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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga soovitakse muuta elektroonilise side valdkonnas kehtivat 
reguleerivat raamistikku, mis on kehtestatud raamdirektiivi ning loadirektiivi ja juurdepääsu 
käsitleva direktiiviga, et jõuda tõelise elektroonilise side siseturu loomiseni. Ettepaneku 
peamiseks eesmärgiks on parandada elektroonilise side tõhusust, muuta eeskirju nii ettevõtjate 
kui ka riiklike reguleerivate asutuste jaoks tõhusamaks ja lihtsamaks ning saavutada ühenduse 
normide ühtlustamine, et soodustada investeeringuid ja innovatsiooni ning suurendada 
soodustusi tarbijatele.

Peamised muudatused, mida raamdirektiivi ning juurdepääsu käsitlevasse direktiivi ja 
loadirektiivi tehakse, on seotud spektrihalduse reformi, funktsioonipõhise eraldamise 
kehtestamise ning komisjoni volituste suurendamisega liikmesriikide suhtes.

Võttes arvesse komisjoni ettepanekut, pakub arvamuse koostaja järgmisi 
muudatusettepanekuid:

A. Raamdirektiiv:

● Artikli 6 viimases lõigus tuleks seoses konsulteerimismenetluse tulemuste 
avalikustamisega riigi reguleeriva asutuse poolt suurendada ettevõtjate poolt 
edastatava teabe konfidentsiaalsust.

● Artikli 9 lõike 4 teises lõigus tuleks seoses piiranguga, millega konkreetses 
sagedusalas keelatakse muude teenuste pakkumine, täpsustada, et selliseid piiranguid 
õigustava üldise huvi alla liigitatakse ka võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu ja 
selle ärahoidmine.

● Artikli 19 lõikes 1 tekib seoses komisjoni poolt võetavate ühtlustamismeetmetega 
olukord, kus komisjonil on juhul, kui esineb erinevusi raamdirektiivist ja 
eridirektiividest tulenevate reguleerimisülesannete täitmisel riikide reguleerivate 
asutuste poolt, õigus valida, kas võtta vastu soovitus või siduv otsus, samas kui 
kontrolliga regulatiivmenetlus on ette nähtud vaid otsuse puhul; see tekitab kahtlusi 
asjaomase sätte vajalikkuses, kuna selle tulemusel hakkaks Euroopa Parlamendi 
osaluse ulatus sõltuma lõpuks komisjoni valikust.

● Artikli 21 lõigetes 2 ja 3 tuleks seoses eri liikmesriikides asuvate poolte vaheliste 
vaidlustega täpsustada, et vaidluse lahendamiseks tehtavate jõupingutuste 
koordineerimine riikide reguleerivate asutuste poolt võib minna kuni ühisotsuse 
vastuvõtmiseni.

B. Loadirektiiv:

 Artikli 5 lõikes 2 tuleks seoses raadiosageduste ja numbrite kasutamise õiguse 
andmisega liikmesriikide poolt viidata pigem direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 9 lõike 4 teise lõigu alusel üldist huvi pakkuvatest eesmärkidest tulenevatele 
piirangutele.
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 Artiklis 10 tuleks seoses üldloa, kasutustingimuste ja erikohustuste täitmisega lisada 
lõige 6 a (uus), milles sätestatakse, et liikmesriigid võimaldavad alati lõigetes 5 ja 6 
sätestatud karistuste kohtulikku läbivaatamist kooskõlas siseriikliku õigusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Muude, spetsiifilisemate õiguslike 
aluste puudumisel tuleks kasutada EÜ 
asutamislepingu artiklit 95, milles 
võimaldatakse võtta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu vahelise 
kaasotsustamismenetluse raames õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamiseks üldisi 
meetmeid, mille eesmärk on siseturu 
rajamine ja selle toimimine. Nimetatud 
artikkel on käesoleva ettepanekuga 
muudetavatele õigusaktidele õiguslikuks 
aluseks, arvestades, et ettepanek on 
suhteliselt horisontaalset laadi, mis 
õigustab seda valikut. Siiski võib Euroopa 
tasandi reguleeriva ameti loomine nõuda 
üldise alusena EÜ asutamislepingu artikli 
308 kohaldamist, ehkki nimetatud säte ei 
anna Euroopa Parlamendile 
kaasotsustusõigust.

Or. es
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 a) Kui vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
artiklis 19 kirjeldatud erijuhule leiab 
komisjon, et käesolevas direktiivis 
sätestatud reguleerimisülesannete erinev 
täitmine riikide reguleerivate asutuste 
poolt võib takistada siseturgu, tuleb 
komisjoni volitada võtma ameti arvamust 
täiel määral arvestades vastu 
ühtlustamismeetmeid, et aidata kaasa 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele. Nimetatud meetmed 
osutuvad piisavalt tõhusaks ainult juhul, 
kui need on ise reguleeriva jõuga, st kui 
tegu on otsuse 2006/512/EÜ artiklis 5 a 
ette nähtud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt vastuvõetud 
otsustega ning mitte soovituste või muud 
laadi mittesiduvate meetmetega.

Or. es

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 b) Komisjoni volituste suurendamise 
ja ameti loomise eesmärgiks on 
spektrihalduse muutmine mõistlikumaks 
ja tõhusamaks. Komisjon ja amet peavad 
oma volitusi täitma äärmiselt 
läbimõeldult, võttes pidevalt arvesse 
ettevõtjate ja kasutajate nõudmisi. Samuti 
on selge, et Euroopa tasandi reguleeriva 
ameti loomine ei tohi kahjustada Euroopa 
Parlamendi otseseid kontrollivolitusi 
komisjoni suhtes, mistõttu toob selle 
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loomine kaasa vajaduse teavitada 
Euroopa Parlamenti pidevalt ja täielikult 
käesoleva direktiivi kohaldamisest.

Or. es

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus avalikustab 
konsulteerimismenetluse tulemused, kui 
ärisaladusi käsitlevate ühenduse või riigi 
õigusnormide kohaselt ei ole tegu 
konfidentsiaalse teabega.

Riigi reguleeriv asutus avalikustab 
konsulteerimismenetluse tulemused, kui 
ärisaladusi käsitlevate ühenduse või riigi 
õigusnormide kohaselt ei ole tegu 
konfidentsiaalse teabega. Konfidentsiaalse 
teabe põhjendamatu levitamise korral 
tagab riigi reguleeriv asutus asjaomase 
ettevõtja taotlusel esimesel võimalusel 
asjakohaste meetmete võtmise.

Or. es

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, eelkõige 
seoses organiseeritud kuritegevuse ja 
terrorismi ärahoidmise ning nende 
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spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

nähtustega võitlemisega, sotsiaalse, 
regionaalse või territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, ebatõhusa spektrikasutuse 
vältimine või kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine, nagu on kooskõlas 
ühenduse õigusega sätestatud riikide 
õigusaktides.

Or. es

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 7

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

2. Lõikes 1 sätestatud soovitust andes 
tegutseb komisjon artikli 22 lõikes 2 
osutatud korras.

välja jäetud

Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv 
asutus võtab oma ülesannete täitmisel 
neid soovitusi täiel määral arvesse. Kui 
riigi reguleeriv asutus otsustab soovitust 
mitte järgida, teatab ta sellest komisjonile 
ja põhjendab oma seisukohta.

Or. es

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga vaidluspool võib suunata 
vaidlusküsimuse asjaomaste riikide 
reguleerivatele asutustele. Pädevad riikide 
reguleerivad asutused kooskõlastavad oma 
tegevuse, et jõuda artiklis 8 sätestatud 
eesmärkide kohaselt vaidluse lahenduseni, 
mis tuleb võimaluste piires saavutada 
ühisotsuse vastuvõtmise kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 22
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad teatavad sellest pooltele viivitamata. 
Kui vaidlust ei ole nelja kuu jooksul 
lahendatud ja kui kaebuse esitanud pool ei 
ole vaidlusküsimust kohtusse andnud ning 
kui üks pool seda taotleb, kooskõlastavad 
riikide reguleerivad asutused oma 
tegevuse, et lahendada vaidlusküsimus
artikli 8 sätete kohaselt, võttes seejuures 
täiel määral arvesse ameti soovitust, kui ta 
on selle määruse […/EÜ] artikli 18 
kohaselt esitanud.

Nad teatavad sellest pooltele viivitamata. 
Kui vaidlust ei ole nelja kuu jooksul 
lahendatud ja pool, kelle õigusi on rikutud,
ei ole vaidlusküsimust kohtusse andnud 
ning kui üks pool seda taotleb, 
kooskõlastavad riikide reguleerivad 
asutused oma tegevuse, et jõuda artikli 8 
sätete kohaselt vaidlusküsimuse 
lahenduseni, mis tuleb võimaluste piires 
saavutada ühisotsuse vastuvõtmise kaudu, 
võttes seejuures täiel määral arvesse ameti 
soovitust, kui ta on selle määruse […/EÜ] 
artikli 18 kohaselt esitanud.

Or. es

Muudatusettepanek 10

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. 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 direktiivi 
2002/12/EÜ (raamdirektiiv) artikli 9 lõike 
4 teise lõiguga.

Or. es
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/21/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, 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 ja mis on igal 
juhul kooskõlas ühenduse õigusega.

Or. es

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Lisatakse järgmine lõige 6a:
"6 a. Liikmesriigid peavad kooskõlas 
siseriikliku õigusega tagama võimaluse 
lõigetes 5 ja 6 ette nähtud karistusi 
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kohtulikult läbi vaadata. 

Or. es
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