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Muudatusettepanek 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste suhtes 
kehtib üksnes lihtsustatud teatamiskord 
koos elektroonilise sideteenuse tegevuse 
kindlaks määratud registreerimisega 
„ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenustena”. 
Ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused on 
äriandmete haldus- ja kõneteenused, mida 
osutatakse rahvusvahelistele ettevõtetele, 
mis asuvad eri riikides ja sageli eri 
mandritel. Need on olemuslikult 
piiriülesed ja Euroopa piires 
üleeuroopalised teenused.”

Or. en

Selgitus

Kehtiva ELi üldise telekommunikatsiooniraamistiku kohaselt peab ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste osutaja igas liikmesriigis üleeuroopalise teenuse osutamiseks 
vastama riigisisestele lubade suhtes kehtestatud nõuetele. Sellised nõuded erinevad oluliselt 
liikmesriikide lõikes, samal ajal kui riikide lubade andmise korrast tulenevad kohustused 
vastavuse osas on sageli väga erinevad. Arvestades ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste eripära ja turu konkurentsiolukorda, oleks õigustatud 
kohaldada kõnealuste teenuste osutajate suhtes piiratud ja ühtlustatud loamenetlust.
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Muudatusettepanek 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste suhtes 
kehtib üksnes lihtsustatud kord koos 
elektroonilise sideteenuse tegevuse 
kindlaks määratud registreerimisega 
„ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenustena“. 
Ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused on 
äriandmete haldus ja kõneteenused, mida 
osutatakse rahvusvahelistele ettevõtetele, 
mis asuvad eri riikides või eri mandritel. 
Need on olemuslikult piiriülesed ja 
Euroopa piires üleeuroopalised 
teenused.”

Or. en

Selgitus

Kehtiva ELi üldise telekommunikatsiooniraamistiku kohaselt peab ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste osutaja igas liikmesriigis üle-euroopalise teenuse osutamiseks 
äriklientidele vastama riigisisestele lubade suhtes kehtestatud nõuetele. Kuna nõuded on 
liikmesriikide lõikes väga erinevad ja arvestades ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste turu eripära, on õigustatud kohaldada kõnealuste teenuste 
suhtes üksnes piiratud ja ühtlustatud loamenetlust. See aitaks edaspidi kaasa üleeuroopaliste 
teenuste arengule ning eelkõige piiriülese telekommunikatsioonituru koondumisele.
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Muudatusettepanek 719
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste suhtes 
kehtib lihtsustatum teatamiskord koos 
elektroonilise sideteenuse tegevuse 
kindlaks määratud registreerimisega 
„ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenustena”. 
Ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused on 
äriandmete haldus ja kõneteenused, mida 
osutatakse rahvusvahelistele ettevõtetele, 
mis asuvad eri riikides ja sageli eri 
mandritel. Need on olemuslikult 
piiriülesed ja Euroopa piires 
üleeuroopalised teenused.”

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalised telekommunikatsiooniteenused koos selle praeguse juhtiva näitega 
ülemaailmsete telekommunikatsiooniteenuste näol, mida osutatakse rahvusvahelistele 
ettevõtetele, kelle kontorid asuvad mitmetes Euroopa riikides, on üheks valdkonnaks, kus me 
peaksime tagama ühtlustatuma reguleeriva lähenemisviisi ELi piires.

Muudatusettepanek 720
Patrizia Toia

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

Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenuste suhtes 
kehtib üksnes lihtsustatud teatamiskord 
koos elektroonilise sideteenuse tegevuse 
kindlaks määratud registreerimisega 
„ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenustena”. 
Ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused on 
äriandmete haldus ja kõneteenused, mida 
osutatakse rahvusvahelistele ettevõtetele, 
mis asuvad eri riikides ja sageli eri 
mandritel. Need on olemuslikult 
piiriülesed ja Euroopa piires 
üleeuroopalised teenused.”

Or. en

Selgitus

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Muudatusettepanek 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

(2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Ülemaailmseid 
telekommunikatsiooniteenuseid 
hargmaistele ettevõtetele rohkem kui ühes 
liikmesriigis pakkuvate teenuseosutajate 
suhtes kehtib üksnes lihtsustatud 
teatamiskord koos elektroonilise 
sideteenuse tegevuse kindlaks määratud 
registreerimisega „ülemaailmsete 
telekommunikatsiooniteenustena.”

Or. en

Selgitus

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Muudatusettepanek 722
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ei anna raadiospektri
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri 

1. Liikmesriik lihtsustab raadiosageduste
kasutamist üldloa alusel. Liikmesriik võib 
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kasutamise tingimused üldloale, välja 
arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

anda individuaalseid õigusi, et:

Or. en

Selgitus

Kavandatud mehhanism kehtivate õiguste läbivaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 723
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ei anna raadiospektri
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri
kasutamise tingimused üldloale, välja 
arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

1. Liikmesriik lihtsustab raadiosageduste
kasutamist üldloa alusel, arvestades, et 
põhjalik analüüs on kinnitanud, et 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
põhimõte on tarbetu selleks, et:

Or. en

Selgitus

Vajalikud tingimused tuleb piisavalt määratleda ja neid tuleb kohaldada individuaalsetest 
õigustest kõrvalekaldumiseks. Kõnealused tingimused peavad eeldama põhjaliku tehnilise 
analüüsi läbiviimist, et kindlustada eriti kaitse häirivate mõjutuste vastu ja spektri tõhus 
kasutamine.
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Muudatusettepanek 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ei anna raadiospektri
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri 
kasutamise tingimused üldloale, välja 
arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

1. Liikmesriik annab raadiosageduse 
kasutamiseks loa üldloa alusel. Ta võib 
anda individuaalseid õigusi, et:

Or. es

Muudatusettepanek 725
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ei anna raadiospektri
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri 
kasutamise tingimused üldloale, välja 
arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

1. Liikmesriik annab raadiosageduste 
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi. Ta lisab raadiosageduste 
kasutamise tingimused selleks ettenähtud
sagedusaladel üldloa alusel.

Or. en(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „sellise” puudub.)

Selgitus

Üldloaga kaasnevad tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses kahjulike ja 
häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on operaatorite ja 
suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta praeguse konkreetse 
loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu kahjule, mida see tekitab 
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spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 726
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ei anna raadiospektri
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri 
kasutamise tingimused üldloale, välja 
arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

1. Liikmesriik annab raadiosageduste 
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi. Ta lisab selliste 
raadiosageduste kasutamise tingimused
üldloa alusel selleks ettenähtud 
sagedusaladele.

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad aga tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses 
kahjulike ja häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on 
operaatorite ja suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta 
praeguse konkreetse loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu 
kahjule, mida see tekitab spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 727
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Üldloaga kaasnevad aga tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses 
kahjulike ja häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on 
operaatorite ja suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta 
praeguse konkreetse loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu 
kahjule, mida see tekitab spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 728
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses kahjulike ja 
häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on operaatorite ja 
suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta praeguse konkreetse 
loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu kahjule, mida see tekitab 
spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 729
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) vältida kahjulike ja häirivate mõjutuste 
võimalust; või
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Or. en

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht. Kavandatud mehhanism kehtivate 
õiguste läbivaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud kõnealuse raamdirektiivi artikli 
9a muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) vältida kahjulike ja häirivate mõjutuste 
võimalust; või

Or. es

Muudatusettepanek 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) vältida kahjulike ja häirivate mõjutuste 
ohtu; või

Or. en

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht. Kavandatud mehhanism kehtivate 
õiguste läbivaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud kõnealuse raamdirektiivi artikli 



AM\727532ET.doc 13/75 PE407.807v01-00
Freelance-tõlge

ET

9a muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 732
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) vältida tõsist kahjulike ja häirivate 
mõjutuste ohtu, võttes täiel määral arvesse 
asjaomaste tehniliste või 
standardiorganisatsioonide hinnangut; 
või

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada teenuste kvaliteet tarbijatele ja vältida häirivaid mõjutusi, on vaja mitmeid 
kaitsemeetmeid. Seepärast on ülioluline sätestada komisjoni ette nähtud lahenduste tehnilise 
ja talitlusliku teostatavuse hindamine selliste rahvusvaheliste organisatsioonide poolt nagu 
Euroopa postiside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT)/EMÜ ja 
Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut (ETSI), kellelt nõutakse institutsioonilisel 
alusel, et nad abistaksid Euroopa Komisjoni selles tehnilises valdkonnas.

Muudatusettepanek 733
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tagada teenuse kvaliteet;

Or. en
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Selgitus

Lisaks kahjulikele ja häirivatele mõjutustele peaks teenuse kvaliteet olema üks 
tehnoloogilisele neutraalsusele kehtestatavate piirangute kriteerium. See on eriti oluline 
juhtudel, kui on lubatud spektri jagatud kasutamine.

Muudatusettepanek 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tagada teenuse tehniline kvaliteet;

Or. es

Muudatusettepanek 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) tagada spektri tõhus kasutamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 736
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) saavutada muid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses kahjulike ja 
häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on operaatorite ja 
suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta praeguse konkreetse 
loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu kahjule, mida see tekitab 
spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 737
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) saavutada muid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad aga tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses 
kahjulike ja häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on 
operaatorite ja suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta 
praeguse konkreetse loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu 
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kahjule, mida see tekitab spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 738
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) saavutada muid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke.

b) tagada tõhus spektrikasutus.

Or. en

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht. Kavandatud mehhanism kehtivate
õiguste läbivaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud kõnealuse raamdirektiivi artikli 
9a muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 739
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) saavutada muid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke.

b) saavutada muid iga liikmesriigi 
määratletud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, mis on kooskõlas ühenduse 
õigusega.

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on lihtsalt säilitada liikmesriikide pädevus üldist huvi pakkuvate eesmärkide 
määratlemisel.

Muudatusettepanek 740
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagada teenuste tehniline kvaliteet.

Or. en

Selgitus

Iga kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on tõsine oht. Kavandatud mehhanism kehtivate 
õiguste läbivaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud kõnealuse raamdirektiivi artikli 
9a muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagada tõhus spektrikasutus.

Or. en

Selgitus

Spektripoliitika üldfilosoofia peaks püüdlema spektri tõhusa kasutuse tagamise poole.
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Muudatusettepanek 742
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) saavutada muid üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ühtlustavad 
sagedusalasid ühiste üldpõhimõtete 
alusel. Nad kohaldavad seoses nimetatud 
sagedusaladega ühtlustatud loa andmise 
eeskirju. Riikide reguleerivad asutused 
vastutavad kõnealuse loa andmise ja selle 
täpse määratlemise eest.

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses kahjulike ja 
häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on operaatorite ja 
suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta praeguse konkreetse 
loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu kahjule, mida see tekitab 
spektri kasutajatele kogu Euroopas.
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Muudatusettepanek 744
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ühtlustavad 
sagedusalasid ühiste üldpõhimõtete 
alusel. Nad kohaldavad seoses nimetatud 
sagedusaladega ühtlustatud loa andmise 
eeskirju. Riikide reguleerivad asutused 
vastutavad kõnealuse loa andmise ja selle 
täpse määratlemise eest.

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad aga tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses 
kahjulike ja häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on 
operaatorite ja suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta 
praeguse konkreetse loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu 
kahjule, mida see tekitab spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 745
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tuleb anda raadiosageduste ja 
numbrite kasutamiseks individuaalseid 
õigusi, annab liikmesriik sellised õigused 
taotluse korral igale ettevõtjale, kes pakub 
või kasutab üldloa alusel võrke või 

2. Liikmesriik annab individuaalsed
õigused taotluse korral igale ettevõtjale, 
võttes arvesse käesoleva direktiivi artiklite 
6, 6a, 7, ja artikli 11 lõike 1 punkti c sätteid 
ning muid eeskirju, millega tagatakse 
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teenuseid, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 6a, 7, ja artikli 11 
lõike 1 punkti c sätteid ning muid eeskirju, 
millega tagatakse kõnealuste vahendite 
tõhus kasutamine kooskõlas direktiiviga 
2002/12/EÜ (raamdirektiiv).

kõnealuste vahendite tõhus kasutamine 
kooskõlas direktiiviga 2002/12/EÜ 
(raamdirektiiv).

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses kahjulike ja 
häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on operaatorite ja 
suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta praeguse konkreetse 
loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu kahjule, mida see tekitab 
spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 746
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tuleb anda raadiosageduste ja 
numbrite kasutamiseks individuaalseid 
õigusi, annab liikmesriik sellised õigused 
taotluse korral igale ettevõtjale, kes pakub 
või kasutab üldloa alusel võrke või 
teenuseid, võttes arvesse käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 6a, 7, ja artikli 11 
lõike 1 punkti c sätteid ning muid eeskirju, 
millega tagatakse kõnealuste vahendite 
tõhus kasutamine kooskõlas direktiiviga 
2002/12/EÜ (raamdirektiiv).

2. Liikmesriik annab individuaalsed
õigused taotluse korral igale ettevõtjale, 
võttes arvesse käesoleva direktiivi artiklite 
6, 6a, 7, ja artikli 11 lõike 1 punkti c sätteid 
ning muid eeskirju, millega tagatakse 
kõnealuste vahendite tõhus kasutamine 
kooskõlas direktiiviga 2002/12/EÜ 
(raamdirektiiv).

Or. en

Selgitus

Üldloaga kaasnevad aga tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses 
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kahjulike ja häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on 
operaatorite ja suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta 
praeguse konkreetse loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu 
kahjule, mida see tekitab spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 747
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja 
arvatud juhul, kui tõendatakse, et 
individuaalsete raadiospektri 
kasutusõiguste andmine raadio või 
televisiooni sisuteenuste pakkujatele on 
tingimata vajalik, et täita konkreetset 
kohustust, mille liikmesriik on eelnevalt 
kehtestanud üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks ühenduse õiguse alusel. 

Piiramata liikmesriigi konkreetseid 
kriteeriume ja vastu võetud menetlusi, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 748
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiospektri kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiospektri kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiosageduste kasutusõiguste andmine 
on tingimata vajalik, et täita konkreetset 
kohustust, mille liikmesriik on eelnevalt 
kehtestanud ja põhjendanud, võttes 
arvesse tehnoloogia arendusi ja 
turusuundumusi, üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Or. en

Selgitus

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Muudatusettepanek 750
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete
raadiospektri kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi avatud objektiivse 
läbipaistva mittediskrimineeriva ja 
proportsionaalse menetlusega ning 
raadiosageduste spektri puhul vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 9 sätetele. Menetlus peab olema 
avatud, välja arvatud juhul, kui 
tõendatakse, et individuaalsete 
raadiosageduste kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud ja põhjendanud 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks ühenduse õiguse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiospektri kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Piiramata liikmesriigi konkreetseid 
kriteeriume ja vastu võetud menetlusi, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja arvatud 
juhul, kui tõendatakse, et individuaalsete 
raadiosageduste kasutusõiguste andmine 
raadio või televisiooni sisuteenuste 
pakkujatele on tingimata vajalik, et täita 
konkreetset kohustust, mille liikmesriik on 
eelnevalt kehtestanud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutusõigusi andes sätestab liikmesriik, 
kas ja millistel tingimustel tohib õiguste 
valdaja neid õigusi üle anda. 
Raadiosageduste puhul peavad need sätted 
vastama direktiivi 2002/21/EÜ 

Kasutusõigusi andes sätestab liikmesriik, 
kas ja millistel tingimustel tohib õiguste 
valdaja neid õigusi üle anda. 
Raadiosageduste puhul peavad need sätted 
vastama direktiivi 2002/21/EÜ 
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(raamdirektiiv) artiklile 9b. (raamdirektiiv) artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik annab kasutusõiguse 
piiratud ajavahemikuks, siis kõnealuse 
ajavahemiku kestus on vastav asjaomasele 
teenusele, arvestades taotletavat ja 
eelnevalt kindlaks määratud eesmärki.

Kui liikmesriik annab kasutusõiguse 
piiratud ajavahemikuks, siis kõnealuse 
ajavahemiku kestus on vastav asjaomasele 
teenusele, arvestades taotletavat eesmärki, 
võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust 
võimaldada investeeringute 
amortiseerimiseks asjakohast 
ajavahemikku.

Or. en

Muudatusettepanek 754
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi 

välja jäetud
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vastavalt raamdirektiivi artiklile 9b 
teistele ettevõtjatele üle anda või rentida, 
siis vaadatakse see õigus läbi viis aastat 
pärast andmist ja edaspidi iga viie aasta 
järel, pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on 
ära langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu 
etteteatamisega ja maksimaalselt viie 
aasta jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks.

Or. en

Selgitus

Kavandatud mehhanism kehtivate õiguste läbivaatamiseks ei ole realistlik, nagu on selgitatud 
kõnealuse raamdirektiivi artikli 9a muudatusettepanekute puhul.

Muudatusettepanek 755
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi viis aastat 
pärast andmist ja edaspidi iga viie aasta 
järel, pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on ära 
langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu
etteteatamisega ja maksimaalselt viie aasta 

Kui individuaalsed raadiosageduste 
kasutamise õigused on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, tagab 
riigi reguleeriv asutus vahendid, mis 
lubavad tal kontrollida, et 
raadiosageduste kasutamise 
individuaalsete õiguste andmise 
kriteeriume loa kehtivusaja jooksul ikka 
kohaldatakse ja järgitakse. Kui 
kõnealused kriteeriumid on ära langenud, 
muudetakse individuaalne kasutusõigus 
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jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks.

etteteatamisega ja pärast mõistliku aja 
möödumist raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks. Sellise otsuse vastuvõtmisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse vajadust 
anda asjakohane aeg investeeringute 
amortiseerimiseks.

Or. fr

Selgitus

Arvukad uued platvormid ja teenused on kohustatud oma investeeringud amortiseerima 
ajavahemiku jooksul, mis ületab 10 või vähemalt 5 aastat. Esimese või kahe esimese 
ekspluatatsiooniaasta jooksul tekivad märkimisväärsed kahjud. Ei oleks proportsionaalne 
kehtestada range nõue, et riigi reguleeriv asutus peaks iga viie aasta järel läbi viima kõikide 
raadiospektri lubade ametliku läbivaatamise. 

Muudatusettepanek 756
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi viis aastat pärast 
andmist ja edaspidi iga viie aasta järel, 
pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on ära 
langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu 
etteteatamisega ja maksimaalselt viie aasta 
jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi viis aastat enne
selle kehtivusaja lõppu, pidades silmas 
lõikes 1 sätestatud kriteeriume. Kui 
individuaalse kasutusõiguse andmise 
kriteeriumid on ära langenud, muudetakse 
individuaalne kasutusõigus pärast 
läbivaatamise lõppu etteteatamisega ja 
mitte vähem kui viie aasta jooksul 
raadiosageduste kasutamise üldloaks, või 
muudetakse see teistele ettevõtjatele vabalt 
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renditavaks. üleantavaks või renditavaks.

Or. en

Selgitus

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Muudatusettepanek 757
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi viis aastat pärast 
andmist ja edaspidi iga viie aasta järel, 
pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on ära 
langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu 
etteteatamisega ja maksimaalselt viie aasta 
jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks.

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi, pidades silmas 
lõikes 1 sätestatud kriteeriume. Kui 
individuaalse kasutusõiguse andmise 
kriteeriumid on ära langenud, muudetakse 
individuaalne kasutusõigus etteteatamisega 
ja mõistliku ajavahemiku jooksul, mis on 
vähemalt sama pikk kui ajavahemik, 
milleks individuaalne kasutusõigus anti, 
raadiosageduste kasutamise üldloaks, või 
muudetakse see teistele ettevõtjatele vabalt 
üleantavaks või renditavaks.

Or. en
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Selgitus

Üldloaga kaasnevad aga tohutud õiguslikud ja tehnilised probleemid, eelkõige seoses 
kahjulike ja häirivate mõjutuste haldamisega. Samuti eirab komisjon lepinguid, mis on 
operaatorite ja suveräänsete riikide vahel kooskõlastatud ja tagatud, ning püüab muuta 
praeguse konkreetse loa andmise korra üldloa andmise korraks, pööramata tähelepanu 
kahjule, mida see tekitab spektri kasutajatele kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 758
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi viis aastat pärast 
andmist ja edaspidi iga viie aasta järel, 
pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on 
ära langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu 
etteteatamisega ja maksimaalselt viie aasta 
jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks.

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
võidakse see õigus läbi vaadata viis aastat 
pärast andmist ja edaspidi iga viie aasta 
järel, pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalne 
kasutusõigus ei vasta mis tahes 
kriteeriumile nende kriteeriumide hulgast, 
muudetakse individuaalne kasutusõigus 
pärast läbivaatamise lõppu etteteatamisega 
ja maksimaalselt viie aasta jooksul 
raadiosageduste kasutamise üldloaks, või 
muudetakse see teistele ettevõtjatele vabalt 
üleantavaks või renditavaks. Sellise otsuse 
vastuvõtmisel võetakse nõuetekohaselt 
arvesse vajadust võimaldada asjakohane 
aeg investeeringute amortiseerimiseks.

Or. en

Selgitus

Kaubeldavus ei peaks tooma kaasa teenuste mitmekesisuse tasakaalust väljaviimist ega 
spekuleerimist ja peaks hõlmama ka juhtumeid, kus spektrikasutus võib olla vaba, kuid seotud 
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kohustustega. Samuti ei tohiks eirata riiklikke menetlusi, sest spektrihaldus on riigi 
pädevuses.

Muudatusettepanek 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutuseõigusi puudutava otsuse 
vastuvõtmisel võetakse nõuetekohaselt 
arvesse vajadust võimaldada asjakohane 
aeg investeeringute amortiseerimiseks.

Or. en

Selgitus

Arvukate uute platvormide ja teenuste puhul tuleb investeeringud amortiseerida ajavahemiku 
jooksul, mis ületab 10 või vähemalt 5 aastat. Oluliste kahjude kandmine tegevuse esimese
paari esimese aasta jooksul ei ole ebatavaline. Oleks ebaproportsionaalne kehtestada riigi 
reguleerivale asutusele range nõue iga viie aasta järel läbi viia kõikide raadiospektrilubade 
ametlik läbivaatamine.

Muudatusettepanek 760
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutusõigusi käsitlevad otsused 
võetakse vastu, edastatakse ja tehakse 
teatavaks võimalikult kiiresti pärast seda, 
kui riigi reguleeriv asutus on täidetud 
taotluse kätte saanud, riigi 

3. Kasutusõigusi käsitlevad otsused 
võetakse vastu, edastatakse ja tehakse
teatavaks võimalikult kiiresti pärast seda, 
kui riigi reguleeriv asutus on täidetud 
taotluse kätte saanud, riigi 
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numeratsiooniplaanist eriotstarbeks 
eraldatud numbrite puhul kolme nädala 
jooksul ja riigi sagedusplaanist 
elektrooniliseks sideks eraldatud 
raadiosageduste puhul kuue nädala jooksul. 
Viimasena nimetatud tähtaeg ei piira 
raadiosageduste või orbitaalpositsioonide 
kasutamist käsitlevate kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete kohaldamist.

numeratsiooniplaanist eriotstarbeks 
eraldatud numbrite puhul kolme nädala 
jooksul ja riigi sagedusplaanist 
konkreetseteks eesmärkideks eraldatud 
raadiosageduste puhul kuue nädala jooksul. 
Viimasena nimetatud tähtaeg ei piira 
raadiosageduste või orbitaalpositsioonide 
kasutamist käsitlevate kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast konsulteerimist huvitatud 
isikutega direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 6 kohaselt on 
otsustatud, et erandliku majandusliku 
väärtusega numbrite kasutamise õigusi 
antakse ainult konkurentsil või võrdlustel 
põhineva valikukorra alusel, võib 
liikmesriik pikendada maksimaalselt kolme 
nädala pikkust tähtaega kolme nädala 
võrra.

4. Kui pärast konsulteerimist huvitatud 
isikutega direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 6 kohaselt on 
otsustatud, et erandliku majandusliku 
väärtusega numbrite kasutamise õigusi 
antakse ainult konkurentsil või võrdlustel 
põhineva valikukorra alusel, võib 
liikmesriik pikendada maksimaalselt kolme 
nädala pikkust tähtaega täiendava kolme 
nädala võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik ei piira antavate 
kasutusõiguste hulka, kui see ei ole vajalik
raadiosageduste tõhusa kasutamise 
tagamiseks artikli 7 kohaselt.

5. Liikmesriik ei piira antavate 
kasutusõiguste hulka, kui see ei ole vajalik 
raadiosageduste tõhusa kasutamise 
tagamiseks artikli 7 kohaselt. Liikmesriik 
võtab arvesse vana süsteemiga seotud 
investeeringuid ja konkurentsi taset.

Or. en

Selgitus

Kaitseabinõu selleks, et veenduda, et vana süsteemi kohaseid investeeringuid nõuetekohaselt 
arvesse võetakse. Vastasel juhul võidakse eelmisi investeeringuid devalveerida. See 
moonutaks tõsiselt turgu ja mõjutaks negatiivselt tulevasi investeerimisotsuseid.

Muudatusettepanek 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et spektrit
kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 lõikega 2.
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tühistamine või sundmüük.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on üleliigne, sest see dubleerib eeskirju, mis on ELi konkurentsiõiguses juba 
olemas ja mida kohaldatakse ka spektri kasutusõiguste üleandmise või kogumise suhtes.

Muudatusettepanek 764
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi.
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

6. Pädev reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikliga 8 ja 
artikli 9 lõikega 2. Ta tagab ka, et 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
üleandmine või kogumine ei moonutaks 
konkurentsi. Selleks võtab liikmesriik 
vajalikke meetmeid, nagu näiteks 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
vähendamine, tühistamine või sundmüük.

Or. en

Selgitus

Kuna riikide reguleerivatel asutustel ei ole selliste otsuste tegemiseks vajalikke volitusi, on 
muudatusettepanek vajalik.

Muudatusettepanek 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

6. Liikmesriik tagab, et raadiosagedusi 
kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 8 lõikega 2 ja artikli 
9 lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks sätestab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.
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Or. es

Selgitus

Siin peaks riigi reguleeriva asutuse asendamine liikmesriigiga hajutama kahtlused seoses 
selliste nõutavate elementidega nagu „iseseisvus”, mis on seotud spektrihalduse valdkonnas 
pädevate haldusorganitega. Lisaks sellele toob viite lisamine artikli 8 lõikele 2 kaasa 
raadiosageduse tulemusliku ja tõhusa kasutamise kindlaksmääramise üldeesmärkide 
kontekstis. Samal ajal puudutab artikli 9 lõige 2 samade eesmärkide saavutamist 
raadiospektrit käsitleva otsuse alusel vastuvõetud meetmete ühtlustamise teel. 

Muudatusettepanek 767
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

6. Liikmesriik tagab, et raadiosagedusi 
kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 lõikega 2. Ta tagab 
ka, et raadiosageduste kasutamise õiguste 
üleandmine või kogumine ei moonutaks 
konkurentsi. Selleks võtab liikmesriik 
vajalikke meetmeid, nagu näiteks 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
vähendamine, tühistamine või sundmüük. 

Or. en
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Muudatusettepanek 768
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

6. Liikmesriik tagab, et raadiosagedusi 
kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 lõikega 2. Ta tagab 
ka, et raadiosageduste kasutamise õiguste 
üleandmine või kogumine ei moonutaks 
konkurentsi. Selleks võtab liikmesriik 
vajalikke meetmeid, nagu näiteks 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
vähendamine, tühistamine või sundmüük.

Or. en

Selgitus

Spektriküsimustes pädev asutus ei ole alati sama asutus, mis on raamdirektiivis määratletud 
riigi reguleeriva asutusena.

Muudatusettepanek 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 

6. Riiklik ametiasutus tagab, et 
raadiosagedusi kasutatakse tõhusalt ja 
tulemuslikult kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
lõikega 2. Ta tagab ka, et raadiosageduste 
kasutamise õiguste üleandmine või 
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kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

kogumine ei moonutaks konkurentsi. 
Selleks võtab liikmesriik vajalikke 
meetmeid, nagu näiteks raadiosageduste 
kasutamise õiguste vähendamine, 
tühistamine või sundmüük.

Or. en

Selgitus

Spektriküsimustes pädev asutus ei ole alati sama asutus, mis on raamdirektiivis määratletud 
riigi reguleeriva asutusena.

Muudatusettepanek 770
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Elektrooniliste sidevõrkude või -teenuste 
pakkumise üldloa ning raadiosageduste ja 
numbrite kasutusõigusi võib siduda ainult 
käesoleva direktiivi I lisas loetletud 
tingimustega. Need tingimused peavad 
olema mittediskrimineerivad, 
proportsionaalsed ja läbipaistvad ning 
raadiosageduste kasutusõiguste osas 
peavad need vastama direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
sätetele.”

1. Üldloa puhul võib elektrooniliste 
sidevõrkude või -teenuste pakkumise 
üldloa ning raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõigusi siduda ainult kahjulike ja 
häirivate mõjutuste haldamise ja 
käesoleva direktiivi I lisas loetletud 
tingimustega. Need tingimused peavad 
olema mittediskrimineerivad, 
proportsionaalsed ja läbipaistvad ning 
raadiosageduste kasutusõiguste osas 
peavad need vastama direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 
sätetele.”

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleb individuaalse loa andmise põhimõtet, samal ajal kui üldluba peaks olema 
erand reeglist. Komisjon peaks täpsustama sagedusalad, mille suhtes tuleks kohaldada 
üldluba; ja see meede tuleks lisada artikli 6 lõikele 1.
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Muudatusettepanek 771
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

1. Piiramata käesoleva direktiivi artikli 5 
lõike 1 ja direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklite 8 a ja 9 sätteid, 
võib komisjon vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et:

Or. en

Muudatusettepanek 772
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus)1 ja 
käesoleva direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, 
võib komisjon vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et:

___________
1 EÜT L 108, 24.04.2002, lk 1.

Or. en
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Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ning edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.

Muudatusettepanek 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ 
Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus)1, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

___________
1 EÜT L 108, 24.04.2002, lk 1.

Or. en

Selgitus

Viide raadiospektrit käsitlevale otsusele on oluline, et saavutada terviklik poliitiline 
lähenemisviis ning ühtlustamismeetmete sidus käsitlemine.
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Muudatusettepanek 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid või 
raadiospektrit käsitlevat otsust (otsus 
676/2002/EÜ), võib komisjon vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et:

Or. es

Muudatusettepanek 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt -a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) üleeuroopalised teenused;

Or. es
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Muudatusettepanek 776
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused;

a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload;

Or. en

Muudatusettepanek 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused;

a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise load;

Or. es

Muudatusettepanek 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused;

a) määrata kindlaks üleeuroopalisi võrke 
või elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
raadiosagedusalad, mille suhtes võetakse 
kasutusele raadiosageduste kasutamise 
üldload või individuaalsed kasutusõigused;

Or. en

Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga lahtine. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas kontrolli ja 
tasakaalustatuse põhimõttega. Oluline on tagada, et uus tsentraliseeritud kord ELi tasandil ei 
kahjustaks liikmesriikide pädevusi seoses sagedustega. Sedavõrd on asjakohane viidata 
käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 779
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused;

a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võidakse võtta kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused; ja

Or. en

Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ning edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate 
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.
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Muudatusettepanek 780
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada raadiosageduste või 
numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ning edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate 
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.

Muudatusettepanek 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada raadiosageduste või 
numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 782
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada raadiosageduste või 
numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik artikli 6a (ühtlustamine) kohased rakendusmeetmed tuleks võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Nende meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada raadiosageduste või 
numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord;

c) ühtlustada üleeuroopalisi võrke või 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvate 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõiguste andmise kord;

Or. en
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Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga lahtine. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas kontrolli ja 
tasakaalustatuse põhimõttega. Oluline on tagada, et uus tsentraliseeritud kord ELi tasandil ei 
kahjustaks liikmesriikide pädevusi seoses sagedustega. Sedavõrd on asjakohane viidata 
käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 784
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõigustega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ja edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate 
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.

Muudatusettepanek 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõigustega;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 786
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõigustega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 

d) ühtlustada II lisas sätestatud tingimused, 
mis seonduvad üleeuroopalisi võrke või 
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raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõigustega;

elektroonilisi sideteenuseid pakkuvate 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõiguste andmisega;

Or. en

Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga lahtine. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas kontrolli a 
tasakaalustatuse põhimõttega. Oluline on tagada, et uus tsentraliseeritud kord ELi tasandil ei 
kahjustaks liikmesriikide pädevusi seoses sagedustega. Sedavõrd on asjakohane viidata 
käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ühtlustada I lisas täpsustatud 
üldlubadega seotud tingimusi;

Or. en

Selgitus

I lisa A osa sisaldab mitmeid tingimusi, mille võib siduda üldlubadega, nagu äriklientide 
elektrooniliste sidevõrkude tingimused. Ülemaailmsete telekommunikatsiooniteenuste puhul 
on mõned neist väärtuslikud, nagu rahalised toetused universaalteenuste rahastamiseks, 
samal ajal kui teised tekitavad tarbetut regulatiivset koormust. Seepärast peaks komisjonil 
olema volitused nimetatud valdkonnas ühtlustamismeetmete vastuvõtmiseks.
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Muudatusettepanek 789
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ühtlustada I lisas täpsustatud 
üldlubadega seotud tingimusi;

Or. en

Selgitus

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Muudatusettepanek 790
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) muuta või tühistada lube või 
kasutusõigusi ning punktiga d seotud 
menetlusi;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ja edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate 
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.

Muudatusettepanek 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) muuta või tühistada lube või 
kasutusõigusi ning punktiga d seotud 
menetlusi;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 792
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) muuta või tühistada lube või 
kasutusõigusi ning punktiga d seotud 
menetlusi;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõik artikli 6a (ühtlustamine) kohased rakendusmeetmed tuleks võtta vastu kontrolliga
regulatiivmenetluse kohaselt. Nende meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 793
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada menetluskord nende 
ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi, vajadusel 
vastavalt artikli 6b sätetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ja edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate 
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.

Muudatusettepanek 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada menetluskord nende välja jäetud
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ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi, vajadusel 
vastavalt artikli 6b sätetele.

Or. es

Muudatusettepanek 795
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada menetluskord nende 
ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi, vajadusel 
vastavalt artikli 6b sätetele. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik artikli 6a (ühtlustamine) kohased rakendusmeetmed tuleks võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Nende meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – esimene lõik – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada menetluskord nende 
ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi, vajadusel vastavalt 
artikli 6b sätetele.

f) kehtestada menetluskord nende 
üleeuroopalisi võrke või elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvate ettevõtjate 
valimiseks, kellele riikide reguleerivad 
asutused annavad individuaalseid 
raadiosageduste või numbrite 
kasutusõigusi, vajadusel vastavalt artikli 6b 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Artikli reguleerimisala on liiga lahtine. Lisaks ei ole sõnastus kooskõlas tasakaalustatud 
kontrolli põhimõttega.

Muudatusettepanek 797
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a–d ja punktis f loetletud
meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

Punktides a–d ja punktis f loetletud
meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon pöörduda artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetluse poole. 
Komisjon võtab kõnealused meetmed, 
arvestades täiel määral asjaomaste 
tehniliste või standardiorganisatsioonide 
hinnangutega, ning pärast 
konsulteerimist huvitatud isikutega.

Or. en
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Muudatusettepanek 798
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a–d ja punktis f loetletud
meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

Punktides a ja b loetletud meetmed, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Individuaalsete spektriõiguste üldlubade andmise tingimuste ühtlustamine ELis võib 
hõlbustada traadita teenuste kasutuselevõttu ja edendada investeerimist ja innovatsiooni 
lõppkasutajate kasuks; kui see on kooskõlas 2002. aasta raadiospektrit käsitleva otsusega. Ei 
ole asjakohane ega proportsionaalne, et komisjonil on volitused spektriõigustest kasu saavate 
ettevõtete valimiseks või kohustus seda teha.

Muudatusettepanek 799
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a–d ja punktis f loetletud 
meetmed, mille eesmärk on täiendamise 

Esimeses lõigus loetletud meetmed, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
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teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kõik artikli 6a (ühtlustamine) kohased rakendusmeetmed tuleks võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Nende meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a–d ja punktis f loetletud 
meetmed, mille eesmärk on täiendamise
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

Eelmises lõikes loetletud meetmed, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

Or. es
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Muudatusettepanek 801
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab taotluse põhjendatust, 
võttes arvesse liikmesriigi konkreetset 
olukorda, ning võib määrata osalise 
vabastuse või ajutise erandi või mõlemad, 
juhul kui see ei takista lõikes 1 osutatud 
rakendusmeetmete rakendamist 
ebamõistlikul määral ega põhjusta 
liikmesriikide vahel ebamõistlikke 
konkurentsi- või reguleerimisolukorra 
erinevusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 802
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli sätete rakendamisel 
võib komisjoni abistada Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Amet (edaspidi 
„amet”). Komisjon võtab täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 11, 
kui amet on selle esitanud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 803
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli sätete rakendamisel 
võib komisjoni abistada Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Amet (edaspidi 
„amet”). Komisjon võtab täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 11, 
kui amet on selle esitanud.

3. Käesoleva artikli sätete rakendamisel 
võtab komisjon täiel määral arvesse 
riiklikke sageduskavasid ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirju. 

Or. en

Muudatusettepanek 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli sätete rakendamisel 
võib komisjoni abistada Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Amet (edaspidi 
„amet”). Komisjon võtab täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 11, 
kui amet on selle esitanud.

3. Käesoleva artikli sätete rakendamisel 
võib Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet komisjoni 
abistada. Komisjon võtab täiel määral 
arvesse Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ameti arvamust.

Or. es
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Muudatusettepanek 805
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6b välja jäetud
Ühine valikuprotseduur õiguste andmisel
1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, 
et amet teeb ettepanekuid nende 
ettevõtjate valimise kohta, kellele võib 
anda individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.
Neil juhtudel sätestatakse selles meetmes 
tähtaeg, mille jooksul amet peab valiku 
tegema, valimise kord, eeskirjad ja 
tingimused ning andmed tasude ja lõivude 
kohta, mille võib õiguste valdajatele 
kehtestada raadiosageduste ja/või 
numbrite kasutusõiguse eest, et tagada 
spektri- või numeratsiooniressursi 
optimaalne kasutus. Valimise kord peab 
olema objektiivne, mittediskrimineeriv ja 
läbipaistev.
2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võtab komisjon vastu meetme, 
millega valitakse ettevõtja(d), kellele 
antakse individuaalsed raadiosageduste 
või numbrite kasutusõigused. Meetmes 
sätestatakse tähtaeg, mille jooksul riikide 
reguleerivad asutused peavad need 
kasutusõigused andma. Seda tehes 
tegutseb komisjon artikli 14a lõikes 2 
osutatud korras.

Or. en



AM\727532ET.doc 59/75 PE407.807v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, et 
amet teeb ettepanekuid nende ettevõtjate 
valimise kohta, kellele võib anda 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.

1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, et 
amet teeb ettepanekuid nende 
üleeuroopalisi võrke või elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvate ettevõtjate 
valimise kohta, kellele võib anda 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.

Or. en

Selgitus

Artikkel 6b ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Oluline on tagada, et uus 
tsentraliseeritud kord ELi tasandil ei kahjustaks liikmesriikide pädevusi seoses sagedustega. 
Sedavõrd on asjakohane viidata käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võtab komisjon vastu meetme, 
millega valitakse ettevõtja(d), kellele 

2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võtab komisjon vastu meetme, 
millega valitakse ettevõte või ettevõtjad,
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antakse individuaalsed raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigused. Meetmes 
sätestatakse tähtaeg, mille jooksul riikide 
reguleerivad asutused peavad need 
kasutusõigused andma. Seda tehes tegutseb 
komisjon artikli 14a lõikes 2 osutatud 
korras.

kes pakuvad üleeuroopalisi võrke või 
elektroonilisi sideteenuseid ja kellele 
antakse individuaalsed raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigused. Meetmes 
sätestatakse tähtaeg, mille jooksul riikide 
reguleerivad asutused peavad need 
kasutusõigused andma. Seda tehes tegutseb 
komisjon artikli 14a lõikes 2 osutatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Artikkel 6b ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Oluline on tagada, et uus 
tsentraliseeritud kord ELi tasandil ei kahjustaks liikmesriikide pädevusi seoses sagedustega. 
Sedavõrd on asjakohane viidata käesolevas artiklis üleeuroopalistele teenustele.

Muudatusettepanek 808
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses sellega annab liikmesriik 
asjaomasele asutusele volitused määrata 
vajaduse korral rahaline karistus. Meetmed 
ja nende põhjused tehakse viivitamata 
teatavaks kõnealusele ettevõtjale ning 
määratakse mõistlik tähtaeg, mille jooksul 
ettevõtja peab meetme täitma.

Seoses sellega annab liikmesriik 
asjaomasele asutusele volitused määrata:

a) vajaduse korral hoiatav rahaline 
karistus, mis võib sisaldada 
karistusmakseid, millel on tagasiulatav 
jõud; ja
b) korraldus lõpetada teenuse või mitme 
teenuse osutamine, mis võivad põhjustada 
konkurentsi tõsist kahjustamist, kuni 
vastavuse saavutamiseni 
juurdepääsukohustustega, mis on 
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kehtestatud vastavalt artikli 16 kohasele 
turuanalüüsile.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kavandatakse kahte selgesõnalist täidesaatvat volitust, mis on praegu 
kättesaadavad mõnele, kuid mitte kõikidele reguleerivatele asutustele, ja mis on osutunud 
kasulikuks rakendamisele kaasaaitamisel. Suutlikkus takistada valitseval operaatoril 
käivitada teenust, mis välistaks konkurentsi enne, kui juurdepääs on tehtud kättesaadavaks, et 
võimaldada kasutada võrdseid võimalusi, on eelkõige oluline tagamisel, et turud saaksid olla 
algusest peale pigem konkurentsivõimelised (kui monopoliseeritud), mis soodustab turu 
väljaarendamist ja stimuleerib madalamaid hindu.

Muudatusettepanek 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses sellega annab liikmesriik 
asjaomasele asutusele volitused määrata 
vajaduse korral rahaline karistus. Meetmed 
ja nende põhjused tehakse viivitamata 
teatavaks kõnealusele ettevõtjale ning 
määratakse mõistlik tähtaeg, mille jooksul 
ettevõtja peab meetme täitma.

Seoses sellega annab liikmesriik 
asjaomasele asutusele volitused määrata:

a) vajaduse korral hoiatav rahaline 
karistus, mis võib sisaldada 
karistusmakseid, millel on tagasiulatav 
jõud; ja
b) korraldus lõpetada teenuse või mitme 
teenuse osutamine, mis võivad põhjustada 
konkurentsi tõsist kahjustamist, kuni 
vastavuse saavutamiseni 
juurdepääsukohustustega, mis on 
kehtestatud vastavalt artikli 16 kohasele 
turuanalüüsile.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kavandatakse kahte selgesõnalist täidesaatvat volitust, mis on praegu 
kättesaadavad mõnele, kuid mitte kõikidele reguleerivatele asutustele, ja mis on osutunud 
kasulikuks rakendamisele kaasaaitamisel. Suutlikkus takistada valitseval operaatoril 
käivitada teenust, mis välistaks konkurentsi enne, kui juurdepääs on tehtud kättesaadavaks, et 
võimaldada kasutada võrdseid võimalusi, on eelkõige oluline tagamisel, et turud saaksid olla 
algusest peale pigem konkurentsivõimelised (kui monopoliseeritud), mis soodustab turu 
väljaarendamist ja stimuleerib madalamaid hindu.

Muudatusettepanek 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt c
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üldloa või kasutusõiguste tingimuste 
või artikli 6 lõikes 2 nimetatud 
erikohustuste raske ja korduva rikkumise 
korral ei ole käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud täitmise tagamiseks võetud 
meetmed andnud tulemusi, võivad riikide 
reguleerivad asutused takistada ettevõtjal 
elektrooniliste sidevõrkude või -teenuste 
pakkumist või peatada või tühistada 
kasutusõigused. Rikkumise aja eest võib 
määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid sanktsioone ja karistusi, isegi 
kui rikkumine on hiljem lõpetatud.

Kui üldloa või kasutusõiguste tingimuste 
või artikli 6 lõikes 2 nimetatud 
erikohustuste raske või korduva rikkumise 
korral ei ole käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud täitmise tagamiseks võetud 
meetmed andnud tulemusi, võivad riikide 
reguleerivad asutused takistada ettevõtjal 
elektrooniliste sidevõrkude või -teenuste 
pakkumist või peatada või tühistada 
kasutusõigused. Rikkumise aja eest võib 
määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid sanktsioone ja karistusi, isegi 
kui rikkumine on hiljem lõpetatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt d
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui asjaomasel asutusel on tõendeid 
üldloa või kasutusõiguse tingimuste või 
artikli 6 lõikes 2 nimetatud erikohustuste 
rikkumise kohta, mille näol on tegemist 
vahetu ja suure ohuga avalikule korrale, 
julgeolekule või rahva tervisele või mis 
võivad põhjustada tõsiseid majandus- või 
toimimisraskusi teistele elektrooniliste 
sidevõrkude või -teenuste pakkujatele või 
kasutajatele, võib asjaomane asutus lõigete 
2, 3 ja 5 sätetest olenemata võtta kiireid 
ajutisi meetmeid olukorra parandamiseks 
enne lõpliku otsuse tegemist. Pärast seda 
antakse kõnealusele ettevõtjale mõistlik 
võimalus oma arvamuse väljendamiseks ja 
parandamisettepanekute tegemiseks. 
Vajaduse korral võib asjaomane asutus 
heaks kiita ajutised meetmed kestusega 
kuni kolm kuud.

6. Kui asjaomasel asutusel on tõendeid 
üldloa või kasutusõiguse tingimuste või 
artikli 6 lõikes 2 nimetatud erikohustuste 
rikkumise kohta, mille näol on tegemist 
vahetu ja suure ohuga avalikule korrale, 
julgeolekule või rahva tervisele või mis 
võivad põhjustada tõsiseid majandus- või 
toimimisraskusi teistele elektrooniliste 
sidevõrkude või -teenuste pakkujatele või 
kasutajatele, võib asjaomane asutus lõigete 
2, 3 ja 5 sätetest olenemata võtta kiireid 
ajutisi meetmeid olukorra parandamiseks 
enne lõpliku otsuse tegemist. Pärast seda 
antakse kõnealusele ettevõtjale mõistlik 
võimalus oma arvamuse väljendamiseks ja 
parandamisettepanekute tegemiseks. 
Vajaduse korral võib asjaomane asutus 
heaks kiita ajutised meetmed kestusega 
kuni kolm kuud võimalusega neid 
pikendada veel kolme kuu võrra, kui 
rakendamismenetlus ei ole lõpule viidud.

Or. es

Muudatusettepanek 812
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 9a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 11 lõike 1 esimesele lõigule 
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lisatakse järgmine punkt:
„f a) soodustades raadiosageduste 
tulemuslikku kasutamist ja kindlustades 
nende tõhusa haldamise.”

Or. en

Selgitus

Spektriga kauplemine toetab spektri tulemuslikkust ja peaks kõrvaldama liigse spektrivaru. 
Siiski aitaksid ettevõteteltsaadavad täpsed arvandmed spektri kasutuse kohta Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametil ja riikide reguleerivatel asutustel 
spektrikasutust hinnata.

Muudatusettepanek 813
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 13 
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid 31. detsembril 2009 
juba kehtivad load käesoleva direktiivi 
artiklite 5, 6 ja 7 ning I lisa sätetega 
vastavusse hiljemalt [31. detsembriks 
2010].

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid 31. detsembril 2009 
juba kehtivad load käesoleva direktiivi 
artiklite 5, 6 ja 7 ning I lisa sätetega 
vastavusse ...*.

___________
* Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Üleminek praeguselt spektrihalduse korralt uuele on paljude tööstussektorite jaoks väga 
kriitiline ja kasutada tuleks ettevaatlikku lähenemisviisi. Selleks et tegeleda nõuetekohaselt 
vana süsteemiga seotud probleemidega loa valdajate puhul, kellel on praegu pikaajalised 
load, mis kehtivad palju kauem kui praeguse kavavandatud kuupäevani, ei ole lühike 
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läbivaatamisaeg sobilik. See kahjustab kehtiva loa andmise süsteemi alusel tehtavaid olulisi 
investeeringuid. Leiame, et liikmesriikide kohustus viia olemasolevad load kooskõlla uue 
korraga on sobiv siduda reguleeriva läbivaatamise ajakavaga.

Muudatusettepanek 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 13
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid 31. detsembril 2009
juba kehtivad load käesoleva direktiivi 
artiklite 5, 6 ja 7 ning I lisa sätetega 
vastavusse hiljemalt [31. detsembriks 
2010].

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid [ülevõtmise kuupäev]
juba kehtivad üldload ja kasutusõigused
käesoleva direktiivi artiklite 5, 6 ja 7 ning I 
lisa sätetega vastavusse hiljemalt [kaks 
aastat pärast jõustumist].

Or. es

Muudatusettepanek 815
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 13
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõike 1 kohaldamisega kaasneks 
kehtivast loast tulenevate õiguste 
vähendamine või kohustuste pikendamine, 
võivad liikmesriigid pikendada kõnealuste 
õiguste ja kohustuste kehtivust kuni [30. 
septembrini 2011], kui see ei mõjuta teisi 
ühenduse õiguse kohaselt tegutsevaid 
ettevõtjaid. Liikmesriigid teatavad sellisest 
pikendamisest ja selle põhjustest 

2. Kui lõike 1 kohaldamisega kaasneks 
kehtivast loast tulenevate õiguste 
vähendamine või kohustuste pikendamine, 
võivad liikmesriigid pikendada kõnealuste 
õiguste ja kohustuste kehtivust veel ühe 
aasta võrra, kui see ei mõjuta teisi 
ühenduse õiguse kohaselt tegutsevaid 
ettevõtjaid. Liikmesriigid teatavad sellisest 
pikendamisest ja selle põhjustest 
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komisjonile. komisjonile.

Or. en

Selgitus

Üleminek praeguselt spektrihalduse korralt uuele on paljude tööstussektorite jaoks väga 
kriitiline ja kasutada tuleks ettevaatlikku lähenemisviisi. Selleks et tegeleda nõuetekohaselt 
vana süsteemiga seotud probleemidega loa valdajate puhul, kellel on praegu pikaajalised 
load, mis kehtivad palju kauem kui praeguse kavavandatud kuupäevani, ei ole lühike 
läbivaatamisaeg sobilik. See kahjustab kehtiva loa andmise süsteemi alusel tehtavaid olulisi 
investeeringuid. Leiame, et liikmesriikide kohustus viia olemasolevad load kooskõlla uue 
korraga on sobiv siduda reguleeriva läbivaatamise ajakavaga.

Muudatusettepanek 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 13
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõike 1 kohaldamisega kaasneks 
kehtivast loast tulenevate õiguste 
vähendamine või kohustuste pikendamine, 
võivad liikmesriigid pikendada kõnealuste 
õiguste ja kohustuste kehtivust kuni [30. 
septembrini 2011], kui see ei mõjuta teisi 
ühenduse õiguse kohaselt tegutsevaid 
ettevõtjaid. Liikmesriigid teatavad sellisest 
pikendamisest ja selle põhjustest 
komisjonile.

2. Kui lõike 1 kohaldamisega kaasneks 
kehtivast üldloast või kasutusõigustest 
tulenevate õiguste vähendamine või 
kohustuste pikendamine, võivad 
liikmesriigid pikendada kõnealuste õiguste 
ja kohustuste kehtivust kuni [ülevõtmise 
kuupäev], kui see ei mõjuta teisi ühenduse 
õiguse kohaselt tegutsevaid ettevõtjaid. 
Liikmesriigid teatavad sellisest 
pikendamisest ja selle põhjustest 
komisjonile.

Or. es
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Muudatusettepanek 817
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – A osa– punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõppkasutajate juurdepääs riigi 
numeratsiooniplaani numbritele, ETNSi ja 
UIFNi numbritele ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
kohased tingimused.”

4. Lõppkasutajate juurdepääs riigi 
numeratsiooniplaani numbritele ja 
ülemaailmsetele rahvusvahelistele 
numeratsiooniplaanidele, mida haldavad
ITU-T ja ETNS, sealhulgas direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
kohased tingimused.“

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek peaks põhinema turu tegelikul nõudlusel ja tegelikel vajadustel. Seoses 
Euroopa telefoninumeratsiooniväljaga (ETNS) on oluline rõhutada, et neid numbreid on vaja 
üksnes üleeuroopaliste teenuste osutamise puhul, mida osutatakse eri liikmesriikides asuvate 
ettevõtete vaheliste kaubanduskokkulepete alusel.

Muudatusettepanek 818
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – A osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõppkasutajate juurdepääs riigi
numeratsiooniplaani numbritele, ETNSi ja 
UIFNi numbritele ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
kohased tingimused.”

4. Lõppkasutajate juurdepääs 
liikmesriikide riiklike 
numeratsiooniplaanide numbritele, ETNSi 
ja UIFNi numbritele ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
kohased tingimused.”
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Or. en

Selgitus

Siseturu jaoks on vajalik piiriülene juurdepääs numbritele.

Muudatusettepanek 819
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – A osa– punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõppkasutajate juurdepääs riigi
numeratsiooniplaani numbritele, ETNSi ja 
UIFNi numbritele ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
kohased tingimused.”

4. Lõppkasutajate juurdepääs 
liikmesriikide riiklike 
numeratsiooniplaanide numbritele, ETNSi 
ja UIFNi numbritele ning direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
kohased tingimused.”

Or. en

Selgitus

Siseturu jaoks on vajalik piiriülene juurdepääs numbritele. Kõnealune muudatus on koosõlas 
universaalteenuste direktiivi artikli 28 kavandatud muudatustega.

Muudatusettepanek 820
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt g
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – A osa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. Vastavus riikide meetmetele, millega välja jäetud
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rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 2001/29/EÜ ja 
2004/48/EÜ.”

Or. en

Selgitus

Oleks tulemuslikum ja tervitatavam, kui autoriõiguste kaitsmist ja sellega seotud 
elektroonilisi sidevõrke puudutavaid küsimusi käsitlevate aruteludega tegeldaks veebisisu 
käsitleva konsulteerimise raames. Selle algatuse eesmärk on luua õige keskkond dialoogi 
jaoks, kus kõik elektroonilise väärtusahela sidusrühmad saavad teha koostööd ja leida 
lahendusi, mis põhinevad isereguleerimisel ning mida kõik sidusrühmad toetavad.

Muudatusettepanek 821
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt g a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – A osa – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) Lisatakse järgmine punkt:
„19 a. Üldkasutatavate sidevõrkude 
teenusepakkujatel lasuvad 
läbipaistvuskohustused, et tagada 
läbivühenduvus, sealhulgas piiranguteta 
juurdepääs infosisule, teenustele ja 
rakendustele kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ artiklis 8 sätestatud 
eesmärkide ja põhimõtetega, 
avalikustamine seoses teenustele ja 
rakendustele juurdepääsu piirangutega 
ning seoses liikluse haldamise poliitikaga, 
ja kui see on vajalik ja proportsionaalne, 
siis riikide reguleerivate asutuste 
juurdepääs sellisele teabele, mida on vaja 
selleks, et kontrollida sellise 
avalikustamise täpsust.”

Or. en
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Selgitus

Olemasolevad tingimused ei sisalda selgesõnaliselt läbipaistvuskohustusi, mille eesmärk on
tagada lõppkasutajate juurdepääsuõiguste kaitsmine. On eriti oluline, et riikide reguleerivatel 
asutustel on piisavalt teavet, et hinnata üldkasutatavate sidevõrkude teenusepakkujate 
vastavust oma kohustustele võimaldada lõppkasutajatele juurdepääs infosisule, teenustele ja 
rakendustele nende oma valikul. Üldloa andmise tingimused kindlustavad mehhanismi 
läbipaistvuse tagamiseks sidevõrkude teenusepakkujate vahel, kellel ei ole olulist turujõudu.

Muudatusettepanek 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustus pakkuda teenust või kasutada 
teatavat liiki tehnoloogiat, mille jaoks on 
antud sageduse kasutamise õigused, 
sealhulgas vajaduse korral levialaga seotud 
nõuded.”

1. Kohustus pakkuda teenust või kasutada 
teatavat liiki tehnoloogiat, mille jaoks on 
antud sageduse kasutamise õigused, 
sealhulgas vajaduse korral sageduse 
kasutamise ainuõigus konkreetse 
audiovisuaalse infosisu või konkreetsete 
audiovisuaalteenuste edastamiseks ja 
levialaga seotud nõuded.”

Or. fr

Selgitus

Sageduse kasutamise ainuõigus ringhäälinguteenuse puhul peaks siiski olema võimalik. 
Tõhus sageduste kasutamine võiks olla kasutamisõigustega seotud tingimus.

Muudatusettepanek 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – B osa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohustus pakkuda teenust või kasutada 
teatavat liiki tehnoloogiat, mille jaoks on 
antud sageduse kasutamise õigused, 
sealhulgas vajaduse korral levialaga seotud 
nõuded.”

1. Kohustus pakkuda teenust või kasutada 
teatavat liiki tehnoloogiat, mille jaoks on 
antud sageduse kasutamise õigused, 
sealhulgas vajaduse korral leviala ja 
kvaliteediga seotud nõuded.”

Or. es

Muudatusettepanek 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – B osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktist 4 jäetakse välja sõnad „võttes 
arvesse võimalikke muudatusi riigi 
sagedusplaanis”.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 825
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – B osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kohustused, mille kasutusõigust taotlev 
ettevõtja on konkurentsil või võrdlustel 
põhineva valikumenetluse käigus 
vabatahtlikult võtnud.

7. Kohustused, mille kasutusõigust taotlev 
ettevõtja on konkurentsil või võrdlustel 
põhineva valikumenetluse käigus 
vabatahtlikult võtnud. Kui selline kohustus 
vastab de facto ühele või enamale 
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direktiivi 2002/19/EÜ artiklites 9–13 
loetletud kohustustest, loetakse nimetatud 
kohustus lõppenuks hiljemalt 1. 
jaanuariks 2010.

Or. en

Selgitus

Regulatiivseid kohustusi kehtestatakse üksnes ettevõtetele, kellel on turul oluline turujõud, mis 
õigustab eelnevat reguleerimist. Enne 2002. aasta raamistikku oli kasutusõiguste saamine 
tehtud vahel sõltuvaks nende uute turule tulijate „vabatahtlikust kohustusest”, kes vastavad 
sellistele regulatiivsetele kohustustele (mittediskrimineerimise kohustused jne). Et vältida 
alatist reguleerimist turujõust olenemata, loetakse, et sellised „vabatahtlikud kohustused” 
lõpevad pärast üleminekuperioodi.

Muudatusettepanek 826
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
I lisa – C osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) C osa punkt 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Selle teenuse kindlaksmääramine, 
mille jaoks numbrit kasutatakse, 
sealhulgas kõnealuse teenuse 
osutamisega seotud nõuded, ja kahtluse 
vältimiseks tariifipõhimõtted ja hindade 
ülemmäärad, mida saab kohaldada 
teatavate numbrivahemike suhtes selleks, 
et tagada tarbijakaitse kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 8 
punkti 4 alapunktiga b.”

Or. en

Selgitus

Konkreetsed numbrivahemikud viitavad eri tüüpi teenustele (tasuta telefon, siseriiklik tariif,
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kohalik tariif). On oluline, et riikide reguleerivad asutused oleksid suutelised tagama, et 
tasud, mida operaatorid kõnealuste teenuste eest nõuavad, oleksid sellises vahemikus, mida 
kliendid eeldavad. Näiteks võiksid kliendid mõistlikult eeldada, et (mittegeograafilise) 
siseriikliku tariifiga numbri eest nõutakse nende tavalist riiklikku tariifi.

Muudatusettepanek 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2002/20/EÜ
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivile 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
lisatakse II lisa:

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõla nimetatud artikli 6a punkti d väljajätmisega.

Muudatusettepanek 828
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2002/20/EÜ
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivile 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
lisatakse II lisa:

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas loadirektiivi kavandatud artiklite 6a ja 6b muudatusega.
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Muudatusettepanek 829
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2002/20/EÜ
II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) raadiosageduste kasutamise õiguse eest 
võetavate tasude kindlaksmääramise 
meetod; 

d) raadiosageduste kasutamise õiguse eest 
võetavate tasude kindlaksmääramise 
meetod, ilma et piirataks liikmesriikide 
kindlaksmääratud süsteeme, mille puhul 
kohustus maksta kasutustasu on 
asendatud kohustusega täita konkreetseid 
üldist huvi pakkuvaid eesmärke;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus säilitada või võtta kasutusele süsteeme, kus kohustus 
maksta kasutustasu on asendatud kohustusega täita konkreetseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Sellised süsteemid on üldtuntud maapealsete ringhäälingusageduste puhul, kus nad 
täidavad meediakanalite paljususe eesmärke.

Muudatusettepanek 830
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2002/20/EÜ
II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) raadiosageduste kasutamise õiguse eest 
võetavate tasude kindlaksmääramise 
meetod;

d) raadiosageduste kasutamise õiguse eest 
võetavate tasude kindlaksmääramise 
meetod, ilma et piirataks liikmesriikide 
sätestatud mehhanisme eesmärgiga 
asendada kasutajaõiguste kohustus 
kohustusega täita konkreetseid üldist huvi 
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pakkuvaid eesmärke; 

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada säilitada võimalus jätta alles või kehtestada mehhanisme 
kasutusõiguste kohustuse asendamiseks kohustusega täita konkreetsetele üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke. Sellised mehhanismid, mis teenivad massiteabevahendite mitmekesisuse 
eesmärke, vastavad tavapärasele korrale maapealse ringhäälingu sageduste jaotamise 
kontekstis.
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