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LÜHISELGITUS

Ettepanekuga muudetakse raam-1, loa-2 ja juurdepääsu käsitlevat3 direktiivi, pidades silmas 
2007. aasta novembris esitatud komisjoni ettepanekut. Arvamuse koostaja tervitab õigusaktide 
paketi osas tehtud „parema reguleerimise” ettepanekuid, avaldades sellele täielikku toetust, 
kuna pakett on väga oluline telekommunikatsiooni valdkonnas tõelise Euroopa siseturu 
tõhustamisel. Paketi eesmärk on toetada elektroonilise side valdkonda tehtavaid 
investeeringuid ja selles valdkonnas teostatavat innovatsiooni ning suurendada sellest 
valdkonnast tarbijatele saadavat kasu ehk teiste sõnadega toetada ja edasi arendada 
reguleerivat digimajanduse raamistikku, mis oleks tulevikukindel, turule orienteeritud ning 
kasutaks siseturu väljakujundamisest tulenevaid eeliseid, mida arvamuse koostaja samuti 
tugevalt toetab.

Kuigi arvamuse koostaja tervitab ettepanekut elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise 
reguleeriva raamistiku, juurdepääsu ja vastastikuse sidumise ning elektroonilise sidega seotud 
lubade andmise kohta, on ta seisukohal, et seda saaks veel parandada.

Spektri haldamine
EL peab kiiresti kasutusele võtma paremad spektri haldamise tavad, mis hõlmaksid avatust, 
paindlikkust ja ühtlustamist. On selge vajadus spektri kasutamise paindlikkuse ja maksimaalse 
tõhususe järele. 

Üleeuroopaliste ja piiriüleste teenuste parandamiseks oleks vaja spektri haldamise ühtlustatud 
lähenemist, mis viiks kooskõlla 27 erinevat riikide spektri haldamise skeemi. Ühtsest spektri 
haldamise korrast on tehnoloogia ja teenuste osas kasu tarbijatele ning see toob seeläbi 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu (nt standardsete seadmete masstootmine, uutele tarbijatele 
hinna alanemine ning turuletuleku takistuste vähenemine).
Sellega seoses tuleks häirete vältimiseks tähelepanu pöörata sageduse haldamisele ning võrgu 
planeerimisele, kuna tehnoloogiliselt neutraalne ühtlustamine ei saa lahendada häirete 
probleemi.

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni poolt konkreetsetele tehnoloogiatele või teenustele 
spektri jaotamise paindlikkuse juurutamist. Paindlikuma kasutuse võimaldamine toob 
suuremat kasu innovatsioonile ja tarbijatele. Siiski võib osutuda vajalikuks mõnede 
sagedusalade reserveerimine kogu ELi katva rakenduse tarbeks (nt hädaabiteenused), mistõttu 
tuleks olla ettevaatlik tehnoloogilise ja teenustealase neutraalsusega.
Seetõttu tundub murrangulise reformi asemel eelistatavam järk-järguline lähenemine. Samas 
kui tehnoloogiline neutraalsus toob tarbijate hüvanguks kaasa innovaatilisi ja tehnoloogilisi 
arenguid, tuleks seda konkurentsi tagamiseks täiendada kauplemisega. 

Komisjon soovib tavapärasele meetodile lisada turupõhise spektrikaubanduse koos teisese 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta (EÜT L 108, 24.4.2002)
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/20/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenustega seotud lubade andmise kohta (EÜT L 108, 24.4.2002)
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/19/EÜ, 7. märts 2002, elektroonilistele sidevõrkudele ja 
nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (EÜT L 108, 24.4.2002)
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kauplemise ja enampakkumistega. Spektrikaubandus iseenesest ei pruugi veel parandada 
spektrikasutuse paindlikkust. Siiski peaks see lihtsustama juurdepääsu spektri kasutamisele 
ning tooma kaasa intensiivsema (ja seega väärtuslikuma) spektrikasutuse. Seepärast toetab 
arvamuse koostaja teatud sagedusalade kasutusõiguste müüdavuse juurutamist kogu ELis, 
juhul kui individuaalsed kasutusõigused on tagatud.

Uued koordineerimis- ja regulatiivsed volitused
Komisjon on teinud ettepaneku, et riikide reguleerivatele asutustele tuleks anda volitused 
turgu valitsevate operaatorite funktsioonipõhiseks eraldamiseks, kui see aitab tarbijate jaoks 
suurendada konkurentsi ning tagada operaatoritele võrdsed tegutsemistingimused. Arvamuse 
kostaja toetab täielikult komisjoni ettepanekut, tunnistades, et see heastamisvahend ei pruugi 
sobida kõikidele liikmesriikidele, kuid see peaks olema riikide reguleerivatele asutustele 
kasutamiseks kättesaadav.

Praeguses ettepanekus on komisjon volitusi laiendatud. Komisjonil on volitused panna veto 
riigi reguleeriva asutuse poolt turgu valitseva operaatori määramisele ning anda soovitusi 
kõikides küsimustes ja teha otsuseid numbrite kohta. Arvamuse koostaja on vastu 
ettepanekule, mis annaks komisjonile taolise vetoõiguse.

Juurdepääsu lihtsustamine
Praegune regulatiivne raamistik näeb juba ette kõige vähem koormava loa andmise skeemi 
rakendamist, s.t tagasiminekut üldlubadele kui eelistatud lähenemisele. Siiski antakse spektri 
kasutusõigused tegelikult sagedamini individuaalsete kasutusõigustega. Ettepanekus 
kinnitatakse üldlubade lähenemine ning seda käsitatakse peamise meetodina. Seejärel 
kehtestatakse kohustus põhjendada individuaalsete kasutusõiguste andmist. Taoline 
põhjendamine võib olla vajalik häirete vältimiseks või üldhuvides olevate eesmärkide 
täitmiseks. Sellel ettepanekul on kaks loogilist põhjendust: (i) vältida individuaallubade 
kasutamist seal, kus see pole vajalik ning seeläbi vähendada spektrile juurdepääsu piiranguid; 
(ii) tehnoloogia areng võimaldab üha enam spektri ühiskasutamist. 

Arvamuse koostaja on veendunud, et tarbijate kaitsmine nõuab tugevdatud meetmeid ning 
seetõttu soovitab muudatusettepanekuid, mis parandavad olukorda nendes tarbijakaitse 
küsimustes. Seoses riikide reguleerivate asutuste ülesannete ja volitustega kehtestatakse 
ettepanekuga tarbijakaitse osas täiendavad meetmed. Arvamuse koostaja soovib tugevdada ja 
selgitada ametiasutuste rolli, et saavutada nendes tarbijakaitse küsimustes edasiminekut.
Nagu komisjon tunnistas, pole ka täielikult toimivat üleeuroopalist jaeturgu veel saavutatud. 
Seepärast on tõelise siseturu saavutamiseks vaja teha täiendavaid konkreetseid ettepanekuid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv asutus 
kasutab oma volitusi sõltumatult, 
erapooletult ja läbipaistvalt. Riigi 
reguleeriv asutus ei taotle ega võta vastu 
ühegi teise asutuse või organi juhiseid 
küsimustes, mis seonduvad ühenduse 
õigust rakendava riigi õigusega temale 
antud kohustuste täitmisega. Riigi 
reguleeriva asutuse otsuseid võivad 
peatada või tühistada üksnes artikli 4 
kohaselt asutatud kaebusi käsitlevad 
organid või riigi kohtud. 

Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriv asutus 
kasutab oma volitusi sõltumatult, 
erapooletult, läbipaistvalt ja õigeaegselt. 
Riigi reguleeriv asutus ei taotle ega võta 
vastu ühegi teise asutuse või organi 
juhiseid küsimustes, mis seonduvad 
ühenduse õigust rakendava riigi õigusega 
temale antud kohustuste täitmisega. Riigi 
reguleeriva asutuse otsuseid võivad 
peatada või tühistada üksnes artikli 4 
kohaselt asutatud kaebusi käsitlevad 
organid või riigi kohtud. 

Or. en

Selgitus

 Turul konkurentsi ja innovatsiooni tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused 
tegutsema õigeaegselt, näiteks seoses turuülevaadetega.

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad nende kaebuste 
läbivaatamiseks ajapiirangud.

Or. en

Selgitus

 Praegu võib kaebuste menetlemine võtta aega mitu aastat, pärast mida on juba hilja tegeleda 
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algse probleemiga. Seetõttu tuleb kehtestada ajapiirang.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Need 
ettevõtjad peavad esitama ka andmed 
võrgu ja teenuste edasise arendamise 
kohta, mis võib mõjutada konkurentidele 
hulgimüügi teel kättesaadavaks tehtavaid 
teenuseid. Need ettevõtjad esitavad sellise 
teabe taotluse korral viivitamata ning riigi 
reguleeriva asutuse nõutava ajakava ja 
täpsusastme kohaselt. Riigi reguleeriva 
asutuse nõutav teave peab olema ülesande 
täitmise seisukohast proportsionaalne. 
Siseriiklik reguleeriv asutus peab 
põhjendama oma teabenõuet.

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Need 
ettevõtjad peavad esitama ka andmed 
võrgu ja teenuste edasise arendamise 
kohta, mis võib mõjutada konkurentidele 
hulgimüügi teel kättesaadavaks tehtavaid 
teenuseid. Need ettevõtjad esitavad sellise 
teabe taotluse korral viivitamata ning riigi 
reguleeriva asutuse nõutava ajakava ja 
täpsusastme kohaselt. Riigi reguleeriva 
asutuse nõutav teave peab olema ülesande 
täitmise seisukohast proportsionaalne. 
Siseriiklik reguleeriv asutus peab 
põhjendama oma teabenõuet, tagades 
ärisaladuse vastavalt ühenduse ja riigi 
õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks 
omavahel ja komisjoniga koostööd, et 
tagada käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete järjepidev 
kohaldamine kõigis liikmesriikides. Selleks 
püüavad nad koostöös komisjoni ja 
ametiga eelkõige kokku leppida vahendite 
ja parandusmeetmete liigid, mis sobivad 
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

2. Riikide reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks 
omavahel ja komisjoniga läbipaistvalt
koostööd, et tagada käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete järjepidev 
kohaldamine kõigis liikmesriikides. Selleks 
püüavad nad koostöös komisjoni ja 
ametiga eelkõige kokku leppida vahendite 
ja parandusmeetmete liigid, mis sobivad 
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui meetme eelnõud on muudetud 
vastavalt lõikele 6, võib komisjon teha 
otsuse, millega nõutakse, et riigi 
reguleeriv asutus kehtestaks konkreetse 
tähtaja jooksul konkreetse kohustuse 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 

välja jäetud

Seda tehes püüab komisjon saavutada 
samu poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8. Komisjon võtab eelkõige 
kehtestatava(te) kohustus(t)e üksikasjade 
väljatöötamisel täiel määral arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artiklile 6.

Or. en
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Selgitus

Kooskõla parandamiseks, ilma et muudetaks tundlikku institutsioonide volituste tasakaalu või 
kahjustataks määruse subsidiaarsuse elemente, peaks komisjon olema pigem lepitaja kui 
kohtuniku rollis.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) soodustades ja lihtsustades 
tulemuslikku turumajanduslikku 
investeerimist infrastruktuuridesse ja 
toetades uuendusi ning”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 7

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 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada:
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ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

a) ühenduse õiguse kohaseid üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu inimelude 
kaitse, sotsiaalse, regionaalse või 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine; 

b) ebatõhusa spektrikasutuse vältimine või
c) kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kooskõla parandamiseks, ilma et muudetaks tundlikku institutsioonide volituste tasakaalu või 
kahjustataks määruse subsidiaarsuse elemente, peaks komisjon olema pigem lepitaja kui 
kohtuniku rollis.
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