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Muudatusettepanek 111
Gunnar Hökmark

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada proportsionaalne ja 
kohandatav lähenemisviis muutuvatele 
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi turgudel ja/või 
geograafilistes piirkondades, kus valitseb 
tõhus infrastruktuuri alane konkurents.

(5) Turuanalüüsi läbiviimisel peaksid 
riikide reguleerivad asutused püüdma 
tagada, et reguleerimine hõlbustab 
infrastruktuuri laialdast kasutuselevõttu, 
kuni see on majanduslikult elujõuline ja 
võimaldab kõikide geograafiliste 
piirkondade tarbijail tõhusast 
konkurentsist kasu saada. Selleks et 
tagada proportsionaalne ja kohandatav 
lähenemisviis muutuvatele 
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi geograafilistel 
turgudel, kus valitseb tõhus infrastruktuuri 
alane konkurents.

Hinnates, millised 
juurdepääsukohustused on kõige 
asjakohasemad tulemuslike 
investeeringute ja tõhusa konkurentsi 
hõlbustamisel, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võimaluse korral 
võtma arvesse mis tahes erinevaid olusid 
liikmesriikide eri geograafilistes 
piirkondades, kaitstes samal ajal tarbijate, 
sealhulgas maarahvastik ja ühtse turu 
tarbijad, huve.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi seoses geograafilise 
killustatuse küsimusega, mis on kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad turu analüüsi protsessis järgima.
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Muudatusettepanek 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada proportsionaalne ja 
kohandatav lähenemisviis muutuvatele 
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi turgudel ja/või 
geograafilistes piirkondades, kus valitseb 
tõhus infrastruktuuri alane konkurents.

(5) Turuanalüüsi läbiviimisel peaksid 
riikide reguleerivad asutused püüdma 
tagada, et reguleerimine hõlbustab 
infrastruktuuri laialdast kasutuselevõttu, 
kuni see on majanduslikult elujõuline ja 
võimaldab kõikide geograafiliste 
piirkondade tarbijail tõhusast 
konkurentsist kasu saada. Selleks et 
tagada proportsionaalne ja kohandatav 
lähenemisviis muutuvatele 
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi geograafilistel 
turgudel, kus valitseb tõhus infrastruktuuri 
alane konkurents.

Hinnates, millised 
juurdepääsukohustused on kõige 
asjakohasemad tulemuslike 
investeeringute ja tõhusa konkurentsi 
hõlbustamisel, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võimaluse korral 
võtma arvesse mis tahes erinevaid olusid 
liikmesriikide eri geograafilistes 
piirkondades, kaitstes samal ajal tarbijate, 
sealhulgas maarahvastik ja ühtse turu 
tarbijad, huve.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi seoses geograafilise 
killustatuse küsimusega, mis on kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad turu analüüsi protsessis järgima.
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Muudatusettepanek 113
Amalia Sartori

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada proportsionaalne ja 
kohandatav lähenemisviis muutuvatele 
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi turgudel ja/või 
geograafilistes piirkondades, kus valitseb 
tõhus infrastruktuuri alane konkurents.

(5) Turuanalüüsi läbiviimisel peaksid 
riikide reguleerivad asutused püüdma 
tagada, et reguleerimine hõlbustab 
infrastruktuuri laialdast kasutuselevõttu, 
kuni see on majanduslikult elujõuline ja 
võimaldab kõikide geograafiliste 
piirkondade tarbijail tõhusast 
konkurentsist kasu saada. Selleks et 
tagada proportsionaalne ja kohandatav 
lähenemisviis muutuvatele 
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi geograafilistel 
turgudel, kus valitseb tõhus infrastruktuuri 
alane konkurents.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi seoses geograafilise 
killustatuse küsimusega, mis on kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad turu analüüsi protsessis järgima.

Muudatusettepanek 114
Erika Mann

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 a) Investeeringuid uutesse ja 
täiustatud juurdepääsu
infrastruktuuridesse iseloomustavad 
sageli olulised kapitalinõuded, ebakindel 
nõudlus ja pikk majanduslik elutsükkel, 
mis toovad kaasa suurema 
investeerimisriski. Direktiivid 2002/21/EÜ 
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ja 2002/19/EÜ peaksid toetama 
regulatiivset lähenemisviisi, mis 
stimuleerib sellistesse 
infrastruktuuridesse investeerimist, 
võimaldades riikide reguleerivatel 
asutustel kehtestada tingimused 
juurdepääsuks hiljuti rajatud 
infrastruktuuridele järgnevate
läbivaatamisperioodide jooksul, kuni 
turul on oluline turujõud selleks, et 
pakkuda kõikidele ettevõtjatele 
planeerimiskindlust, võimaldades õiglast 
korraldust riskide jagamisel investorite ja 
juurdepääsu taotlejate vahel, et anda 
võrdsed võimalused alginvesteeringu 
tegijale ja ettevõtjatele, kes saavad kasu 
uuele infrastruktuurile juurdepääsust, 
ning toetades turule orienteeritud 
hinnakujundusmehhanisme, tagades 
piisava paindlikkuse taseme erinevate 
hindade kehtestamiseks erinevatele 
toodetele ja toodete kvaliteedi, 
peegeldades tarbija jaoks toote ja/või 
teenuse väärtust.

Or. en

Selgitus

Põhjendus, mis suunab riikide reguleerivaid asutusi reguleerimise põhimõtete kohaldamisel 
seoses raamdirektiivi artikli 8 lõikega 4a.

Muudatusettepanek 115
Dominique Vlasto

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 b) Riikide reguleerivad asutused 
peaksid uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 
kehtestades tagama, et 
juurdepääsutingimused peegeldavad 
investeerimisotsuse aluseks olevaid 
asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 
väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 
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teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra 
ja eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 
sellele peaksid riikide reguleerivad 
asutused olema suutelised kehtestama 
vajaduse korral tingimused 
juurdepääsuks piisava aja jooksul, et 
anda investoritele planeerimiskindlust. 
Nimetatud tingimuste hulka võivad 
kuuluda hinnakujundussüsteemid, mis 
sõltuvad lepingu mahust või pikkusest, 
tingimusel, et sellised süsteemid on 
kooskõlas ühenduse õigusega. 
Hinnakujundussüsteemid ei tohiks siiski 
olla lubatud, kui need põhjustaksid 
diskrimineerimist olulise turujõuga 
operaatori kasuks, näiteks marginaali 
vähendamise, turule sisenemise takistuste 
suurendamise kaudu või muul moel 
tõhusa konkurentsi arengu takistamise 
kaudu teenuste osutamisel tarbijatele ja 
ettevõtetele.
Võttes arvesse uue ja täiustatud 
infrastruktuuri jaoks vajalike 
investeeringute suurust, võivad 
turuosaliste vahelised koostöölepingud 
kiirendada ja tugevdada tarbijate kasuks 
järgmise põlvkonna võrkude 
väljaarendamist, tingimusel et
konkurentsi kaitstakse, sealhulgas 
vajaduse korral juurdepääsukohustuste 
kehtestamisega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel, 
selgitades raamdirektiivi artikli 8 ja juurdepääsudirektiivi artikli 13 muudatusettepanekuid ja 
peegeldades nii vajadust võimaldada järgmise põlvkonna juurdepääsu investeerijaile õiglast 
kasu kui ka vajadust kaitsta konkurentsi.
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Muudatusettepanek 116
Amalia Sartori

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 b) Riikide reguleerivad asutused 
peaksid uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 
kehtestades tagama, et 
juurdepääsutingimused peegeldavad 
investeerimisotsuse aluseks olevaid 
asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 
väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 
teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra 
ja eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 
sellele peaksid riikide reguleerivad 
asutused olema suutelised kehtestama 
vajaduse korral tingimused 
juurdepääsuks piisava aja jooksul, et 
anda investoritele planeerimiskindlust, 
võimaldades samal ajal aluseks võetud
eelduste täpsuse korrapärast 
läbivaatamist. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromiss nõukogu ja parlamendi vahel, 
selgitades artikli 8 lõike 4 a muudatusettepanekuid reguleerivate asutuste eesmärkide kohta 
seoses järgmise põlvkonna juurdepääsuga.

Muudatusettepanek 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 b) Riikide reguleerivad asutused 
peaksid uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 
kehtestades tagama, et 
juurdepääsutingimused peegeldavad 
investeerimisotsuse aluseks olevaid
asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 
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väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 
teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra 
ja eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 
sellele peaksid riikide reguleerivad 
asutused olema suutelised kehtestama 
vajaduse korral tingimused
juurdepääsuks piisava aja jooksul, et 
anda investoritele planeerimiskindlust. 
Nimetatud tingimuste hulka võivad 
kuuluda hinnakujundussüsteemid, mis 
sõltuvad lepingu mahust või pikkusest, 
tingimusel, et sellised süsteemid on 
kooskõlas ühenduse õigusega. 
Hinnakujundussüsteemid ei tohiks siiski 
olla lubatud, kui need võivad põhjustada
diskrimineerimist olulise turujõuga 
operaatori kasuks, sealhulgas marginaali 
vähendamise, turule sisenemise takistuste 
suurendamise kaudu või muul moel 
tõhusa konkurentsi arengu takistamise 
kaudu teenuste osutamisel tarbijatele ja 
ettevõtetele.
Võttes arvesse uue ja täiustatud 
infrastruktuuri jaoks vajalike 
investeeringute suurust, võivad 
turuosaliste vahelised koostöölepingud 
kiirendada ja tugevdada tarbijate kasuks 
järgmise põlvkonna võrkude 
väljaarendamist, tingimusel et 
konkurentsi kaitstakse, sealhulgas 
vajaduse korral juurdepääsukohustuste 
kehtestamisega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel, 
selgitades raamdirektiivi artikli 8 ja juurdepääsudirektiivi artikli 13 muudatusettepanekuid ja 
peegeldades nii vajadust võimaldada järgmise põlvkonna juurdepääsu investeerijaile õiglast 
kasu kui ka vajadust kaitsta konkurentsi.
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Muudatusettepanek 118
Gunnar Hökmark

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 b) Riikide reguleerivad asutused 
peaksid uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 
kehtestades tagama, et 
juurdepääsutingimused peegeldavad 
investeerimisotsuse aluseks olevaid 
asjaolusid, võttes muu hulgas arvesse 
väljaarendamiskulusid, uute toodete ja 
teenuste eeldatavat kasutuselevõtu määra 
ja eeldatavaid jaehinna tasemeid. Lisaks 
sellele peaksid riikide reguleerivad 
asutused olema suutelised kehtestama 
vajaduse korral tingimused 
juurdepääsuks piisava aja jooksul, et 
anda investoritele planeerimiskindlust. 
Nimetatud tingimuste hulka võivad 
kuuluda hinnakujundussüsteemid, mis 
sõltuvad lepingu mahust või pikkusest, 
tingimusel, et sellised süsteemid on 
kooskõlas ühenduse õigusega. 
Hinnakujundussüsteemid ei tohiks siiski 
olla lubatud, kui need võivad põhjustada
diskrimineerimist olulise turujõuga 
operaatori kasuks, sealhulgas marginaali 
vähendamise, turule sisenemise takistuste 
suurendamise kaudu või muul moel 
tõhusa konkurentsi arengu takistamise 
kaudu teenuste osutamisel tarbijatele ja 
ettevõtetele.
Võttes arvesse uue ja täiustatud 
infrastruktuuri jaoks vajalike 
investeeringute suurust, võivad 
turuosaliste vahelised koostöölepingud 
kiirendada ja tugevdada tarbijate kasuks 
järgmise põlvkonna võrkude 
väljaarendamist, tingimusel et 
konkurentsi kaitstakse, sealhulgas 
vajaduse korral juurdepääsukohustuste 
kehtestamisega.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel, 
selgitades raamdirektiivi artikli 8 ja juurdepääsudirektiivi artikli 13 muudatusettepanekuid ja 
peegeldades nii vajadust võimaldada järgmise põlvkonna juurdepääsu investeerijaile õiglast 
kasu kui ka vajadust kaitsta konkurentsi.

Muudatusettepanek 119
Erika Mann

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 b) Kui riikide reguleerivad asutused 
kehtestavad uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele juurdepääsukohustusi 
ja kehtestavad õiguskaitsevahendid 
hindade kontrollimiseks, peaksid nad
tagama, et juurdepääsutingimused 
peegeldavad investeerimisotsuse aluseks 
olevaid asjaolusid, võttes muu hulgas 
arvesse väljaarendamiskulusid, uute 
toodete ja teenuste eeldatavat 
kasutuselevõtu määra ja eeldatavaid 
jaehinna tasemeid. Turuosalistel tuleks 
lubada peegeldada, mil määral on 
juurdepääsu taotleja kohustatud jagama 
osa investeerimisriskist, näiteks 
pikaajaliste juurdepääsulepingute ja/või 
minimaalsete koguste kaudu 
juurdepääsutingimustes, sh hinnas. 
Toetada tuleks erinevate 
hulgimüügihindade kehtestamist 
erinevatele toodetele ja kvaliteeditasemete 
kehtestamist, nagu näiteks erinevad 
ribalaiused, kuna see võimaldab toote 
ja/või teenuse väärtuse kajastamist 
juurdepääsuhinnas. Selline turupõhine 
lähenemisviis hinnakujundusele 
suurendab heaolu, peegeldab tarbijate 
nõudlust ja võimaldab madalama hinnaga 
turuleviidavate toodete ja kõrgemate 
hindadega kvaliteettoodete säilitamist 
turul ning võib kiirendada uute toodete ja 
teenuste väljaarendamist ning
turuleviimist. Atraktiivsete hindadega 
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jaemüügitoodete pakkumist, mis toetab 
uute massituru teenuste turule viimist ja 
seega uute võrkude varajast kasumlikkust,
ei peaks takistama liialt paindumatu ja 
mitteasjakohase kontrolli kohaldamisega, 
mille eesmärk on teha kindlaks turult 
väljatõrjumiseks kasutatavat hindade 
kokkusurumist. Võrguettevõtjail või 
teenuseosutajail, kes on valmistunud 
pühenduma riskantsetele pikaajalistele 
investeeringutele, ei keelata teha tarbijale 
atraktiivseid, ent siiski tulusaid 
pakkumisi, kui võrreldav ettevõtja või 
teenuseosutaja, kes on valmis pühenduma 
sama suurele mahule või riskile, suudab 
pakkumist korrata.

Or. en

Selgitus

Põhjendus, mis suunab riikide reguleerivaid asutuse juurdepääsudirektiivi artikli 13 kohasel 
hindade reguleerimisel.

Muudatusettepanek 120
Amalia Sartori

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 c) Riikide reguleerivad asutused 
peaksid hindade kontrollimise meetmete 
kehtestamisel püüdma võimaldada 
investorile õiglast kasu, mida võib 
vajaduse korral kohandada, et peegeldada 
konkreetsele investeerimisprojektile 
omaseid riske. Tingimuste hulka võivad 
kuuluda hinnakujundussüsteemid, mis 
sõltuvad lepingu mahust või pikkusest, 
tingimusel, et sellised süsteemid on 
kooskõlas ühenduse õigusega. 
Hinnakujundussüsteemid ei tohiks siiski 
olla lubatud, kui need võivad põhjustada 
diskrimineerimist olulise turujõuga 
operaatori kasuks, sealhulgas marginaali 
vähendamise, turule sisenemise takistuste 
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suurendamise kaudu või muul moel 
tõhusa konkurentsi arengu takistamise 
kaudu teenuste osutamisel tarbijatele ja 
ettevõtetele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel, 
selgitades juurdepääsudirektiivi artikli 13 muudatusettepanekuid ja peegeldades nii vajadust 
võimaldada investeerijaile õiglast kasu kui ka vajadust kaitsta konkurentsi.

Muudatusettepanek 121
Amalia Sartori

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 d (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 d) Võttes arvesse uue ja täiustatud 
infrastruktuuride jaoks vajalike 
investeeringute suurust, võiksid 
turuosaliste vahelised koostöölepingud –
kui need on ühenduse õigusega kooskõlas 
– kiirendada ja tugevdada tarbijate kasuks 
järgmise põlvkonna võrkude 
väljaarendamist, tingimusel et 
konkurentsi kaitstakse, sealhulgas 
kooskõlas turuanalüüsi menetlusega 
nõutavate juurdepääsukohustuste abil.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel, 
selgitades raamdirektiivi artikli 12 ja juurdepääsudirektiivi artikli 12 muudatusettepanekuid 
vahendite jagamise, riskide ja investeeringute kohta, ning selgitatakse sidet raamdirektiivi 
artikli 12 ja kõnealuste direktiivide kohaselt kehtestatud juurdepääsukohustuste vahel.
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Muudatusettepanek 122
Amalia Sartori

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 14 e (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(14 e) Riikide reguleerivad asutused 
peaksid märkimisväärse turujõuga 
operaatoreid käsitlevaid eeskirju 
kehtestades stimuleerima investeerimist 
struktuuridesse, millel on kindel tulevik ja 
mis võimaldavad kohe kolmandate isikute 
juurdepääsu ja innovatsiooni. 
Struktuuride rajamist selliste operaatorite 
poolt, kellele viidatakse kui operaatoritele, 
kellel on märkimisväärne turujõud ja kes 
ei võimalda kohe juurdepääsu, ei tohiks 
reguleeriva korra kaudu hüvitada, näiteks 
kohaldades leebemaid kohustusi kui need, 
mida vastasel juhul oleks kohaldatud, või 
jaotades kolmandatele isikutele kulud 
järgnevate võrgu kohandamiste eest 
juurdepääsu võimaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse täpsustada, kuidas reguleerivad asutused võivad 
saavutada artiklis 8 sisalduvaid eesmärke, edendades investeerimist, mis on konkurentsiga 
kooskõlas.

Muudatusettepanek 123
Mary Honeyball

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19 b) Et aidata kaasa direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8a 
sätestatud eesmärkide täitmisele, tuleks 
2010. aastal korraldada spektrile 
pühendatud tippkohtumine, mille 
läbiviijateks oleksid liikmesriigid ja ka 
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Euroopa Parlament, komisjon ning kõik 
sidusrühmad. Tippkohtumine peaks 
aitama eelkõige kaasa suurema sidususe 
tagamisele ELi spektripoliitikas. 

Or. en

Selgitus

Spektrile pühendatud tippkohtumine kujutab endast olulist ja kasulikku foorumit
spektripoliitika kujundajatele aktuaalsete põhiküsimuste kaalumiseks. Arvestades tähtaega 
2010, on siiski liiga hilja kaaluda digitaalringhäälingule ülemineku ja digitaalse dividendiga 
seotud küsimusi, kuna enamikul liikmesriikidest on plaanid juba tehtud.

Muudatusettepanek 124
Erna Hennicot-Schoepges

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvad
spektri haldamist käsitlevad sätted peaksid 
olema kooskõlas raadiospektri haldamisega 
tegelevate rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tegevusega, et tagada 
spektri tõhus kasutamine ja spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ja 
kogu maailmas.

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvate
spektri haldamisega seotud sätete 
kohaldamisel peaksid liikmesriigid 
tegutsema kooskõlas raadiospektri 
haldamisega tegelevate rahvusvaheliste ja 
piirkondlike organisatsioonide, näiteks 
Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) õigusliku 
raamistikuga, et tagada spektri tõhus
kasutamine ja spektri kasutamise 
ühtlustamine ühenduses ja liikmesriikide
ning teiste ITU liikmete vahel.

Or. en

Selgitus

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
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Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Muudatusettepanek 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvad 
spektri haldamist käsitlevad sätted peaksid
olema kooskõlas raadiospektri haldamisega 
tegelevate rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tegevusega, et tagada 
spektri tõhus kasutamine ja spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ja 
kogu maailmas.

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvaid 
spektri haldamist käsitlevaid sätteid 
kohaldades peaksid liikmesriigid
tegutsema kooskõlas raadiospektri 
haldamisega tegelevate rahvusvaheliste ja 
piirkondlike organisatsioonide, näiteks 
Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) õigusliku 
raamistikuga, et tagada spektri tõhus 
kasutamine ja vajaduse korral spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ja 
kogu maailmas.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
selgitades rahvusvaheliste lepingute õiguslikku järgimist.

Muudatusettepanek 126
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvad 
spektri haldamist käsitlevad sätted peaksid

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvaid 
spektri haldamist käsitlevaid sätteid 
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olema kooskõlas raadiospektri haldamisega 
tegelevate rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tegevusega, et tagada 
spektri tõhus kasutamine ja spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ja 
kogu maailmas.

kohaldades peaksid liikmesriigid
tegutsema kooskõlas raadiospektri 
haldamisega tegelevate rahvusvaheliste ja 
piirkondlike organisatsioonide, näiteks 
Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) õigusliku 
raamistikuga, et tagada spektri tõhus 
kasutamine ja vajaduse korral spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ja 
kogu maailmas.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
selgitades rahvusvaheliste lepingute õiguslikku järgimist.

Muudatusettepanek 127
Mary Honeyball

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 26

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida riiklike sageduse 
jaotamise tabelite ja ITU raadioeeskirjade 
kohaselt elektrooniliste sideteenuste jaoks 
kättesaadavaks tehtud konkreetsete 
sagedusalade jaoks parim tehnoloogia ja 
parimad teenused (edaspidi „tehnoloogia-
ja teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste halduskorras 
kindlaksmääramist tuleks kohaldada siis, 
kui seda on vaja üldistest huvidest 
lähtuvate eesmärkide täitmiseks, ning see 
peaks olema selgelt põhjendatud ja 
kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

(26) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida elektrooniliste 
sideteenuste jaoks kättesaadavaks tehtud 
konkreetsete sagedusalade jaoks parim 
tehnoloogia ja parimad teenused. 
Tehnoloogia ja teenuste halduskorras 
kindlaksmääramist tuleks kohaldada siis, 
kui seda on vaja üldistest huvidest 
lähtuvate eesmärkide täitmiseks, ning see 
peaks olema selgelt põhjendatud ja 
kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.
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Or. en

Selgitus

Samal ajal kui Euroopa Parlament on teinud ettepaneku see põhjendus välja jätta, et viia see 
kooskõlla kavandatud sätetega artikli 9 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 4, usume meie, et selle 
teatavad aspektid on kasulikud ja need tuleks säilitada. 

Muudatusettepanek 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 28

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(28) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, järgides 
üleminekumeetmeid seoses varem 
omandatud õigustega. Kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, tuleks võimaldada 
kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest erandite tegemist, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu inimelu kaitse, 
vajadus toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, või et vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaksid muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekülgsuse 
ning meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need on liikmesriikide poolt 
määratletud kooskõlas ühenduse õigusega. 
Välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimelu kaitseks või muude üldistest 
huvidest lähtuvate eesmärkide täitmiseks, 
ei tohiks erandiga anda teatavate teenuste 
kasutamise ainuõigust, vaid üksnes 
eelisõiguse, nii et samas sagedusalas saaks 
võimaluse piires kasutada teisi teenuseid ja 
tehnoloogiaid.

(28) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, järgides 
üleminekumeetmeid seoses varem 
omandatud õigustega. Teiselt poolt, kui see 
on vajalik ja proportsionaalne, tuleks 
võimaldada meetmeid, millega nõutakse 
konkreetse teenuse osutamist, et saavutada 
selgelt määratletud ja üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelu kaitse, vajadus 
toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, või et vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaksid muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekülgsuse 
ning meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need on liikmesriikide poolt 
määratletud kooskõlas ühenduse õigusega. 
Välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimelu kaitseks või erandjuhul muude 
üldistest huvidest lähtuvate eesmärkide 
täitmiseks, ei tohiks meetmetega anda 
teatavate teenuste kasutamise ainuõigust, 
vaid üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluse piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
ja tagada samal ajal raamdirektiivi artikli 9 lõikega 4 sidus sõnastus.

Muudatusettepanek 129
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 28

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(28) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, järgides 
üleminekumeetmeid seoses varem 
omandatud õigustega. Kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, tuleks võimaldada 
kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest erandite tegemist, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu inimelu kaitse, 
vajadus toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, või et vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaksid muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekülgsuse 
ning meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need on liikmesriikide poolt 
määratletud kooskõlas ühenduse õigusega. 
Välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimelu kaitseks või muude üldistest 
huvidest lähtuvate eesmärkide täitmiseks, 
ei tohiks erandiga anda teatavate teenuste 
kasutamise ainuõigust, vaid üksnes 
eelisõiguse, nii et samas sagedusalas saaks 
võimaluse piires kasutada teisi teenuseid ja 
tehnoloogiaid.

(28) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, järgides 
üleminekumeetmeid seoses varem 
omandatud õigustega. Teiselt poolt, kui see 
on vajalik ja proportsionaalne, tuleks 
võimaldada meetmeid, millega nõutakse 
konkreetse teenuse osutamist, et saavutada 
selgelt määratletud ja üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelu kaitse, vajadus 
toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, või et vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaksid muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekülgsuse 
ning meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need on liikmesriikide poolt 
määratletud kooskõlas ühenduse õigusega. 
Välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimelu kaitseks või erandjuhul muude 
üldistest huvidest lähtuvate eesmärkide 
täitmiseks, ei tohiks meetmetega anda 
teatavate teenuste kasutamise ainuõigust, 
vaid üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluse piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
ja tagada samal ajal raamdirektiivi artikli 9 lõikega 4 sidus sõnastus.
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Muudatusettepanek 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 60

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(60) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus vastu võtta soovitusi ja/või 
rakendusmeetmeid, mis on seotud 
raamdirektiivi artiklis 7 sätestatud teabe
esitamisega, spektri ja numeratsiooni 
valdkondade ühtlustamise ning võrkude ja 
teenuste turvalisuse küsimustega, 
asjaomaste toote- ja teenuseturgude 
kindlaksmääramisega, riikidevaheliste 
turgude kindlaksmääramisega, standardite 
rakendamisega ning reguleeriva raamistiku 
sätete ühtlustatud kohaldamisega. 
Komisjonile tuleks anda ka volitus võtta 
vastu rakendusmeetmeid juurdepääsu 
käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule. Kuna need on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
eespool nimetatud direktiivide 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades neid uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele,

(60) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus vastu võtta soovitusi ja/või 
rakendusmeetmeid, mis on seotud 
numeratsiooni valdkonna ja spektri 
kasutamisele üldloa andmise valdkonna
ühtlustamise ning võrkude ja teenuste 
turvalisuse küsimustega, asjaomaste toote-
ja teenuseturgude kindlaksmääramisega, 
riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramisega, standardite 
rakendamisega ning reguleeriva raamistiku 
sätete ühtlustatud kohaldamisega. 
Komisjonile tuleks anda ka volitus võtta 
vastu rakendusmeetmeid juurdepääsu 
käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule. Kuna need on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
eespool nimetatud direktiivide 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades neid uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
võttes arvesse esimese lugemise tulemust, et spektri individuaalse kasutuse ühtlustamine 
tuleks otsustada õigusakti, mitte komiteemenetluse abil.
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Muudatusettepanek 131
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 60

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(60) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus vastu võtta soovitusi ja/või 
rakendusmeetmeid, mis on seotud 
raamdirektiivi artiklis 7 sätestatud teabe
esitamisega, spektri ja numeratsiooni 
valdkondade ühtlustamise ning võrkude ja 
teenuste turvalisuse küsimustega, 
asjaomaste toote- ja teenuseturgude 
kindlaksmääramisega, riikidevaheliste 
turgude kindlaksmääramisega, standardite 
rakendamisega ning reguleeriva raamistiku 
sätete ühtlustatud kohaldamisega. 
Komisjonile tuleks anda ka volitus võtta 
vastu rakendusmeetmeid juurdepääsu 
käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule. Kuna need on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
eespool nimetatud direktiivide 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades neid uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele,

(60) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus vastu võtta soovitusi ja/või 
rakendusmeetmeid, mis on seotud 
numeratsiooni valdkonna ja spektri 
kasutamisele üldloa andmise valdkonna
ühtlustamise ning võrkude ja teenuste 
turvalisuse küsimustega, asjaomaste toote-
ja teenuseturgude kindlaksmääramisega, 
riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramisega, standardite 
rakendamisega ning reguleeriva raamistiku 
sätete ühtlustatud kohaldamisega. 
Komisjonile tuleks anda ka volitus võtta 
vastu rakendusmeetmeid juurdepääsu 
käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule. Kuna need on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
eespool nimetatud direktiivide 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades neid uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
võttes arvesse esimese lugemise tulemust, et spektri individuaalse kasutuse ühtlustamine 
tuleks otsustada õigusakti, mitte komiteemenetluse abil.

Muudatusettepanek 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b
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Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(b a) lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„(b) tagades, et elektroonilise side ja 
infoühiskonna teenuste sektoris ning
eelkõige infosisu ja kõikide võrkude 
elektroonilise side ning infoühiskonna 
teenuste levitamise ning neile 
juurdepääsu osas ei moonutata ega 
piirata konkurentsi;”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 58, mille parlament võttis vastu 
esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõike 2 punkt a), 
võttes arvesse avatud võrkude põhimõtet, tagamaks, et kõik kasutajad saavad infoühiskonnast 
ja selle innovatsioonist täiel määral kasu.

Muudatusettepanek 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(b a) lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„(b) tagades, et elektroonilise side ja 
infoühiskonna teenuste sektoris ja 
eelkõige infosisu ja kõikide võrkude 
elektroonilise side ning infoühiskonna 
teenuste levitamise ning neile 
juurdepääsu osas ei moonutata ega 
piirata konkurentsi;”

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt f a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – punkt 4 – alapunkt f a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(f a) lõikele 4 lisatakse punkt f a:
„(f a) kohaldades põhimõtet, et 
lõppkasutajatel peaks olema võimalik 
juurde pääseda mis tahes infosisule ja 
seda levitada ning kasutada soovi kohaselt 
kõiki rakendusi ja/või teenuseid;”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 61, mille parlament 
võttis vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõike 
2 punkt a).

Muudatusettepanek 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt f b (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt f b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(f b) lõikele 4 lisatakse punkt f b:
„(f b) kohaldades põhimõtet, mille 
kohaselt ei tohi ühtegi lõppkasutaja 
põhiõiguste ja -vabaduste piirangut 
kehtestada ilma kohtu eelneva otsuseta, 
eelkõige kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikliga 11 sõna- ja 
infovabaduse kohta, välja arvatud juhul, 
kui ohustatakse avalikku julgeolekut, 
mille puhul võib kohus teha otsuse 
hiljem.”

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 138, mille parlament võttis 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008.

Muudatusettepanek 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust;

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust, tagades, et reguleerimise 
tingimusi kohaldatakse piisava 
ajavahemiku jooksul;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus oleks nõutud, et riikide reguleerivad asutused 
tagaksid, et järgnevate turu läbivaatamise perioodide jooksul kohaldatakse sidusaid 
regulatiivseid lähenemisviise, luues sellega õiguslikku ebakindlust, kuna riikide reguleerivaid 
asutusi kohustatakse oma reguleerivad otsused iga turu läbivaatamise ajal läbi vaatama (ja 
nii ei saa nad tagada lähenemisviisi jätkuvust). Uus soovitatud kompromiss-sõnastus on 
koostatud selleks, et tagada nii palju regulatiivset prognoositavust, kui on õigusliku 
raamistikuga kooskõlas. 

Muudatusettepanek 137
Erika Mann

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust;

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust parandusmeetmete 
järjepidevuse kaudu, mis hõlmaks 
vajaduse korral järjestikuseid 
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läbivaatamisi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga võimaldatakse riikide reguleerivatel asutustel pühenduda 
parandusmeetmetele, st tegelikele juurdepääsutingimustele, mis on eriti oluline uutesse ja 
täiustatud infrastruktuuridesse investeerimise otsuste jaoks. Muidugi tuleks ikka läbi viia 
korrapäraseid turu läbivaatamisi.

Muudatusettepanek 138
Angelika Niebler

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust; 

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust parandusmeetmete 
järjepidevuse kaudu, mis hõlmaks 
vajaduse korral mitut turu läbivaatamist;

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise taaskehtestamine. Vastu tuleb võtta uutesse ja täiustatud 
infrastruktuuridesse investeerimise otsused. See vajab sidusat regulatiivset lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 139
Erika Mann

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
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innovatsiooni, võttes seejuures arvesse 
investeerimisriske;

innovatsiooni, tagades, et vahenditele 
juurdepääsu tingimuste puhul võetakse 
asjakohaselt arvesse investeerivate 
ettevõtete riski, julgustades vajaduse 
korral riskide jagamist investorite vahel 
ning investorite ja juurdepääsu taotlejate 
vahel ning võimaldades paindlikku 
hinnakujundust;

Or. en

Selgitus

Kompromissteksti eesmärk on anda riikide reguleerivatele asutustele vahendid uutesse ja 
täiustatud juurdepääsuvõrkudesse investeeringute tegemise julgustamiseks. Riski õiglane 
jaotamine juurdepääsutingimuste puhul ja eri toodete paindlik hinnakujundus võib järsult 
suurendada uute võrkude väljaarendamist, edendades samal ajal konkurentsi, toetades 
atraktiivseid pakkumisi lõpptarbijaile.

Muudatusettepanek 140
Angelika Niebler

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, võttes seejuures arvesse 
investeerimisriske;

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, edendades sealhulgas 
ühiseid investeeringuid ning tagades 
asjakohase riskijagamise investorite ja 
nende ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele vahenditele;

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise taaskehtestamine. Vastu tuleb võtta uutesse ja täiustatud 
infrastruktuuridesse investeerimise otsused. See vajab sidusat regulatiivset lähenemisviis.
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Muudatusettepanek 141
Gunnar Hökmark

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, võttes seejuures arvesse 
investeerimisriske; 

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, tagades seejuures, et kõigi
juurdepääsukohustuste puhul võetakse 
asjakohaselt arvesse investeerivate 
ettevõtete riske;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
juurdepääsu- ja järgmise põlvkonna juurdepääsu hinnakujundussüsteemide küsimuses.

Muudatusettepanek 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, võttes seejuures arvesse 
investeerimisriske;

d) edendades tulemuslikku investeerimist 
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, tagades seejuures, et kõigi
juurdepääsukohustuste puhul võetakse 
asjakohaselt arvesse investeerivate 
ettevõtete riske;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
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juurdepääsu- ja järgmise põlvkonna juurdepääsu hinnakujundussüsteemide küsimuses.

Muudatusettepanek 143
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Raadiospektripoliitika strateegiline
planeerimine ja koordineerimine Euroopa 
Liidus

Raadiospektripoliitika strateegiline 
planeerimine

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel Euroopa
Liidus. Selleks võtavad nad muu hulgas 
arvesse ELi poliitika majanduslikke, 
julgeoleku-, tervise ja avalikke huve, 
sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, 
sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning 
raadiospektri kasutajaskondade erinevaid 
huve, et tagada raadiospektri optimaalne 
kasutamine ning vältida kahjulikke 
mõjutusi.

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel Euroopa
Ühenduses. Selleks võtavad nad muu 
hulgas arvesse ELi poliitika majanduslikke, 
julgeoleku-, tervise ja avalikke huve, 
sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, 
sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning 
raadiospektri kasutajaskondade erinevaid 
huve, et tagada raadiospektri optimaalne 
kasutamine ning vältida kahjulikke 
mõjutusi.

2. Liikmesriigid edendavad 
raadiospektripoliitikaga seotud 
lähenemisviiside koordineerimist Euroopa 
Liidus ning vajaduse korral ühtlustatud 
tingimusi seoses elektroonilise side 
siseturu loomiseks ja toimimiseks vajaliku 
raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamisega.

2. Liikmesriigid edendavad omavahel ja 
komisjoniga koostööd tehes
raadiospektripoliitikaga seotud 
lähenemisviiside koordineerimist Euroopa
Ühenduses ning vajaduse korral 
ühtlustatud tingimusi seoses elektroonilise 
side siseturu loomiseks ja toimimiseks 
vajaliku raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamisega.

3. Liikmesriigid edendavad ELi huvide 
tulemuslikku koordineerimist suhetes 
raadiospektri küsimustega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kui 
see on kõnealuse tulemusliku 
koordineerimise edendamise seisukohalt
vajalik, võib komisjon oma 26. juuli 2002. 
aasta otsusega 622/2002/EÜ (millega 
luuakse raadiospektripoliitika töörühm) 

3. Kui see on vajalik selleks, et tagada 
Euroopa Ühenduse huvide tulemuslikku 
koordineerimist suhetes raadiospektri 
küsimustega tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, võib komisjon
raadiospektripoliitika töörühma arvamust 
täiel määral arvesse võttes esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekuid 
ühiste poliitikaeesmärkide kohta.
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asutatud raadiospektripoliitika töörühma 
arvamust täiel määral arvesse võttes esitada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekuid ühiste poliitikaeesmärkide 
kohta.

4. Komisjon võib raadiospektripoliitika 
töörühma arvamust täiel määral arvesse 
võttes esitada õigusloome ettepanekuid 
raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide algatamiseks.

4. Komisjon võib raadiospektripoliitika 
töörühma arvamust täiel määral arvesse 
võttes esitada parlamendile ja nõukogule 
õigusloome ettepanekuid 
raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide algatamiseks.
Kõnealustes programmides sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid 
raadiospektri kasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks, kooskõlastamiseks ja 
ühtlustamiseks ühenduses vastavalt 
käesoleva direktiivi ning eridirektiivide 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
võttes arvesse, et kõnealuse direktiivi ja eridirektiivide eesmärk on luua elektroonilise side 
siseturg.

Muudatusettepanek 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Raadiospektripoliitika strateegiline
planeerimine ja koordineerimine Euroopa 
Liidus

Raadiospektripoliitika strateegiline 
planeerimine

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel Euroopa
Liidus. Selleks võtavad nad muu hulgas 
arvesse ELi poliitika majanduslikke, 
julgeoleku-, tervise ja avalikke huve, 

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel Euroopa
Ühenduses. Selleks võtavad nad muu 
hulgas arvesse ELi poliitika majanduslikke, 
julgeoleku-, tervise ja avalikke huve, 
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sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, 
sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning 
raadiospektri kasutajaskondade erinevaid 
huve, et tagada raadiospektri optimaalne 
kasutamine ning vältida kahjulikke 
mõjutusi.

sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, 
sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning 
raadiospektri kasutajaskondade erinevaid 
huve, et tagada raadiospektri optimaalne 
kasutamine ning vältida kahjulikke 
mõjutusi.

2. Liikmesriigid edendavad 
raadiospektripoliitikaga seotud 
lähenemisviiside koordineerimist Euroopa 
Liidus ning vajaduse korral ühtlustatud 
tingimusi seoses elektroonilise side 
siseturu loomiseks ja toimimiseks vajaliku 
raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamisega.

2. Liikmesriigid edendavad omavahel ja 
komisjoniga koostööd tehes 
raadiospektripoliitikaga seotud 
lähenemisviiside koordineerimist Euroopa
Ühenduses ning vajaduse korral 
ühtlustatud tingimusi seoses elektroonilise 
side siseturu loomiseks ja toimimiseks 
vajaliku raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamisega.

3. Liikmesriigid edendavad ELi huvide 
tulemuslikku koordineerimist suhetes 
raadiospektri küsimustega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kui 
see on kõnealuse tulemusliku 
koordineerimise edendamise seisukohalt
vajalik, võib komisjon oma 26. juuli 2002. 
aasta otsusega 622/2002/EÜ (millega 
luuakse raadiospektripoliitika töörühm) 
asutatud raadiospektripoliitika töörühma 
arvamust täiel määral arvesse võttes esitada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekuid ühiste poliitikaeesmärkide 
kohta.

3. Kui see on vajalik selleks, et tagada 
Euroopa Ühenduse huvide tulemuslikku 
koordineerimist suhetes raadiospektri 
küsimustega tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, võib komisjon
raadiospektripoliitika töörühma arvamust 
täiel määral arvesse võttes esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekuid 
ühiste poliitikaeesmärkide kohta.

4. Komisjon võib raadiospektripoliitika 
töörühma arvamust täiel määral arvesse 
võttes esitada õigusloome ettepanekuid 
raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide algatamiseks.

4. Komisjon võib raadiospektripoliitika 
töörühma arvamust täiel määral arvesse 
võttes esitada parlamendile ja nõukogule 
õigusloome ettepanekuid 
raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide algatamiseks.
Kõnealustes programmides sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid 
raadiospektri kasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks, kooskõlastamiseks ja 
ühtlustamiseks ühenduses vastavalt 
käesoleva direktiivi ning eridirektiivide 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
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võttes arvesse, et kõnealuse direktiivi ja eridirektiivide eesmärk on luua elektroonilise side 
siseturg.

Muudatusettepanek 145
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 11
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 b – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võib võtta vastu 
asjakohased rakendusmeetmed, et 
määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida. Kõnealused 
meetmed ei hõlma sagedusi, mida 
kasutatakse ülekandeks.
Need tehnilised rakendusmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 22 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
järgides kõnealuse direktiivi artiklis 8a sätestatud pädevuste hierarhiat. 
Muudatusettepanekuga tagatakse ka see, et ei pruugita tingimata välistada kõiki praegu 
ülekandeks kasutatavaid sagedusribasid, näiteks seoses digitaalse dividendiga.

Muudatusettepanek 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 11
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 b – lõige 2 a (uus)
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Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võib võtta vastu 
asjakohased rakendusmeetmed, et 
määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida. Kõnealused 
meetmed ei hõlma sagedusi, mida 
kasutatakse ülekandeks.
Need tehnilised rakendusmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 22 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, 
järgides kõnealuse direktiivi artiklis 8a sätestatud pädevuste hierarhiat. 
Muudatusettepanekuga tagatakse ka see, et ei pruugita tingimata välistada kõiki praegu 
ülekandeks kasutatavaid sagedusribasid, näiteks seoses digitaalse dividendiga.

Muudatusettepanek 147
Herbert Reul, Werner Langen

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
märkimisväärne turujõud, võib teda 
käsitada märkimisväärset turujõudu 
omavana ka tihedalt seotud turul, kui 
seosed kahe turu vahel on sellised, et 
turujõud ühel turul võib kanduda üle 
teisele, suurendades seal ettevõtja 
turujõudu. Seega võib seotud turul 
kohaldada sellist turujõudu takistavaid
meetmeid vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 

3. Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
(esmane turg) märkimisväärne turujõud, 
võib teda käsitada märkimisväärset 
turujõudu omavana ka tihedalt seotud turul 
(teisene turg), kui seosed kahe turu vahel 
on sellised, et turujõud esmasel turul võib 
kanduda üle teisesele, suurendades seal 
ettevõtja turujõudu. Seega võib teisesel 
turul kohaldada meetmeid vastavalt 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklitele 8–13 või 
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9, 10, 11 ja 13 ning kui kõnealused 
meetmed osutuvad ebapiisavaks, võib 
kehtestada direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikli 17
kohased meetmed.

direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artikli 17 kohaseid meetmeid, 
kui kõnealused meetmed osutuvad sellise 
ülekandumise takistamiseks esmasel turul 
ebapiisavaks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et sekkumine seotud turgudel on asjakohane üksnes siis, 
kui parandusmeetmed algsel turul, kus leidub märkimisväärset turujõudu, on ebapiisavad, et 
vältida turujõu nn võimendumist.

Muudatusettepanek 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(a a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„(a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või kolmanda osapoole teenustele ja 
rakendustele õiglase ja mõistliku 
juurdepääsu tagamiseks, kehtestada 
kohustusi ettevõtjatele, kes kontrollivad 
juurdepääsu lõppkasutajatele, kaasa 
arvatud põhjendatud juhtudel kohustus 
ühendada oma võrgud vastastikku ja 
võimaldada juurdepääsu, kui need ei ole 
veel seotud või muuta oma teenused 
koostalitusvõimeliseks õiglastel, 
läbipaistvatel ja mõistlikel tingimustel;”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõike 2 punkt a), tugevdades samal ajal kindlalt kehtestatud 
läbivühenduvuse põhimõtet, laiendades seda nii, et see hõlmab mitte üksnes teenuseid, vaid ka 
rakendusi. 
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Muudatusettepanek 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(a a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„(a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või kolmanda osapoole teenustele ja 
rakendustele õiglase ja mõistliku 
juurdepääsu tagamiseks, kehtestada 
kohustusi ettevõtjatele, kes kontrollivad 
juurdepääsu lõppkasutajatele, kaasa 
arvatud põhjendatud juhtudel kohustus 
ühendada oma võrgud vastastikku ja 
võimaldada juurdepääsu, kui see ei ole 
veel seotud või muuta oma teenused 
koostalitusvõimeliseks õiglastel, 
läbipaistvatel ja mõistlikel tingimustel;”

Or. en

Selgitus

Parlamendi soovitatud sätteid, mis toetavad kindlalt kehtestatud läbivühenduvuse põhimõtet, 
tuleks tugevdada, laiendades seda nii, et see hõlmaks lisaks teenustele ka rakendusi.

Muudatusettepanek 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga 
seotud läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 

1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga 
seotud läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 
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operaatorid muudaksid avalikuks teatava 
teabe, näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
pakkumis- ja kasutamistingimused, 
sealhulgas liikluskorralduspoliitika, ning 
hinnad.

operaatorid muudaksid avalikuks teatava 
teabe, näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
pakkumis- ja kasutamistingimused, 
sealhulgas liikluskorralduspoliitika 
eesmärgi ja mõju, ning hinnad.

Or. en

Selgitus

Kasutajate teenuste ja rakenduste valikul ei tohiks olla piiranguid. Vältida tuleks piirangute 
kehtestamist juurdepääsu hulgimüügi ja ühendussüsteemide kaudu. Selle asemel on vaja 
tugevdada võrguliikluskorralduse poliitikat, kuna see on hädavajalik lõpptarbija jaoks 
ühenduvuse loomiseks. 

Muudatusettepanek 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga 
seotud läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 
operaatorid muudaksid avalikuks teatava 
teabe, näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
pakkumis- ja kasutamistingimused, 
sealhulgas liikluskorralduspoliitika, ning 
hinnad.

1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga 
seotud läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 
operaatorid muudaksid avalikuks teatava 
teabe, näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
pakkumis- ja kasutamistingimused, 
sealhulgas liikluskorralduspoliitika 
eesmärgi ja mõju, ning hinnad.

Or. en

Selgitus

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
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be removed. 

Muudatusettepanek 152
Angelika Niebler

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske.

Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske ning võimaldades asjakohast 
riskijagamise korda investori ja nende 
ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele, sealhulgas lühi- ja 
pikaajaliste riskijagamise lepingute abil.
Juurdepääsuhindade kujundamine on 
piisavalt paindlik, mille puhul võetakse 
muu hulgas arvesse erinevaid toodete 
kvaliteedi tasemeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse riikide reguleerivatele asutustele ette vahendid, et toetada
investeerimist uutesse ja täiustatud juurdepääsuvõrkudesse hinna ja juurdepääsu
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reguleerimise kontekstis. Riskide õiglane jagamine, paindlik hinnakujundus ning kvaliteedi 
tasemete paindlikkus eri toodete puhul võib toetada uute võrkude väljaarendamist, edendades 
samal ajal konkurentsi. Alginvesteeringu tegija ja ettevõtjad, kes võtavad endale osa riskist, 
konkureerivad, et oma teenustele lõppkasutajaid ligi meelitada.

Muudatusettepanek 153
Erika Mann

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi,
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske ning võimaldades asjakohast 
riskijagamise korda investori ja nende 
ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele ja täiustatud 
infrastruktuuridele, sealhulgas lühi- ja 
pikaajaliste riskijagamise lepingute abil.
Juurdepääsuhindade kujundamine on 
piisavalt paindlik, mille puhul võetakse 
muu hulgas arvesse erinevaid toodete 
kvaliteedi tasemeid.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse riikide reguleerivatele asuutustele ette vahendid 
investeerimise toetamiseks uutesse ja täiustatud juurdepääsuvõrkudesse hinna ja juurdepääsu
reguleerimise kontekstis. Riskide õiglane jagamine, paindlik hinnakujundus ning kvaliteedi 
tasemete paindlikkus eri toodete puhul võib toetada uute võrkude väljaarendamist, edendades 
samal ajal konkurentsi. Alginvesteeringu tegija ja ettevõtjad, kes võtavad endale osa riskist, 
konkureerivad, et oma teenustele lõppkasutajaid ligi meelitada.

Muudatusettepanek 154
Gunnar Hökmark

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kõiki riske, 
mis on omased konkreetsele uuele 
investeerimisvõrgustiku projektile, 
tagades samal ajal, et hinnakujunduse 
kord on kooskõlas tõhusa konkurentsi 
kaitsmisega.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada parlamendi ja nõukogu vahel kompromiss 
järgmise põlvkonna juurdepääsu küsimuses, leides tasakaalu vajaduse vahel edendada 
investeerimist ja konkurentsi.

Muudatusettepanek 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kõiki riske, 
mis on omased konkreetsele uuele 
investeerimisvõrgustiku projektile, 
tagades samal ajal, et hinnakujunduse 
kord on kooskõlas tõhusa konkurentsi 
kaitsmisega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada parlamendi ja nõukogu vahel kompromiss 
järgmise põlvkonna juurdepääsu küsimused, leides tasakaalu vajaduse vahel edendada 
investeerimist ja konkurentsi.
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Muudatusettepanek 156
Dominique Vlasto

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud hindade 
kohustusi ja kuluarvestussüsteeme 
käsitlevaid kohustusi teatavat liiki 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsu 
pakkumise puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril säilitada 
ülemäära kõrgeid hindu või hindu kokku 
suruda ja sellega lõpptarbijaid kahjustada. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kõiki riske, 
mis on omased konkreetsele uuele 
investeerimisvõrgustiku projektile, 
tagades samal ajal, et hinnakujunduse 
kord on kooskõlas tõhusa konkurentsi 
kaitsmisega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada parlamendi ja nõukogu vahel kompromiss 
järgmise põlvkonna juurdepääsu küsimuses, leides tasakaalu vajaduse vahel edendada 
investeerimist ja konkurentsi.
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Muudatusettepanek 157
Erika Mann

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – neljas a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(a a) lisatakse neljas a lõik:
„Marginaali vähendamise kontroll ei 
tohiks takistada uute turgude ja 
infrastruktuuride väljaarendamist. Selleks 
võtab riigi reguleeriv asutus arvesse 
infrastruktuuriinvesteeringute tingimusi 
ning käsitleb kontrolli kohaldamisel 
võrdlusalusena pikaajaliste riskijagamise 
lepingute tingimusi.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kujutab endast kompromissi, mis põhineb kõnealuse lõigu parlamendi 
esimese lugemise tekstil. Marginaali vähendamise kontrolli kohaldatakse ka uute võrkude 
suhtes, kahjustamata sealjuures juurdepääsukorda ja võimet pakkuda atraktiivseid tooteid.

Muudatusettepanek 158
Gunnar Hökmark

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 
seisukohale, et artiklite 9 kuni 13 alusel 
kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 
suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 
ning et teatud juurdepääsutoodete 
hulgimüügiks pakkumisel on tuvastatud 
märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked, võib ta 
erandmeetmena ja artikli 8 lõike 3 teise 

1. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 
seisukohale, et artiklite 9 kuni 13 alusel 
kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 
suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 
ning et teatud juurdepääsutoodete turuga 
seoses on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad konkurentsiprobleemid/turutõrked, 
võib ta erandmeetmena ja artikli 8 lõike 3 
teise lõigu sätete kohaselt kehtestada 
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lõigu sätete kohaselt kehtestada 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele 
kohustuse anda asjaomaste 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele 
kohustuse anda asjaomaste 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromiss funktsionaalse eraldamise vahel, 
sealhulgas viies otsustamisprotsessi kooskõlla reguleerivate asutuste läbiviidava turuanalüüsi 
menetlusega.

Muudatusettepanek 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 
seisukohale, et artiklite 9 kuni 13 alusel 
kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 
suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 
ning et teatud juurdepääsutoodete 
hulgimüügiks pakkumisel on tuvastatud 
märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked, võib ta 
erandmeetmena ja artikli 8 lõike 3 teise 
lõigu sätete kohaselt kehtestada 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele 
kohustuse anda asjaomaste 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

1. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 
seisukohale, et artiklite 9 kuni 13 alusel 
kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole 
suudetud saavutada tõhusat konkurentsi 
ning et teatud juurdepääsutoodete turuga 
seoses on tuvastatud märkimisväärsed ja 
püsivad konkurentsiprobleemid/turutõrked, 
võib ta erandmeetmena ja artikli 8 lõike 3 
teise lõigu sätete kohaselt kehtestada
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele 
kohustuse anda asjaomaste 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse leida kompromissi funktsionaalse eraldamise vahel, 
sealhulgas viies otsustamisprotsessi kooskõlla reguleerivate asutuste läbiviidava turuanalüüsi 
menetlusega.



AM\775029ET.doc 43/49 PE421.390v01-00

ET

Muudatusettepanek 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(c) olukorras, kus eraldatud juurdepääs ei 
ole tehniliselt või majanduslikult 
otstarbekas, asjakohased kohustused, mis 
pakuvad samaväärset funktsionaalsust;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek, mis vastab ühele nõukogu esitatud põhjendusele.

Muudatusettepanek 161
Gunnar Hökmark

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(c) olukorras, kus eraldatud juurdepääs ei 
ole tehniliselt või majanduslikult 
otstarbekas, asjakohased kohustused, mis 
pakuvad samaväärset funktsionaalsust;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek, mis vastab ühele nõukogu esitatud põhjendusele.
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Muudatusettepanek 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 1
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kasutatakse ka järgmist mõistet: 2. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

„üldluba” – liikmesriigi loodud õiguslik 
raamistik, millega tagatakse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkumise 
õigused ja kehtestatakse 
sektorispetsiifilised kohustused, mida võib 
kohaldada kõigi või teatud liiki 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
suhtes vastavalt käesolevale direktiivile.

„üldluba” – liikmesriigi loodud õiguslik 
raamistik, millega tagatakse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkumise 
õigused ja kehtestatakse 
sektorispetsiifilised kohustused, mida võib 
kohaldada kõigi või teatud liiki 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
suhtes vastavalt käesolevale direktiivile; 

„üleeuroopaline traadita elektrooniline 
sidevõrk või -teenus” – enamikus 
liikmesriikides kättesaadav traadita 
elektrooniline sidevõrk või -teenus.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
selliste üleeuroopaliste teenuste määratluse sätestamisega, mida on võimalik eristada lihtsast 
piiriülesest mõõtmest ja mis peegeldab üleeuroopalist mõõdet.

Muudatusettepanek 163
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 1
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kasutatakse ka järgmist mõistet: 2. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

„üldluba” – liikmesriigi loodud õiguslik 
raamistik, millega tagatakse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkumise 
õigused ja kehtestatakse 

„üldluba” – liikmesriigi loodud õiguslik 
raamistik, millega tagatakse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste pakkumise 
õigused ja kehtestatakse 
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sektorispetsiifilised kohustused, mida võib 
kohaldada kõigi või teatud liiki 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
suhtes vastavalt käesolevale direktiivile.

sektorispetsiifilised kohustused, mida võib 
kohaldada kõigi või teatud liiki 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
suhtes vastavalt käesolevale direktiivile;
„üleeuroopaline traadita elektrooniline 
sidevõrk või -teenus” – enamikus 
liikmesriikides kättesaadav traadita 
elektrooniline sidevõrk või -teenus.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
selliste üleeuroopaliste teenuste määratluse sätestamisega, mida on võimalik eristada lihtsast 
piiriülesest mõõtmest ja mis peegeldab üleeuroopalist mõõdet.

Muudatusettepanek 164
Herbert Reul

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse artikkel 6 a:
„Artikkel 6 a
Ühtlustamismeetmed
1. Piiramata käesoleva direktiivi artikli 5 
lõigete 1 ja 2 ning direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:
(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldluba;
(b) ühtlustada üleeuroopalisi 
elektroonilisi sidevõrke või -teenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele numbrite 
kasutamise üldlubade andmise kord;
(c) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad üldlubade 
andmisega üleeuroopalisi elektroonilisi 
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sidevõrke või -teenuseid pakkuvatele 
ettevõtjatele.
Need meetmed, mis on välja töötatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise kaudu, 
võetakse vastu direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 22 lõikes 3 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
2. Lõikes 1 osutatud meetmetes võib 
vajaduse korral liikmesriikidele ette näha 
võimaluse esitada põhjendatud taotlus 
osalise vabastuse ja/või ajutise erandi 
saamiseks neist meetmetest.
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.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel. 
Komiteemenetlus peaks piirduma raadiosagedusaladega, mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldluba.

Muudatusettepanek 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(4 a) Lisatakse artikkel 6 a:
„Artikkel 6 a
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Ühtlustamismeetmed
1. Piiramata käesoleva direktiivi artikli 5 
lõigete 1 ja 2 ning direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et:
(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldluba;
(b) ühtlustada üleeuroopalisi 
elektroonilisi sidevõrke või -teenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele numbrite 
kasutamise üldlubade andmise kord;
(c) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad üldlubade 
andmisega üleeuroopalisi elektroonilisi 
sidevõrke või -teenuseid pakkuvatele 
ettevõtjatele. 
Need meetmed, mis on välja töötatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise kaudu, 
võetakse vastu direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 22 lõikes 3 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
2. Lõikes 1 osutatud meetmetes võib 
vajaduse korral liikmesriikidele ette näha 
võimaluse esitada põhjendatud taotlus 
osalise vabastuse ja/või ajutise erandi 
saamiseks neist meetmetest.
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.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel. 
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Komiteemenetlus peaks piirduma raadiosagedusaladega, mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldluba.

Muudatusettepanek 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 2 – alapunkt h
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisa – A osa – punkt 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19. Üldsusele kättesaadavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
kehtestatud läbipaistvuse kohustused, et 
tagada läbivühenduvus kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8 
sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega, 
võrguliikluskorralduse poliitika 
avalikustamine ning, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, riigi reguleerivate 
asutuste juurdepääs sellisele teabele, et 
kontrollida sellise avalikustamise täpsust.

19. Üldsusele kättesaadavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
kehtestatud läbipaistvuse kohustused, et 
tagada läbivühenduvus, sealhulgas 
piiranguteta juurdepääs infosisule, 
teenustele ja rakendustele ning nende 
levitamine, kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8 
sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega, 
võrguliikluskorralduse poliitika 
avalikustamine ning, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, riigi reguleerivate 
asutuste juurdepääs sellisele teabele, et 
kontrollida sellise avalikustamise täpsust.

Or. en

Selgitus

Tuleks säilitada läbivühenduvuse aluspõhimõte, mis hõlmab lõpptarbija õigust infosisule, 
teenustele ja rakendustele juurdepääsule ning nende jaotamisele internetis omal valikul. 

Muudatusettepanek 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 2 – alapunkt h
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisa – A osa – punkt 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19. Üldsusele kättesaadavaid elektroonilisi 19. Üldsusele kättesaadavaid elektroonilisi 
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sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
kehtestatud läbipaistvuse kohustused, et 
tagada läbivühenduvus kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8 
sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega, 
võrguliikluskorralduse poliitika 
avalikustamine ning, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, riigi reguleerivate 
asutuste juurdepääs sellisele teabele, et 
kontrollida sellise avalikustamise täpsust.

sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
kehtestatud läbipaistvuse kohustused, et 
tagada läbivühenduvus, sealhulgas 
piiranguteta juurdepääs infosisule, 
teenustele ja rakendustele ning nende 
levitamine, kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8 
sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega, 
võrguliikluskorralduse poliitika 
avalikustamine ning, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, riigi reguleerivate 
asutuste juurdepääs sellisele teabele, et 
kontrollida sellise avalikustamise täpsust.

Or. en


