab ühe võrgu kasutaja võimalust kasutada teise 
pakutavaid teenuseid. Siiski pole tekstis selgelt esitatud riikide reguleerivate asutuste 
võimelisus seda tagada või kehtestada sellise vastastikuse sidumise või juurdepääsu õiglaseid 
ja mõistlikke tingimusi. Teenustele juurdepääsu kättesaadavuse tagamise küsimused võivad 
muutuda järjest tähtsamaks keskkonnas, kus konkurents võib-olla mingil määral toimib (s.o 
puudub valitsev seisund), kuid turg pole klientide vajaduste rahuldamiseks piisavalt 
dünaamiline.

Muudatusettepanek 631
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:

a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
ja teenustele juurdepääsu tagamiseks, 
kehtestada kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, kaasa arvatud 
põhjendatud juhtudel kohustus siduda 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel oma 
võrgud vastastikku, kui need ei ole 
veel seotud;”
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Or. en

Selgitus

„Vastastikuse sidumise” määratlus hõlmab ühe võrgu kasutaja võimalust kasutada teise 
pakutavaid teenuseid. Siiski pole tekstis selgelt esitatud riikide reguleerivate asutuste 
võimelisus seda tagada või kehtestada sellise vastastikuse sidumise või juurdepääsu õiglaseid 
ja mõistlikke tingimusi.

Muudatusettepanek 632
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või teenustele õiglase ja mõistliku 
juurdepääsu tagamiseks, kehtestada 
kohustusi ettevõtjatele, kes kontrollivad 
juurdepääsu lõppkasutajatele, kaasa 
arvatud põhjendatud juhtudel kohustus 
siduda oma võrgud vastastikku või teha 
seda objektiivsetel, läbipaistvatel, 
kulupõhistel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel, kui see veel nii ei ole;”

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 633
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või teenustele õiglase ja mõistliku
juurdepääsu tagamiseks, kehtestada 
kohustusi ettevõtjatele, kes kontrollivad 
juurdepääsu lõppkasutajatele, kaasa 
arvatud põhjendatud juhtudel kohustus 
siduda oma võrgud vastastikku või teha 
seda objektiivsetel, läbipaistvatel, 
kulupõhistel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel, kui see veel nii ei ole;”

Or. en

Selgitus

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Muudatusettepanek 634
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või teenustele õiglase ja mõistliku 
juurdepääsu tagamiseks, kehtestada 
kohustusi ettevõtjatele, kes kontrollivad 
juurdepääsu lõppkasutajatele, kaasa 
arvatud põhjendatud juhtudel kohustus 
siduda oma võrgud vastastikku või teha 
seda objektiivsetel, läbipaistvatel, 
kulupõhistel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel, kui see veel nii ei ole;”

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 635
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või kolmanda osapoole teenustele õiglase 
ja mõistliku juurdepääsu tagamiseks, 
kehtestada kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, kaasa arvatud 
põhjendatud juhtudel kohustus siduda 
oma võrgud vastastikku või teha seda 
mittediskrimineerival viisil, kui see veel 
nii ei ole;”

Or. en

Selgitus

Lõppkasutajatel peaks olema juurdepääs kolmanda osapoole teenustele, näiteks 
numbriinfoteenustele, mis on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt olulise 
tähtsusega teenused. Praegu nõuavad juurdepääsuoperaatorid, kelle tegevust ei reguleerita, 
numbriinfo kõnede ühendamise eest kõrgemat hinda, ilma et neil oleks õigustust nõuda 
erinevat tasu võrreldes mis tahes muude sarnaste vastastikuse sidumise toodetega, mis 
seisnevad võrguliikluse edastamises vastastikuse sidumise punkti ja vastastikuse sidumise 
punktist. Nende probleemidega tuleb tegeleda, et numbriinfoteenus saaks konkurentsist kasu.

Muudatusettepanek 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt -a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) Lõike 1 teisele lõigule lisatakse 
järgmine punkt:
„b a) tagada spektri tõhus kasutamine.”

Or. en
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Selgitus

Igasugune kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht.

Väljapakutud olemasolevate õiguste läbivaatamise mehhanism ei ole realistlik, nagu on 
selgitatud raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekute selgitustes.

Muudatusettepanek 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud 
kohustused on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.”

„2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud 
kohustused on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras. Hinnates nõutavate 
meetmete proportsionaalsust, võtavad 
riikide reguleerivad asutused arvesse 
kõnealuse liikmesriigi eri osades 
valitsevat erinevat konkurentsiolukorda. 
Kui geograafilises piirkonnas toimib 
konkurents, siis võivad riikide 
reguleerivad asutused kaotada 
mittevajalikud kohustused, et võimaldada 
reguleerimise vähendamist, mis vastab 
turu vajadustele. Seda silmas pidades 
arvestavad nad vajadusega säilitada 
infrastruktuuri alane konkurents.

Or. es

Selgitus

Idee on selles, et hulgimüügi tasandit reguleeritakse vastavalt ELi riikide eri geograafilistes 
piirkondades valitsevale konkurentsiolukorrale, kaotades sellega mittevajalikud reguleerimise 
vormid.
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Muudatusettepanek 638
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras. Kehtestatavate 
kohustuste ja tingimuste 
proportsionaalsuse hindamisel arvestavad 
riikide reguleerivad asutused nende 
liikmesriikide eri piirkondades valitseva 
konkurentsiolukorraga.

Or. en

Selgitus

Selgesõnaline infrastruktuuri investeeringute ja innovatsiooni mainimine on vajalik, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid neid kahte võtmetähtsusega tegurit arvestada juurdepääsu 
parandusmeetmete kohaldamisel. Infrastruktuuri investeeringud ja innovatsioon on kaasaegse 
ja uue Euroopa telekommunikatsiooni infrastruktuuri jaoks võtmetähtsusega küsimused.

Muudatusettepanek 639
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
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proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.

proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad,
lisaks sellele arvestavad need konkurentsi 
erinevat arengut liikmesriikide 
konkreetsetes geograafilistes piirkondades 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.”

Or. de

Selgitus

Konkurents on liikmesriikides arenenud erinevalt. Seega eksisteerib tugev konkurents 
eelkõige suurlinnapiirkondades. Riikide reguleerivad asutused peaksid seda asjakohaselt 
arvesse võtma.

Muudatusettepanek 640
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Arenevat infrastruktuuri alast 
konkurentsi silmas pidades kehtestatavate 
meetmete proportsionaalsuse hindamisel 
arvestavad riikide reguleerivad asutused 
konkurentsiolukorraga nende 
liikmesriikide eri geograafilistes 
piirkondades. Riikide reguleerivad 
asutused kaotavad mittevajalikud 
kohustused tagamaks, et üleminekut 
sektorispetsiifiliselt eelnevalt 
reguleerimiselt konkurentsiõigusele ei 
takistata ega aeglustata juhul, kui 
infrastruktuuri alane konkurents 
konkreetses geograafilises piirkonnas on 
toimiv või peaaegu toimiv”

Or. en
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Selgitus

Juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 5 lõikele 2 väljapakutud lisanduse eesmärgiks on 
liikmesriikide eri geograafiliste piirkondade suhtes kohaldatav üleminekukord, millega 
kaotatakse sektorispetsiifiline eelnev reguleerimine geograafilistes piirkondades, kus 
eksisteerib infrastruktuuri alane konkurents.

Muudatusettepanek 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Kehtestatavate meetmete 
proportsionaalsuse hindamisel arvestavad 
riikide reguleerivad asutused nende 
liikmesriikide eri piirkondades valitseva 
konkurentsiolukorraga.
Kui geograafilises piirkonnas toimib 
konkurents, siis kaotavad riikide 
reguleerivad asutused mittevajalikud 
kohustused tagamaks, et reguleerimise 
vähendamine vastab turu vajadustele. 
Sellega seoses arvestavad riikide 
reguleerivad asutused vajadust tagada 
infrastruktuuri alane konkurents.”

Or. en

Selgitus

Eelnev reguleerimine peab reeglina piirduma vaid majanduslike kitsaskohtadega. Seega, kui 
teatud piirkondades on tekkinud tõhus konkurents, tuleb reguleerimisest vastavalt loobuda.
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Muudatusettepanek 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõiked 3 ja 4 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Selgitus

„Vastastikuse sidumise” määratlus hõlmab ühe võrgu kasutaja võimalust kasutada teise 
pakutavaid teenuseid. Siiski pole tekstis selgelt esitatud riikide reguleerivate asutuste 
võimelisus seda tagada või kehtestada sellise vastastikuse sidumise või juurdepääsu õiglaseid 
ja mõistlikke tingimusi. Teenustele juurdepääsu kättesaadavuse tagamise küsimused võivad 
muutuda järjest tähtsamaks keskkonnas, kus konkurents võib-olla mingil määral toimib (s.o 
puudub valitsev seisund), kuid turg pole klientide vajaduste rahuldamiseks piisavalt 
dünaamiline.

Muudatusettepanek 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) teise lõigu teiseks lauseks lisatakse 
järgmine lause: (underline missing)

välja jäetud

„Enne otsuse tegemist võtab komisjon 
täiel määral arvesse ameti arvamust, mis 
esitatakse vastavalt määruse [.../.../EÜ] 
artikli 4 lõike 3 punktile m.”

Or. es
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Muudatusettepanek 644
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Artikli 9 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või 
juurdepääsuga seotud 
läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 
operaatorid muudaksid avalikuks 
teatava teabe, näiteks 
raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
teenuste ja rakenduste juurdepääsu 
piirangud, võrguliikluse haldamise 
eeskirjad, pakkumis- ja 
kasutamistingimused ning hinnad.”

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused vajavad selget volitust kehtestada läbipaistvuskohustusi seoses 
võrguliikluse haldamise eeskirjadega mis tahes piirangute suhtes lõppkasutajate 
juurdepääsule ja võrguliikluse haldamise eeskirjadele.

Muudatusettepanek 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) Artikli 9 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Olenemata lõikest 3 tagavad riigi 
reguleerivad asutused, et kui operaatoril 
leitakse asjaomasel turul olevat 
märkimisväärne turujõud vastavalt 
[raamdirektiivi] artiklile 15 seoses 
kohaliku juurdepääsuga teatavas 
asukohas, siis avaldatakse vähemalt II 
lisas sätestatud elemente sisaldav 
standardpakkumine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse kliendiliini valitsevast seisundist tuleneva juurdepääsu 
kirjeldust juurdepääsu käsitlevas direktiivis, et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see 
kooskõlla uue määratlusega, mis on esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas 
soovituses. Selleks ajaks, kui muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid 
osaliselt või täielikult koosneda kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase 
kindluse tagamiseks vajalik tehnoloogianeutraalsus.

Muudatusettepanek 646
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) Artikli 9 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Olenemata lõikest 3 tagavad riigi 
reguleerivad asutused, et kui operaatoril 
leitakse asjaomasel turul olevat 
märkimisväärne turujõud vastavalt 
[raamdirektiivi] artiklile 15 seoses 
kohaliku juurdepääsuga teatavas 
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asukohas, siis avaldatakse vähemalt II 
lisas sätestatud elemente sisaldav 
standardpakkumine.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse kliendiliini valitsevast seisundist tuleneva juurdepääsu 
kirjeldust juurdepääsu käsitlevas direktiivis, et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see 
kooskõlla uue määratlusega, mis on esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas 
soovituses. Selleks ajaks, kui muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid 
osaliselt või täielikult koosneda kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase 
kindluse tagamiseks vajalik tehnoloogianeutraalsus.

Muudatusettepanek 647
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) Artikli 9 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Olenemata lõikest 3 tagavad riigi 
reguleerivad asutused, et kui operaatoril 
leitakse asjaomasel turul olevat 
märkimisväärne turujõud vastavalt 
[raamdirektiivi] artiklile 15 seoses 
kohaliku juurdepääsuga teatavas 
asukohas, siis avaldatakse vähemalt II 
lisas sätestatud elemente sisaldav 
standardpakkumine.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse kliendiliini valitsevast seisundist tuleneva juurdepääsu 
kirjeldust juurdepääsu käsitlevas direktiivis, et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see 
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kooskõlla uue määratlusega, mis on esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas 
soovituses. Selleks ajaks, kui muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid 
osaliselt või täielikult koosneda kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase 
kindluse tagamiseks vajalik tehnoloogianeutraalsus.

Muudatusettepanek 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon võib II lisas teha vajalikke 
muudatusi, et kohandada seda tehnoloogia 
ja turu arenguga. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Käesoleva 
lõike sätete rakendamisel võib Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet komisjoni abistada.”

Or. es

Muudatusettepanek 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„1. Riigi reguleeriv asutus võib 
kooskõlas artikliga 8 kehtestada 
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kohustusi, mille kohaselt operaatorid 
peavad tulema vastu põhjendatud 
taotlustele, mis käsitlevad juurdepääsu 
konkreetsetele võrguelementidele ja 
nendega seotud vahenditele või nende 
kasutamist, muu hulgas ka olukordades, 
kui riigi reguleeriv asutus leiab, et 
juurdepääsust keeldumine või 
samaväärse mõjuga põhjendamatud 
tingimused takistaksid püsiva, 
konkurentsile rajatud turu tekkimist 
jaemüügi tasandil või ei oleks need 
lõpptarbijate huvides. Maksimaalse 
infrastruktuuri alase konkurentsi 
tagamiseks peavad 
juurdepääsukohustused konkreetselt 
seoses uue põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudega seisnema ühes 
juurdepääsukohustuses eelmise süsteemi 
kitsaskoha, näiteks kaablikanalisatsioonid 
ja mastid, madalaimal lisandväärtuse 
tasemel. Riikide reguleerivad asutused 
peavad hoiduma kohustuste 
kehtestamisest või juurdepääsu 
reguleerimisest juhul, kui poolte vahel on 
sõlmitud vabatahtlikud kaubanduslikud 
kokkulepped. Selliste vabatahtlike 
kaubanduslike kokkulepete puudumisel 
võib operaatoritelt nõuda muu hulgas:”

Or. de

Selgitus

Reguleerimine ei pea kaitsma konkreetseid ärimudeleid; pigem peab see keskenduma 
majanduslikele kitsaskohtadele. Reguleerimine, et minimeerida sellest põhjustatud 
turumoonutusi, peab põhimõtteliselt alati olema piiratud kõige madalama lisandväärtuse 
tasemega.
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Muudatusettepanek 650
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 teise lõigu sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
„Riikide reguleerivad asutused ei kehtesta 
juurdepääsukohustusi, kui ettevõtjate 
vahel on sõlmitud asjakohased 
vabatahtlikud kaubanduslikud 
kokkulepped. Kui vabatahtlikud 
kaubanduslikud läbirääkimised läbi 
kukuvad, siis võib operaatoritelt nõuda 
muu hulgas:”

Or. en

Selgitus

Seadmete ühiskasutus tuleks teha kohustuslikuks ainult siis, kui valitseb pakkumise puudus, 
mis ei lase turujõududel asjakohaselt toimida.

Muudatusettepanek 651
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Juurdepääsu seadmetele käsitletakse juba raamdirektiivi artiklis 12. Taaslisamine 
juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 12 lõike 1 punkti f on seepärast liigne. Lisaks sellele 
pole põhjendatud juurdepääsu kohustuste veelgi suurem laiendamine, nii et see hõlmaks ka 
kasutaja identiteeti, asukohta ja kohalolekut, kuna see ei seostu majanduslike kitsaskohtadega 
ja seega pole ka siiani täiesti põhjendatult olnud eelneva reguleerimise objektiks.

Muudatusettepanek 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu seadmetele käsitletakse juba raamdirektiivi artiklis 12. Seega on artikli 12 lõike 
1 punkt f üleliigne.

Muudatusettepanek 653
Gianni De Michelis

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

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

f) pakkuda ühispaiknemist või muid 
vahendite ühiskasutusviise, sealhulgas 
kaablikanalisatsiooni, hoonete või 
hoonetesse pääsu, mastide ja pääseluukide 
ühiskasutust;

Or. en

Selgitus

Kaablikappe ei peaks selgesõnaliselt nimetama seadmete loetelus, mille kohta võidakse 
kehtestada reguleerimisega seotud kohustusi. Seda seepärast, et kaablikappide jagamine on 
äärmiselt keeruline ja võib kaasa tuua komplikatsioone, kui ühes kapis on eri operaatorite 
elektroonikaseadmed.

Muudatusettepanek 654
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõike 1 teisele lõigule lisatakse 
järgmine punkt:
„f a) teha kolmandatele osapooltele 
standardpakkumine 
kaablikanalisatsioonidele juurdepääsu 
tagamise kohta;”

Or. en

Selgitus

Uutel turule sisenejatel peaks olema võimalik pääseda märkimisväärse turujõuga 
operaatorite kaablikanalisatsioonide juurde õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel. 
See soodustab infrastruktuuri alast konkurentsi ja üleminekut täielikult toimiva konkurentsiga 
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turule.

Muudatusettepanek 655
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) pakkuda juurdepääsu seonduvatele 
teenustele, nagu näiteks 
identifitseerimine, asukoha ja kohaloleku 
tuvastamine.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Juurdepääsu seadmetele käsitletakse juba raamdirektiivi artiklis 12. Taaslisamine 
juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 12 lõike 1 punkti f on seepärast liigne. Lisaks sellele 
pole põhjendatud juurdepääsu kohustuste veelgi suurem laiendamine, nii et see hõlmaks ka 
kasutaja identiteeti, asukohta ja kohalolekut, kuna see ei seostu majanduslike kitsaskohtadega 
ja seega pole ka siiani täiesti põhjendatult olnud eelneva reguleerimise objektiks.

Muudatusettepanek 656
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) pakkuda juurdepääsu seonduvatele 
teenustele, nagu näiteks 
identifitseerimine, asukoha ja kohaloleku 
tuvastamine.

välja jäetud

Or. en



PE407.731v01-00 48/100 AM\726891ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Seega, proportsionaalne eelnev poliitika uute investeeringute suhtes peab regulatiivse 
sekkumise suunama asjaomasele kitsaskohale, vältides eelnevat reguleerimist juhtudel, kui on 
võimalik kaubanduslik kokkulepe. Kui on tekkimas konkurents juurdepääsutoodete (nt 
kaablikanalisatsioonid) pakkumisega seotud tegevuse eelnevas etapis, tuleks reguleerimise 
laiendamist tootmisahela järgmises etapis kaaluda proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt.

Muudatusettepanek 657
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõike 1 teisse lõiku lisatakse 
järgmine punkt:

„j a) pakkuda infoteenuse pakkujatele 
kolmanda osapoole arveldusteenust ja 
juurdepääsu abonentide 
andmebaasidele.”

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
Kolmanda osapoole arveldusteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2.
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Muudatusettepanek 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõike 1 teisse lõiku lisatakse 
järgmine punkt:

„j a) pakkuda infoteenuse pakkujatele 
kolmanda osapoole arveldusteenust ja 
juurdepääsu abonentide 
andmebaasidele.”

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
Kolmanda osapoole arveldusteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2.

Muudatusettepanek 659
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõike 1 teisele lõigule lisatakse 
järgmine punkt:
„j a) pakkuda infoteenuse pakkujatele 
kolmanda osapoole arveldusteenust ja 
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juurdepääsu abonentide 
andmebaasidele.”

Or. en

Selgitus

Numbriinfoteenused on puuetega ja eakate kasutajate ja kasutajate jaoks üldiselt üliolulised. 
Kolmanda osapoole arveldusteenus ning juurdepääs abonentide andmebaasidele on 
põhimõttelise tähtsusega võimalused, mille lõppkasutajatele juurdepääsu kontrolliv 
telekommunikatsioonioperaator peab infoteenuse pakkujatele kättesaadavaks tegema, selleks 
et võimaldada konkurentsivõimelise infoteenuse pakkumist vastavalt konkurentsidirektiivile 
(artikkel 5). Abonentide andmebaaside kättesaadavust käsitletakse konkreetselt 
universaalteenuse direktiivi artikli 25 lõikes 2. 

Muudatusettepanek 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lõike 1 teisse lõiku lisatakse 
järgmine punkt:
„j b) võrguettevõtjad peavad tegema 
ettepaneku ja pakkuma piiriülest 
vastastikust sidumist seda taotlevatele 
ettevõtjatele mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel, et 
võtta arvesse rahvusvaheliste kõnede 
edasist vähenemist.”

Or. en

Selgitus

Põhjendamatud koostalitlusvõime tõkked kõrvaldatakse kas vastastikuse sidumise või 
rändluse korralduse kaudu. Sellised tõkked mõjutavad otseselt konkurentsi ja seega 
tarbijatele kättesaadavaid pakkumisi.
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Muudatusettepanek 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lõik – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) Lõike 1 teisse lõiku lisatakse järgmine 
punkt:
„j b) võrguettevõtjad teevad ettepaneku ja 
pakuvad rändlusteenust seda taotlevatele 
ettevõtjatele mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel.”

Or. en

Selgitus

Põhjendamatud koostalitlusvõime tõkked kõrvaldatakse kas vastastikuse sidumise või 
rändluse korralduse kaudu. Sellised tõkked mõjutavad otseselt konkurentsi ja seega 
tarbijatele kättesaadavaid pakkumisi.

Muudatusettepanek 662
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõikele 2 lisatakse järgmine punkt -a:
„-a) juhul kui juurdepääs 
hulgimüügitasandil madala 
lisandväärtuse tasemel on piisav 
tagamaks lõppklientide turul konkurentsi, 
ei tohi juurdepääsukohustusi kehtestada 
kõrgeima lisandväärtuse tasemel.”
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Or. de

Selgitus

Reguleerimine ei pea kaitsma konkreetseid ärimudeleid; pigem peab see keskenduma 
majanduslikele kitsaskohtadele. Reguleerimine, et minimeerida sellest põhjustatud 
turumoonutusi, peab põhimõtteliselt alati olema piiratud kõige madalama lisandväärtuse 
tasemega.

Muudatusettepanek 663
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b e (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b e) Lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) konkureerivate vahendite 
kasutamise või paigaldamise tehniline ja 
majanduslik teostatavus, pidades silmas 
turusuundumuste tempot ja võttes 
arvesse asjaomase vastastikuse sidumise 
ja juurdepääsu laadi ja liiki; ja eelkõige, 
kui muud eelneva turu 
juurdepääsutooted, näiteks 
kaablikanalisatsioonid, on kättesaadavad, 
ei tohi kehtestada lisaks ühtegi 
juurdepääsukohustust sellisest 
juurdepääsutootest järgneva turu 
hulgitoodetele;”

Or. de

Selgitus

Reguleerimine ei pea kaitsma konkreetseid ärimudeleid; pigem peab see keskenduma 
majanduslikele kitsaskohtadele. Reguleerimine, et minimeerida sellest põhjustatud 
turumoonutusi, peab põhimõtteliselt alati olema piiratud kõige madalama lisandväärtuse 
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tasemega.

Muudatusettepanek 664
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b e (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b e) Lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) konkureerivate vahendite 
kasutamise või paigaldamise tehniline ja 
majanduslik teostatavus, pidades silmas 
turusuundumuste tempot ja võttes 
arvesse asjaomase vastastikuse sidumise 
ja juurdepääsu laadi ja liiki ning eriti 
muude hulgimüügi tasandi 
juurdepääsutoodete, näiteks 
kaablikanalisatsioonid, kättesaadavust;”

Or. en

Selgitus

Seega, proportsionaalne eelnev poliitika uute investeeringute suhtes peab regulatiivse 
sekkumise suunama asjaomasele kitsaskohale, vältides eelnevat reguleerimist juhtudel, kui on 
võimalik kaubanduslik kokkulepe. Kui on tekkimas konkurents juurdepääsutoodete (nt 
kaablikanalisatsioonid) pakkumisega seotud tegevuse eelnevas etapis, tuleks reguleerimise 
laiendamist tootmisahela järgmises etapis kaaluda proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt.

Muudatusettepanek 665
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b f (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b f) Lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) vahendi omaniku esialgse 
investeeringu suurus, pöörates 
tähelepanu investeerimisega 
kaasnevatele riskidele, sealhulgas 
asjakohane riski jagamine nende 
ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele seadmetele;”

Or. en

Selgitus

On vaja, et riikide reguleerivad asutused investeerimisriskidega asjakohaselt arvestaksid.

Muudatusettepanek 666
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b f (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b f) Lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) vahendi omaniku esialgse 
investeeringu suurus, pöörates 
tähelepanu investeerimisega 
kaasnevatele riskidele, sealhulgas 
asjakohane riski jagamine nende 
ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele seadmetele;”

Or. en
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Selgitus

On vajalik ja kasulik, et riikide reguleerivad asutused investeerimisriskidega asjakohaselt 
arvestavad.

Muudatusettepanek 667
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b g (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b g) Lõike 2 punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) vajadus kaitsta konkurentsi, eriti 
infrastruktuuri alast konkurentsi, pika 
aja jooksul;”

Or. de

Selgitus

Reguleerimine ei pea kaitsma konkreetseid ärimudeleid; pigem peab see keskenduma 
majanduslikele kitsaskohtadele. Reguleerimine, et minimeerida sellest põhjustatud 
turumoonutusi, peab põhimõtteliselt alati olema piiratud kõige madalama lisandväärtuse 
tasemega.

Muudatusettepanek 668
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b g (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b g) Lõike 2 punkt d asendatakse 
järgmisega:
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„d) vajadus kaitsta konkurentsi, eriti 
infrastruktuuri alast konkurentsi, pika 
aja jooksul;”

Or. en

Selgitus

Seega, proportsionaalne eelnev poliitika uute investeeringute suhtes peab regulatiivse 
sekkumise suunama asjaomasele kitsaskohale, vältides eelnevat reguleerimist juhtudel, kui on 
võimalik kaubanduslik kokkulepe. Kui on tekkimas konkurents juurdepääsutoodete (nt 
kaablikanalisatsioonid) pakkumisega seotud tegevuse eelnevas etapis, tuleks reguleerimise 
laiendamist tootmisahela järgmises etapis kaaluda proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt.

Muudatusettepanek 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt c
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. 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. Konkreetsete tehniliste standardite või 
spetsifikatsioonide järgimise kohustus peab 
olema kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 17 lõikega 1
kehtestatud standardite ja 
spetsifikatsioonidega.”

„3. 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. Konkreetsete tehniliste standardite või 
spetsifikatsioonide järgimise kohustus peab 
olema kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikliga 17 kehtestatud
standardite ja spetsifikatsioonidega.”

Or. es

Selgitus

Eesmärgiks on volitada riikide reguleerivaid asutusi sätestama muid tehnilisi nõudeid lisaks 
neile, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ilmunud tehniliste standardite loetelus.
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Muudatusettepanek 670
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Lisatakse järgmine artikkel 12 a:
„Artikkel 12 a

1. Riigi reguleeriv asutus kehtestab 
vastavalt artikli 8 sätetele nendele 
operaatoritele, kes on tunnistatud turul 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks, 
kohustused pakkuda kindlaksmääratud 
kohtades juurdepääsu üldkasutatavale 
telefonivõrgule eesmärgiga pakkuda 
kõigile vastastikku seotud telefoniteenuse 
pakkujatele juurdepääsu teenustele, mille 
kaudu lõppkasutajate kõned saab suunata 
vastastikku seotud teenusepakkujale
a) kõnepõhiselt, valides teenusepakkuja 
koodi, või
b) teenusepakkuja eelvalikuga.

Kui kasutatakse teenusepakkuja 
eelvalikut, peab olema seade, mis 
võimaldab eelvaliku teenusepakkuja koodi 
valimise abil tühistada.
Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 
käesolevas lõikes osutatud seadmetele 
juurdepääsu ja vastastikuse sidumise hind 
on kulupõhine ja et abonentidelt otse 
võetavad tasud, juhul kui neid on, ei 
mõjuta neid seadmeid mitte kasutama.”

Or. de
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Selgitus

Kui juriidilistest kaalutlustest lähtudes ei muudetaks teenusepakkuja valikut ja eelvalikut 
praktikas kohustuslikuks, kasvõi ajutiselt, siis tooks see konkurentsile korvamatut kahju ja 
põhjustaks konkurentide infrastruktuuri investeeringute olulist vähendamist.

Muudatusettepanek 671
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud 
hindade kohustusi ja 
kuluarvestussüsteeme käsitlevaid 
kohustusi teatavat liiki vastastikuse 
sidumise ja/või juurdepääsu pakkumise 
puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril 
säilitada ülemäära kõrgeid hindu või 
hindu kokku suruda ja sellega 
lõpptarbijaid kahjustada. Riigi 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
operaatorite investeeringuid ja 
võimaldavad neil otstarbekalt kasutatud 
kapitalilt mõistlikku kasumit saada, 
võttes arvesse kaasnevaid riske ja 
vajadust jagada investeerimisrisk 
turuosaliste vahel võrdselt.”

Or. en
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Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel tuleb arvestada investeerimisotsusega 
kaasnevat olulist riski. Investeering üldiselt haihtub ja läheb täiesti kaotsi, juhul kui 
investeering ebaõnnestub. Seega tuleb regulatiivset lähenemisviisi muuta, selleks et saavutada 
õiglane riski jaotus investori ja juurdepääsu taotleja vahel, kuna vastasel korral oleks 
investor ainus osapool, kes kannaks investeerimisriski täies ulatuses, samas kui kolmandad 
osapooled saaksid uuele võrgule juurdepääsu ilma igasuguse riskita.

Muudatusettepanek 672
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud 
hindade kohustusi ja 
kuluarvestussüsteeme käsitlevaid 
kohustusi teatavat liiki vastastikuse 
sidumise ja/või juurdepääsu pakkumise 
puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril 
säilitada ülemäära kõrgeid hindu või 
hindu kokku suruda ja sellega 
lõpptarbijaid kahjustada. Riigi 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
operaatorite investeeringuid ja 
võimaldavad neil otstarbekalt kasutatud 
kapitalilt mõistlikku kasumit saada, 
võttes arvesse kaasnevaid riske ja 
vajadust jagada investeerimisrisk 
turuosaliste vahel võrdselt.”

Or. de
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Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel tuleb arvestada investeerimisega 
kaasnevat olulist riski. Reguleerimise praegust korraldust tuleb seepärast muuta ja eriti peab 
see sisaldama mehhanisme riski õiglaseks jagamiseks investori ja juurdepääsu taotleja vahel.

Muudatusettepanek 673
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Kui vabatahtlikku kaubanduslikku 
kokkulepet pole võimalik sõlmida ja kui 
infrastruktuuri alane konkurents pole 
majanduslikel põhjustel võimalik, võib 
riigi reguleeriv asutus reguleerida 
juurdepääsu uue põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele tingimusel, et 
tagatakse, et juurdepääsu taotlejad 
kannavad mõistliku osa investori riskist. 
Riskijagamise lepingud võivad sisaldada 
ettemakset, mis katab riskipreemia teatud 
piirkondades teatud juurdepääsu mahu 
korral, või olla pikaajaliste 
juurdepääsulepingute vormis, milles on 
sätestatud miinimumkogused teatavate 
ajavahemike kohta. Lühiajalised lepingud 
ilma miinimumkogusteta peavad 
sisaldama hinnalisa, mis katab investori 
investeerimisriski, eeldusel, et 
investeeringu koguriski kannab investor. 
Hinnakontrolli selliste pikaajaliste ja 
lühiajaliste juurdepääsulepingute suhtes 
viiakse läbi vastavalt käesoleva direktiivi 
artikli 13 lõikele 6. Pikaajalised 
juurdepääsulepingud peavad kajastama 
ajavahemikku, mis on vajalik uutele 
turgudele tehtud investeeringuga seotud 
kulude tasumiseks.”
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Or. de

Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel tuleb arvestada investeerimisega 
kaasnevat olulist riski. Reguleerimise praegust korraldust tuleb seepärast muuta ja eriti peab 
see sisaldama mehhanisme riski õiglaseks jagamiseks investori ja juurdepääsu taotleja vahel.

Muudatusettepanek 674
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Kui vabatahtlikku kaubanduslikku 
kokkulepet pole võimalik sõlmida, võib 
riigi reguleeriv asutus reguleerida 
juurdepääsu uue põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele, tagades, et 
juurdepääsu taotlejad kannavad mõistliku 
osa investeeringut teostava ettevõtja 
riskist. Riskijagamise lepingud võivad 
sisaldada ettemakset, mis katab 
riskipreemia teatud piirkondades teatud 
juurdepääsu mahu korral, või olla 
pikaajaliste juurdepääsulepingute vormis, 
milles on sätestatud miinimumkogused 
teatavate ajavahemike kohta. Lühiajalised 
lepingud ilma miinimumkogusteta peavad 
sisaldama hinnalisa, mis katab investori 
investeerimisriski, eeldusel, et 
investeeringu koguriski kannab investor. 
Pikaajalised juurdepääsulepingud peavad 
kajastama ajavahemikku, mis on vajalik 
uutele turgudele tehtud investeeringuga 
seotud kulude tasumiseks.”

Or. en
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Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel tuleb arvestada investeerimisotsusega 
kaasnevat olulist riski. Investeering üldiselt haihtub ja läheb täiesti kaotsi, juhul kui 
investeering ebaõnnestub. Seega tuleb regulatiivset lähenemisviisi muuta, selleks et saavutada 
õiglane riski jaotus investori ja juurdepääsu taotleja vahel, kuna vastasel korral oleks 
investor ainus osapool, kes kannaks investeerimisriski täies ulatuses, samas kui kolmandad 
osapooled saaksid uuele võrgule juurdepääsu ilma igasuguse riskita.

Muudatusettepanek 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Selleks et stimuleerida 
investeeringuid uutesse kiiretesse 
võrkudesse, kui juurdepääsutasud on 
sätestatud, jäetakse juurdepääsu 
pakkuvale ettevõtjale tulu, mis on 
kooskõlas vähemalt investeeringu 
kapitalikulu ja sellele omase riskiga.”

Or. en

Selgitus

Järgnevatel aastatel on väga tähtis anda asjakohased stiimulid investeeringuteks uutesse 
kiiretesse võrkudesse, mis toetavad sisurikaste internetiteenuste innovatsiooni. Selliste 
võrkude potentsiaal tarbijatele kasu toomiseks kogu Euroopa Liidus on tohutu. Seepärast on 
ülioluline, et ei oleks takistusi jätkusuutlikule investeerimisele nende võrkude arendamisse, 
mis suurendab konkurentsi ja tarbijate valikuvõimalusi.
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Muudatusettepanek 676
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Selleks et stimuleerida 
investeeringuid uutesse kiiretesse 
võrkudesse, kui juurdepääsutasud on 
sätestatud, jäetakse juurdepääsu 
pakkuvale ettevõtjale tulu, mis on 
kooskõlas vähemalt investeeringu 
kapitalikulu ja sellele omase riskiga.”

Or. en

Selgitus

Järgnevatel aastatel on väga tähtis anda asjakohased stiimulid investeeringuteks uutesse 
kiiretesse võrkudesse, mis toetavad sisurikaste internetiteenuste innovatsiooni.

Muudatusettepanek 677
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Reguleerides juurdepääsu uue 
põlvkonna juurdepääsuvõrkudele, 
tagavad riikide reguleerivad asutused, et 
juurdepääsu taotlejad kannavad mõistliku 
osa investeeringut teostava ettevõtja 
riskist. Riskijagamise lepingud võivad 
sisaldada ettemakset, mis katab 
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riskipreemia teatud piirkondades teatud 
juurdepääsu mahu korral, või olla 
pikaajaliste juurdepääsulepingute vormis, 
milles on sätestatud miinimumkogused 
teatavate ajavahemike kohta. Lühiajalised 
lepingud ilma miinimumkogusteta peavad 
sisaldama hinnalisa, mis katab investori 
investeerimisriski, eeldusel, et 
investeeringu koguriski kannab investor. 
Sellistes pikaajalistes ja lühiajalistes 
juurdepääsulepingutes sisalduvaid 
juurdepääsuhindu võib reguleerida 
vastavalt lõikele 4 a. Pikaajalised 
juurdepääsulepingud peavad kajastama 
ajavahemikku, mis on vajalik uutele 
turgudele tehtud investeeringuga seotud 
kulude amortiseerimiseks.”

Or. en

Selgitus

Artikli 13 lõige 1 a (koos lõikega 4 a) võtab kasutusele valikumudeli, mis teeb vahet 
riskijagamise lepingutel ja lühiajalistel lepingutel, milles sisaldub riskipreemia. Eesmärgiks 
on ühendada investeerimise stiimulid juurdepääsu taotlejate valikuvõimalustega, nii et need 
ettevõtjad saavad valida oma ärimudeliga sobiva juurdepääsulepingu tüübi. Uus 
juurdepääsukord tagab stabiilsuse ja prognoositavuse investoritele ja paindlikkuse 
juurdepääsu taotlejatele.

Muudatusettepanek 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 d (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 d) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„1 b. Reguleerides juurdepääsu uue 
põlvkonna juurdepääsuvõrkudele, võivad 
riigi reguleerivad asutused kohustada 
juurdepääsu taotlejaid kandma mõistliku 
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osa investeeringut teostava ettevõtja 
riskist. Riskijagamise lepingud võivad 
sisaldada ettemakset, mis katab 
riskipreemia teatud piirkondades teatud 
juurdepääsu mahu korral, või võtta 
pikaajaliste juurdepääsulepingute kuju, 
milles on sätestatud miinimumkogused 
teatavate ajavahemike kohta.”

Or. en

Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel võib arvestada investeerimisotsusega 
kaasnevat riski. Riski jagamise võib saavutada, võimaldades juurdepääsu ettemakse alusel 
või lähtuvalt pikaajalistest juurdepääsulepingutest, milles on sätestatud minimaalsed 
ostetavad kogused. Lühiajalised lepingud ilma miinimumkogusteta võivad sisaldada 
hinnalisa, mis katab investori investeerimisriski, eeldusel, et investeeringu koguriski kannab 
investor. Pikaajalised juurdepääsulepingud võivad kajastada ajavahemikku, mis on vajalik 
uutele turgudele tehtud investeeringuga seotud kulude tasumiseks.

Muudatusettepanek 679
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 e (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 e) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Riikide reguleerivad asutused 
tagavad, et pikaajaliste riskijagamise 
lepingute juurdepääsuhindade 
reguleerimine on kooskõlas tõhusa 
operaatori pikaajalise täiendkuluga, 
võttes arvesse operaatori arvestuslikku 
turuosa uutel turgudel ja et lühiajaliste 
lepingute juurdepääsuhinnad sisaldavad 
riskipreemiat. Selline riskipreemia 
kaotatakse järk-järgult koos uue 
juurdepääsu turuosa suurenemisega. Kui 
nõutakse riskipreemiat, siis ei kohaldata 



PE407.731v01-00 66/100 AM\726891ET.doc
Freelance-tõlge

ET

lühiajaliste lepingute puhul marginaali 
vähendamise kontrolli.”

Or. en

Selgitus

Lõikega 4 a tehakse vahet kulude jagamise lepingute ja lühiajaliste lepingute 
juurdepääsuhindade vahel. Marginaali vähendamise kontrolli kohaldatakse riskijagamise 
lepingute suhtes ja ei kohaldata lühiajaliste lepingute suhtes, vastasel korral kaoks investoril 
vajalik paindlikkus juurdepääsuhindade määramisel. Juurdepääsuhinnad peavad kajastama 
näitlikustavat protsessi selle kohta, kuidas uued tooted vastu võetakse; igasugune 
reguleerimine, mis ei võimaldaks juurdepääsuhindade paindlikkust, töötaks endale vastu.

Muudatusettepanek 680
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 e (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 e) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Juurdepääsuhindade reguleerimise 
korral võimaldavad riikide reguleerivad 
asutused volitatud ettevõtjatel võtta oma 
hinnakujunduses arvesse kulusid, mis 
ületavad tõhusa ettevõtja pikaajalised 
lisakulud, tingimusel, et kõnealused kulud 
on sätestatud õigusaktidega või piisavalt 
põhjendatud. Sellised kulud sisaldavad 
kulusid, mis on vajalikud vana ja uue 
põlvkonna võrgu koostoimimiseks juhul, 
kui see tugevdab jätkusuutlikku 
konkurentsi või suurendab tarbija kasu.”

Or. de

Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel tuleb arvestada investeerimisega 
kaasnevat olulist riski. Reguleerimise praegust korraldust tuleb seepärast muuta ja eriti peab 
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see sisaldama mehhanisme riski õiglaseks jagamiseks investori ja juurdepääsu taotleja vahel.

Muudatusettepanek 681
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 f (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 f) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„4 b. Riikide reguleerivad asutused 
tagavad, et pikaajaliste riskijagamise 
lepingute juurdepääsuhinnad on 
kooskõlas tõhusa ettevõtja pikaajaliste 
lisakuludega, võttes arvesse ettevõtja 
arvestuslikku turuosa uutel turgudel ja 
seda, et lühiajaliste lepingute 
juurdepääsuhinnad sisaldavad 
riskipreemiat. Selliste riskipreemiate 
kasutamisest loobutakse järk-järgult koos 
uue turu ulatuse suurenemisega, näiteks 
koos uue põlvkonna ühenduste arvu 
suurenemisega. Selle ajavahemiku 
jooksul võidakse hulgihinnad määrata 
lõpptarbijate tariifide alusel.”

Or. de

Selgitus

Uue põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimisel tuleb arvestada investeerimisega 
kaasnevat olulist riski. Reguleerimise praegust korraldust tuleb seepärast muuta ja eriti peab 
see sisaldama mehhanisme riski õiglaseks jagamiseks investori ja juurdepääsu taotleja vahel.
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Muudatusettepanek 682
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a välja jäetud
Funktsioonipõhine eraldamine

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.
See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja 
-teenuseid samade tähtaegade ja 
tingimustega, sealhulgas samade hindade 
ja teenuse tasemega ning kasutades samu 
süsteeme ja protsesse.
2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:
(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.
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(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;
(c) kavandatava meetme eelnõud.
3. Meetme eelnõu peab sisaldama 
järgmisi osi:
(a) eraldamise täpne laad ja tase, 
märkides eelkõige ära eraldiseisva 
majandusüksuse õigusliku seisundi;
(b) andmed eraldiseisva majandusüksuse 
varade ning tema pakutavate toodete või 
teenuste kohta;
(c) haldamise kord, millega tagatakse 
eraldiseisva majandusüksuse värvatavate 
töötajate sõltumatus, ning vastav 
tasustamise struktuur;
(d) kohustuste täitmist tagavad eeskirjad;
(e) eeskirjad, millega tagatakse töökorra 
läbipaistvus eelkõige teiste sidusrühmade 
jaoks;
(f) täitmise tagamiseks ette nähtud 
järelevalveprogramm, mis hõlmab iga-
aastase aruande avaldamist.
4. Kui komisjon on vastavalt artikli 8 
lõikele 3 meetme eelnõu kohta otsuse 
teinud, viib riigi reguleeriv asutus läbi 
juurdepääsuvõrguga seotud eri turgude 
kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 16. Oma hinnangu alusel 
kehtestab, säilitab, muudab või tühistab 
riigi reguleeriv asutus kohustusi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklitele 6 ja 7.
5. Ettevõtjale, kelle suhtes rakendatakse 
funktsioonipõhist eraldamist, võib 
kehtestada artiklites 9–13 sätestatud 
kohustusi igal konkreetsel turul, kus ta on 
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vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 tunnistatud 
olulise turujõuga ettevõtjaks, või muid 
kohustusi, milleks komisjon annab loa 
vastavalt artikli 8 lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a välja jäetud
Funktsioonipõhine eraldamine

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.
See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja 
-teenuseid samade tähtaegade ja 
tingimustega, sealhulgas samade hindade 
ja teenuse tasemega ning kasutades samu 
süsteeme ja protsesse.
2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:
(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
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(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.
(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;
(c) kavandatava meetme eelnõud.
3. Meetme eelnõu peab sisaldama 
järgmisi osi:
(a) eraldamise täpne laad ja tase, 
märkides eelkõige ära eraldiseisva 
majandusüksuse õigusliku seisundi;
(b) andmed eraldiseisva majandusüksuse 
varade ning tema pakutavate toodete või 
teenuste kohta;
(c) haldamise kord, millega tagatakse 
eraldiseisva majandusüksuse värvatavate 
töötajate sõltumatus, ning vastav 
tasustamise struktuur;
(d) kohustuste täitmist tagavad eeskirjad;
(e) eeskirjad, millega tagatakse töökorra 
läbipaistvus eelkõige teiste sidusrühmade 
jaoks;
(f) täitmise tagamiseks ette nähtud 
järelevalveprogramm, mis hõlmab iga-
aastase aruande avaldamist.
4. Kui komisjon on vastavalt artikli 8 
lõikele 3 meetme eelnõu kohta otsuse 
teinud, viib riigi reguleeriv asutus läbi 
juurdepääsuvõrguga seotud eri turgude 
kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
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artiklile 16. Oma hinnangu alusel 
kehtestab, säilitab, muudab või tühistab 
riigi reguleeriv asutus kohustusi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklitele 6 ja 7.
5. Ettevõtjale, kelle suhtes rakendatakse 
funktsioonipõhist eraldamist, võib 
kehtestada artiklites 9–13 sätestatud 
kohustusi igal konkreetsel turul, kus ta on 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 tunnistatud 
olulise turujõuga ettevõtjaks, või muid 
kohustusi, milleks komisjon annab loa 
vastavalt artikli 8 lõikele 3.

Or. de

Selgitus

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected.

Muudatusettepanek 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a välja jäetud
Funktsioonipõhine eraldamine

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
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juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.
See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja 
-teenuseid samade tähtaegade ja 
tingimustega, sealhulgas samade hindade 
ja teenuse tasemega ning kasutades samu 
süsteeme ja protsesse.
2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:
(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.
(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;
(c) kavandatava meetme eelnõud.
3. Meetme eelnõu peab sisaldama 
järgmisi osi:
(a) eraldamise täpne laad ja tase, 
märkides eelkõige ära eraldiseisva 
majandusüksuse õigusliku seisundi;
(b) andmed eraldiseisva majandusüksuse 
varade ning tema pakutavate toodete või 
teenuste kohta;
(c) haldamise kord, millega tagatakse 
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eraldiseisva majandusüksuse värvatavate 
töötajate sõltumatus, ning vastav 
tasustamise struktuur;
(d) kohustuste täitmist tagavad eeskirjad;
(e) eeskirjad, millega tagatakse töökorra 
läbipaistvus eelkõige teiste sidusrühmade 
jaoks;
(f) täitmise tagamiseks ette nähtud 
järelevalveprogramm, mis hõlmab iga-
aastase aruande avaldamist.
4. Kui komisjon on vastavalt artikli 8 
lõikele 3 meetme eelnõu kohta otsuse 
teinud, viib riigi reguleeriv asutus läbi 
juurdepääsuvõrguga seotud eri turgude 
kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 16. Oma hinnangu alusel 
kehtestab, säilitab, muudab või tühistab 
riigi reguleeriv asutus kohustusi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklitele 6 ja 7.
5. Ettevõtjale, kelle suhtes rakendatakse 
funktsioonipõhist eraldamist, võib 
kehtestada artiklites 9–13 sätestatud 
kohustusi igal konkreetsel turul, kus ta on 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 tunnistatud 
olulise turujõuga ettevõtjaks, või muid 
kohustusi, milleks komisjon annab loa 
vastavalt artikli 8 lõikele 3.

Or. es

Selgitus

Artikkel on liigne, sest olemasolev raamistik juba pakub riikide reguleerivatele asutustele 
piisava õigusliku aluse funktsioonipõhise eraldamise kohaldamiseks (juurdepääsu käsitleva 
direktiivi artikli 8 lõige 3). Seda võimalust hõlmab ka praegune konkurentsiõigus. Lõpuks, 
arvestades, et see võimalus juba eksisteerib, võiks artikli 13a hõlmamine saata tööstusharule 
praktilisest seisukohast soovimatu sõnumi ajal, kui tuleb paigaldada uue põlvkonna võrgud ja 
selleks tuleb teha vastavaid investeeringuid.
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Muudatusettepanek 685
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a välja jäetud
Funktsioonipõhine eraldamine

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.
See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja 
-teenuseid samade tähtaegade ja 
tingimustega, sealhulgas samade hindade 
ja teenuse tasemega ning kasutades samu 
süsteeme ja protsesse.
2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:
(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.
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(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;
(c) kavandatava meetme eelnõud.
3. Meetme eelnõu peab sisaldama 
järgmisi osi:
(a) eraldamise täpne laad ja tase, 
märkides eelkõige ära eraldiseisva 
majandusüksuse õigusliku seisundi;
(b) andmed eraldiseisva majandusüksuse 
varade ning tema pakutavate toodete või 
teenuste kohta;
(c) haldamise kord, millega tagatakse 
eraldiseisva majandusüksuse värvatavate 
töötajate sõltumatus, ning vastav 
tasustamise struktuur;
(d) kohustuste täitmist tagavad eeskirjad;
(e) eeskirjad, millega tagatakse töökorra 
läbipaistvus eelkõige teiste sidusrühmade 
jaoks;
(f) täitmise tagamiseks ette nähtud 
järelevalveprogramm, mis hõlmab iga-
aastase aruande avaldamist.
4. Kui komisjon on vastavalt artikli 8 
lõikele 3 meetme eelnõu kohta otsuse 
teinud, viib riigi reguleeriv asutus läbi 
juurdepääsuvõrguga seotud eri turgude 
kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 16. Oma hinnangu alusel 
kehtestab, säilitab, muudab või tühistab 
riigi reguleeriv asutus kohustusi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklitele 6 ja 7.
5. Ettevõtjale, kelle suhtes rakendatakse 
funktsioonipõhist eraldamist, võib 
kehtestada artiklites 9–13 sätestatud 
kohustusi igal konkreetsel turul, kus ta on 
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vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 tunnistatud 
olulise turujõuga ettevõtjaks, või muid 
kohustusi, milleks komisjon annab loa 
vastavalt artikli 8 lõikele 3.

Or. de

Selgitus

Vertikaalselt integreeritud telekommunikatsiooniettevõtete funktsioonipõhine eraldamine on 
massiivne ja ebaproportsionaalne sekkumine äriühingute õigustesse. Selline drastiline meede 
konkurentsi tagamiseks oleks vajalik ainult siis, kui juurdepääsuturgude reguleerimine oleks 
läbi kukkunud või valitseks selline oht. Kuid isegi komisjon pole suutnud tuvastada ühtegi 
sellist läbikukkumist. Vastupidi, olemasolev reguleerimine tagab konkurentidele piisava 
juurdepääsu märkimisväärse turujõuga võrguettevõtja infrastruktuurile. Seepärast tuleks 
komisjoni ettepanek tagasi lükata.

Muudatusettepanek 686
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a välja jäetud
Funktsioonipõhine eraldamine

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja 
-teenuseid samade tähtaegade ja 
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tingimustega, sealhulgas samade hindade 
ja teenuse tasemega ning kasutades samu 
süsteeme ja protsesse.

2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:
(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.

(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;

(c) kavandatava meetme eelnõud.

3. Meetme eelnõu peab sisaldama 
järgmisi osi:

(a) eraldamise täpne laad ja tase, 
märkides eelkõige ära eraldiseisva 
majandusüksuse õigusliku seisundi;

(b) andmed eraldiseisva majandusüksuse 
varade ning tema pakutavate toodete või 
teenuste kohta;

(c) haldamise kord, millega tagatakse 
eraldiseisva majandusüksuse värvatavate 
töötajate sõltumatus, ning vastav 
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tasustamise struktuur;

(d) kohustuste täitmist tagavad eeskirjad;

(e) eeskirjad, millega tagatakse töökorra 
läbipaistvus eelkõige teiste sidusrühmade 
jaoks;

(f) täitmise tagamiseks ette nähtud 
järelevalveprogramm, mis hõlmab iga-
aastase aruande avaldamist.

4. Kui komisjon on vastavalt artikli 8 
lõikele 3 meetme eelnõu kohta otsuse 
teinud, viib riigi reguleeriv asutus läbi 
juurdepääsuvõrguga seotud eri turgude 
kooskõlastatud analüüsi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 16. Oma hinnangu alusel 
kehtestab, säilitab, muudab või tühistab 
riigi reguleeriv asutus kohustusi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklitele 6 ja 7.

5. Ettevõtjale, kelle suhtes rakendatakse 
funktsioonipõhist eraldamist, võib 
kehtestada artiklites 9–13 sätestatud 
kohustusi igal konkreetsel turul, kus ta on 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 tunnistatud 
olulise turujõuga ettevõtjaks, või muid 
kohustusi, milleks komisjon annab loa 
vastavalt artikli 8 lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Funktsioonipõhine eraldamine on keeruline vahend, mis sobib küllastunud turgudele. See 
vähendab vertikaalselt integreeritud äriühingute motivatsiooni investeerida uutesse 
võrkudesse või olemasolevate võrkude uuendamisse ja sellest tulenevalt mõjutab negatiivselt 
järgmise põlvkonna kiirete võrkude kasutuselevõttu. Funktsioonipõhise eraldamise asemel 
oleks vaja riikide reguleerivate asutuste tugevamat suunamist Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti kaudu, et saavutada suurem läbipaistvus kliendiliinide 
eraldamisel, mida praegune raamistik igal juhul ette näeb.
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Muudatusettepanek 687
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele, kus:

Or. en

Muudatusettepanek 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele. Käesolevat 
sätet kohaldatakse ainult juhul, kui turul 
on alalised konkurentsiprobleemid.

Or. pl
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada artikli 13a lõike 1 tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 689
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada erakorralise 
parandusmeetmena vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada erakorralise 
meetmena vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatele kohustuse anda 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele. 
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Or. ro

Selgitus

Funktsioonipõhine eraldamine peaks olema erakorraline meede. Piirkondades, kus 
sideteenuste pakkumine on vähelevinud, tuleks võtta meetmeid investeeringute 
soodustamiseks. 

Muudatusettepanek 691
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja 
-teenuseid samade tähtaegade ja 
tingimustega, sealhulgas samade hindade 
ja teenuse tasemega ning kasutades samu 
süsteeme ja protsesse. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 692
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 

See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 
pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid 
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pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid 
samade tähtaegade ja tingimustega, 
sealhulgas samade hindade ja teenuse 
tasemega ning kasutades samu süsteeme ja 
protsesse.

samade tähtaegade ja tingimustega, 
sealhulgas samade hindade ja teenuse 
tasemega ning kasutades samu süsteeme ja 
protsesse. Riikide reguleerivad asutused 
võivad kehtestada funktsioonide 
eraldamise kohustuse turgudel, kus on 
konkurents juurdepääsu infrastruktuuri 
pärast lõpptarbijatele ja kus 
tavatelefoniteenused on vähelevinud, kuid 
ainult olukorras, kus kõik muud meetmed 
konkurentsi soodustamiseks on läbi 
kukkunud.

Or. ro

Selgitus

Funktsioonipõhine eraldamine peaks olema erakorraline meede. Piirkondades, kus 
sideteenuste pakkumine on vähelevinud, tuleks võtta meetmeid investeeringute 
soodustamiseks. 

Muudatusettepanek 693
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel turul 
on tuvastatud märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.

a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi jaeturgude tasandil ning et 
mitmel kõnealusel turul on tuvastatud 
märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked, eriti 
see, et mitmel asjaomasel turul ei suudeta 
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saavutada tõhusat mittediskrimineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) riigi reguleeriv asutus on võtnud kõik 
vajalikud meetmed artiklites 9–13 
sätestatud asjakohaste kohustuste 
jõustamiseks, võttes arvesse Euroopa 
riikide reguleerivate asutuste head tava, ja 
on möödunud piisavalt aega, et 
kõnealused meetmed oleksid võinud 
saavutada täielikku mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 695
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) väljavaade infrastruktuuri alase 
konkurentsi saavutamiseks mõistliku aja 
jooksul on väike või see puudub;

Or. en
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Muudatusettepanek 696
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) reguleeriv asutus suudab tõestada, et 
kehtestatavatest kohustustest tulenevad 
kulud, sealhulgas eeldatav mõju 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale, 
ettevõtja motivatsioonile oma võrku 
investeerida, muudele sidusrühmadele ja 
eriti infrastruktuuri alasele konkurentsile 
ja võimalik tulenev mõju tarbijatele on 
oluliselt väiksemad kui saadav kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 697
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus ei kehtesta 
regulatiivse parandusmeetmena 
funktsioonipõhist eraldamist turgudel, kui 
eksisteerib jaeturgude tasandil 
infrastruktuuri alane konkurents või/ja 
tavatelekommunikatsiooni teenused on 
väga vähe levinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 698
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:

2. Eraldatud majandusüksus peab 
võimaldama juurdepääsutooteid ja 
teenuseid kõigile ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtte muudele majandusüksustele, 
sama aja jooksul ja samadel tingimustel, 
sealhulgas hinna ja teenuse taseme osas 
ning samade süsteemide ja protsesside 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile taotluse, 
mis sisaldab:

2. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
kehtestada funktsioonipõhise eraldamise 
kohustuse, esitab ta komisjonile 
ettepaneku, mis sisaldab:

Or. en

Selgitus

Tõsiste majanduslike kitsaskohtade puhul peaks riikide reguleerivad asutused saama 
parandusmeetmena kasutada funktsioonipõhist eraldamist, samuti motiveeriks see 
olemasolevaid ettevõtjaid pakkuma mittediskrimineerivaid tingimusi. Siiski võiks nõudmine, et 
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riikide reguleerivad asutused tõestaksid, et konkurents pole püsivalt toiminud, enne kui nad 
teevad ettepaneku funktsioonipõhiseks eraldamiseks, toimiva konkurentsiga turu loomist 
tarbetult viivitada. See võiks funktsioonipõhise eraldamise riikide reguleerivatele asutustele 
praktiliselt kättesaamatuks muuta.

Muudatusettepanek 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad konkurentsiprobleemid/turutõrked.

a) tõendeid, et mitmel turul on tuvastatud 
märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked ja et see 
meede oleks kõige tõhusam ja 
tulemuslikum vahend selliste 
probleemide/tõrgete käsitlemiseks 
mõeldud parandusmeetmete jõustamiseks;

Or. en

Selgitus

Kuna funktsioonipõhine eraldamine võib ameti ja reguleeritud ettevõtete jaoks jõustamist 
lihtsustada, peaks reguleerivatel asutustel olema võimalik kasutada seda meedet ettevaatavalt 
(tõsiste püsivate kitsaskohtade puhul) ja mitte ainult pärast seda, kui jõustamine on pika aja 
jooksul ebaõnnestunud, mis tähendab, et parandusmeetmed pole pika aja jooksul olnud 
tõhusad (ja seega pole konkurentsi tekkinud). Tähtis on viidata tõhusale konkurentsile, sest on 
võimalik, et on olemas teataval määral infrastruktuuri alane konkurents, mis pole piisav, et 
olla valitsevat seisundit omavale ettevõtjale tõhusaks piiranguks (nagu Ühendkuningriigis).
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Muudatusettepanek 701
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.

a) tõendeid selle kohta, et lõikes 1 esitatud 
tingimused on täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 702
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 

a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine ei 
ole aidanud ja ei aita ka edaspidi 
saavutada püsivat tõhusat konkurentsi 
ning et see meede oleks kõige tõhusam 
ja tulemuslikum vahend sellise tõrke 
käsitlemiseks mõeldud 
parandusmeetmete jõustamiseks;
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konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.

Or. en

Selgitus

Tõsiste majanduslike kitsaskohtade puhul peaks riikide reguleerivad asutused saama 
parandusmeetmena kasutada funktsioonipõhist eraldamist, samuti motiveeriks see 
olemasolevaid ettevõtjaid pakkuma mittediskrimineerivaid tingimusi. Siiski võiks nõudmine, et 
riikide reguleerivad asutused tõestaksid, et konkurents pole püsivalt toiminud, enne kui nad 
teevad ettepaneku funktsioonipõhiseks eraldamiseks, toimiva konkurentsiga turu loomist 
tarbetult viivitada. See võiks funktsioonipõhise eraldamise riikide reguleerivatele asutustele 
praktiliselt kättesaamatuks muuta.

Muudatusettepanek 703
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud
analüüsist, ei ole aidanud ja ei aita ka 
edaspidi saavutada püsivat tõhusat 
konkurentsi ning et mitmel kõnealusel 
turul on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked.

a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9–13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine, 
lähtudes direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korra kohaselt läbi viidud 
asjaomase turu analüüsist, ei ole aidanud 
ja ei aita ka edaspidi kõnealuse turu
konkurentsiprobleeme lahendada;

Or. en
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Selgitus

Funktsioonipõhist eraldamist ei peaks käsitlema viimase abinõuna pärast seda, kui kõik muu 
on läbi kukkunud ja on tekkinud monopoolne turg, vaid pigem parandusmeetmena, mida 
tuleks kohaldada, kui see pakub tõhusa ja tulemusliku lahenduse riigi reguleeriva asutuse 
tuvastatud konkurentsiprobleemile. Punkt b jäetakse välja sellepärast, et vastavalt 
raamdirektiivi artiklitele 6 ja 8 juba kehtib kohustus rakendada huvitatud pooltega 
konsulteerimismenetlust ja otsustada proportsionaalsete meetmete võtmine, võttes arvesse 
sotsiaalse ja majandusliku analüüsi tulemusi.

Muudatusettepanek 704
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 

b) meetme kulude-tulude analüüsi, 
sealhulgas selle prognoositavat mõju
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
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mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;

investeeringutele, konkurentsile ja
tarbijatele;

Or. en

Selgitus

Kuna funktsioonipõhine eraldamine võib ameti ja reguleeritud ettevõtete jaoks jõustamist 
lihtsustada, peaks reguleerivatel asutustel olema võimalik kasutada seda meedet ettevaatavalt 
(tõsiste püsivate kitsaskohtade puhul) ja mitte ainult pärast seda, kui jõustamine on pika aja 
jooksul ebaõnnestunud, mis tähendab, et parandusmeetmed pole pika aja jooksul olnud 
tõhusad (ja seega pole konkurentsi tekkinud). Tähtis on viidata tõhusale konkurentsile, sest on 
võimalik, et on olemas teataval määral infrastruktuuri alane konkurents, mis pole piisav, et 
olla valitsevat seisundit omavale ettevõtjale tõhusaks piiranguks (nagu Ühendkuningriigis).

Muudatusettepanek 706
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;

b) meetme kulude-tulude analüüsi, 
sealhulgas selle prognoositavat mõju
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
investeeringutele, konkurentsile ja
tarbijatele;

Or. en

Selgitus

Tõsiste majanduslike kitsaskohtade puhul peaks riikide reguleerivad asutused saama 
parandusmeetmena kasutada funktsioonipõhist eraldamist, samuti motiveeriks see 
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olemasolevaid ettevõtjaid pakkuma mittediskrimineerivaid tingimusi. Siiski võiks nõudmine, et 
riikide reguleerivad asutused tõestaksid, et konkurents pole püsivalt toiminud, enne kui nad 
teevad ettepaneku funktsioonipõhiseks eraldamiseks, toimiva konkurentsiga turu loomist 
tarbetult viivitada. See võiks funktsioonipõhise eraldamise riikide reguleerivatele asutustele 
praktiliselt kättesaamatuks muuta.

Muudatusettepanek 707
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ning 
võrku investeerimise motivatsioonile ja 
mõjuga teistele sidusrühmadele, eelkõige 
prognoositava mõjuga 
infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega 
tarbijatele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Funktsioonipõhist eraldamist ei peaks käsitlema viimase abinõuna pärast seda, kui kõik muu 
on läbi kukkunud ja on tekkinud monopoolne turg, vaid pigem parandusmeetmena, mida 
tuleks kohaldada, kui see pakub tõhusa ja tulemusliku lahenduse riigi reguleeriva asutuse 
tuvastatud konkurentsiprobleemile. Punkt b jäetakse välja sellepärast, et vastavalt 
raamdirektiivi artiklitele 6 ja 8 juba kehtib kohustus rakendada huvitatud pooltega 
konsulteerimismenetlust ja otsustada proportsionaalsete meetmete võtmine, võttes arvesse 
sotsiaalse ja majandusliku analüüsi tulemusi.
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Muudatusettepanek 708
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kavandatava meetme eelnõud. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 709
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13b välja jäetud
Vertikaalselt integreeritud ettevõtja 

poolne vabatahtlik eraldamine
1. Ettevõtjad, kes on vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklile 16 
tunnistatud ühel või mitmel asjaomasel 
turul olulise turujõuga ettevõtjaks, 
teatavad riigi reguleerivale asutusele 
eelnevalt oma kavatsusest anda oma 
juurdepääsuvõrgu varad või oluline osa 
neist üle teisele omanikule kuuluvale 
eraldiseisvale majandusüksusele või luua 
eraldiseisev majandusüksus, mis pakub 
kõikidele jaeturul tegutsejatele, 
sealhulgas tema enda jaeüksustele täiesti 
võrdseid juurdepääsutooteid.
2. Riigi reguleeriv asutus hindab 
kavandatava tehingu mõju 
olemasolevatele direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) kohastele reguleerivatele 
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kohustustele.
Selleks viib riigi reguleeriv asutus läbi 
juurdepääsuvõrguga seotud erinevate 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsi vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 16 sätestatud 
turuanalüüsi korrale.
Oma hinnangu alusel kehtestab, säilitab, 
muudab või tühistab riigi reguleeriv 
asutus kohustusi vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklitele 6 ja 
7.
3. Juriidiliselt ja/või oma tegevuses 
eraldiseisvale majandusüksusele võib 
kehtestada artiklites 9–13 sätestatud 
kohustusi igal konkreetsel turul, kus ta on 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 tunnistatud 
olulise turujõuga ettevõtjaks, või muid 
kohustusi, milleks komisjon annab loa 
vastavalt artikli 8 lõikele 3.

Or. de

Selgitus

Võrkude vabatahtlik müük ei peaks olema õigusliku reguleerimise objekt. Mis tahes võimalik 
mõju konkurentsile tuleks läbi vaadata, arvestades olemasolevaid riiklikke ja Euroopa 
konkurentsieeskirju. Komisjoni ettepanek tuleks sellest seisukohast tagasi lükata.

Muudatusettepanek 710
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Lisatakse järgmine artikkel 19 a:
„Artikkel 19 a
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Kehtivuse lõppemine
Artiklite 8–13 kehtivus lõpeb 1. jaanuaril 
2014.”

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et viie aasta pärast vaadatakse läbi telekommunikatsioonisektori üleminek 
eelnevalt reguleerimiselt üldise konkurentsiõiguse kohaldamisele.

Muudatusettepanek 711
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – sissejuhatav jagu – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b) II lisa sissejuhatava osa punkt a 
asendatakse järgmisega:

„a) kliendi alamliin – kliendiliini osa, 
mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti 
[...] kontsentratsioonipunkti või 
määratud vahepealse 
juurdepääsupunktiga üldkasutatavas 
elektroonilises sidevõrgus, kus ühendus 
on tehniliselt juurdepääsetav.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse kliendiliini valitsevast seisundist tuleneva juurdepääsu 
kirjeldust juurdepääsu käsitlevas direktiivis, et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see 
kooskõlla uue määratlusega, mis on esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas 
soovituses. Selleks ajaks kui muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid 
osaliselt või täielikult koosneda kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase 
kindluse tagamiseks vajalik tehnoloogianeutraalsus.
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Muudatusettepanek 712
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 c (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – sissejuhatav jagu – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 c) II lisa sissejuhatava osa punkt c 
asendatakse järgmisega:

„c) täielikult eraldatud juurdepääs 
kliendiliinile – kasutusõiguse saanule 
tagatud juurdepääs teavitatud 
operaatori kliendiliinile või kliendi 
alamliinile, mispuhul lubatakse 
kasutada võrgu infrastruktuuri kogu 
edastusvõimet;”

Or. en

Selgitus

Vt Hökmarki II lisa esimese lõigu punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 713
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 d (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – sissejuhatav jagu – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 d) II lisa sissejuhatava osa punkt d 
asendatakse järgmisega:
„d) ühisjuurdepääs kliendiliinile –
kasutusõiguse saanule tagatud 
juurdepääs teavitatud operaatori 
kliendiliinile või kliendi alamliinile, 
mispuhul lubatakse kasutada
kindlaksmääratud osa võrgu 
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infrastruktuuri edastusvõimest, näiteks 
kasutatavatest sagedustest või 
lainepikkustest, näiteks metalljuhtmete 
keerdpaari kõneribavälist 
sagedusspektrit; [...]”

Or. en

Selgitus

Vt Hökmarki II lisa esimese lõigu punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 714
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 e (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – sissejuhatav jagu – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 e) II lisa sissejuhatavale osale lisatakse 
järgmine punkt:

„d a) lairibajuurdepääs hulgimüügi 
tasandil – mittefüüsiline või virtuaalne 
võrguühendus kohaliku kliendiliini või 
alamliiniga, mis pakub kahesuunalist 
andmeedastust kliendiliini või alamliini 
kaudu avaliku elektroonilise sidevõrgu 
kindlaksmääratud 
juurdepääsupunktidesse.”

Or. en

Selgitus

Vt Hökmarki II lisa esimese lõigu punkti a muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 715
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 f (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – A osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 f) II lisa A osa asendatakse 
järgmisega:

„A. Tingimused eraldatud 
juurdepääsuks [...]

1. Võrguelemendid, millele 
juurdepääsu pakutakse, koos 
asjakohaste kaasnevate seadmetega,
hõlmavad eelkõige järgmist:

a) eraldatud juurdepääs kohalikele
kliendiliinidele ja kohalikele kliendi 
alamliinidele;

b) juurdepääs 
kaablikanalisatsioonidele, mis 
võimaldavad juurdepääsu- ja 
tagasiühenduse võrkude paigaldamist;

c) lairibajuurdepääs hulgimüügi 
tasandil võrgu asjakohastes punktides, 
tagamaks tõhusat riigisisest 
konkurentsi, mis peab võimaldama 
eraldatud juurdepääsuga samaväärset 
funktsionaalsust olukorras, kus selline 
juurdepääs ei ole tehniliselt või 
majanduslikult otstarbekas;

2. Teave füüsilise juurdepääsu 
asukohtade, sealhulgas kaablikapid ja 
jaotlad, paiknemise kohta ja 
kliendiliinide ning alamliinide, 
kaablikanalisatsioonide ja 
tagasiühenduse seadmete 
kättesaadavuse kohta 
juurdepääsuvõrgu eri osades;

3. Kliendiliinidele, alamliinidele ning 
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kaablikanalisatsioonidele juurdepääsu 
ja nende kasutamise tehnilised 
tingimused, sealhulgas kliendiliini 
metalljuhtmete keerdpaari ja/või 
kiudoptilise kaabli, kaablijaoturite, 
kaablikanalisatsioonide ja kaasnevate 
seadmete omadused;

4. Tellimise ja teenuste osutamise 
kord, kasutuspiirangud.”

Or. en

Selgitus

Vt Hökmarki II lisa esimese lõigu punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 716
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 g (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 g) II lisa B osa punkt 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Teave teavitatud operaatori
asjakohaste asukohtade või seadmete 
asukohtade kohta.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga uuendatakse kliendiliini valitsevast seisundist tuleneva juurdepääsu 
kirjeldust juurdepääsu käsitlevas direktiivis, et tagada tehnoloogianeutraalsus ja viia see 
kooskõlla uue määratlusega, mis on esitatud komisjoni asjakohaseid turge käsitlevas 
soovituses. Selleks ajaks kui muudatusettepanekud heaks kiidetakse, võivad paljud liinid 
osaliselt või täielikult koosneda kiudoptilisest kaablist ja seega on raamistiku tulevase 
kindluse tagamiseks vajalik tehnoloogianeutraalsus.
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