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LÜHISELGITUS

Suurendamaks investeeringuid, innovatsiooni ja kasu tarbijatele elektroonilise side 
valdkonnas, vajab Euroopa Liit ühtset reguleerivat raamistikku, mis toetab nii vajadust 
suurema koostöö järele kogu ELis kui ka liikmesriikide telekommunikatsiooniturgude 
mitmekesisust.

Riikide reguleerivad asutused saaksid kasu omavahelisest tõhustatud koostööst, samuti 
märkimisväärse autonoomia säilitamisest – nii komisjonist kui ka liikmesriikide valitsustest –
liikmesriigi turgu puudutavate küsimuste hindamisel ja lahendamisel. Kuna 
liikmesriigisisesed ja liikmesriikidevahelised keerulised küsimused nõuavad hoolikat 
kaalumist ja avatud dialoogi, oleks konsultatsiooni- ja kooskõlastamismehhanism 
tulemuslikum kui see, mis hõlmab endas mandaati ja vetoõigust. Komisjon peaks saama riigi 
reguleerivale asutusele soovitada võtta vastu või võtta tagasi konkreetse meetme eelnõu ja 
riigi reguleeriv asutus võib meetmete eelnõusid muuta või tagasi võtta kolme kuu jooksul.

Riikide reguleerivatel asutustel peaks olema vajalikud vahendid konkurentsi tõhustamiseks 
turul. Kuna iga liikmesriigi turg vajab erinevaid lahendusi, peaks riikide reguleerivatel 
asutustel olema võimalik kasutada funktsioonipõhise eraldamise võimalust õiguslike 
kitsaskohtade lahendamiseks.

Kooskõlas liikmesriikide konkreetsete vajaduste arvestamise ja turutingimustega, lahendavad 
spektri haldamise ja ühtlustamisega seotud küsimusi kõige tulemuslikumalt ja kohasemalt 
riikide reguleerivad asutused komisjoniga konsulteerides. Optimaalsed eraldamis- ja 
jaotamisotsused arvestavad tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet, võttes samal ajal arvesse 
rahvusvaheliste organisatsioonide raadiospektri haldamist käsitlevaid otsuseid.

Turvalisuse ja terviklikkuse parandamine on samuti Euroopa laienevate elektrooniliste 
sidevõrkude jaoks oluline. Samal ajal kui elektroonilised sidevõrgud ja teenused aitavad 
Euroopa riike kommunikatsiooni kaudu tihedamini ühendada, tekitavad turvanõuete 
rikkumistest tulenevad riskid suuremat ohtu kahjule. Kaitsemeetmed peaksid olema 
proportsionaalsed riskihinnangutega ning samaaegselt ka olukorrale vastavad, seega peaks 
komisjonil olema volitused võtta vastu tehnilisi rakendusmeetmeid kokkuleppel riikide 
reguleerivate asutustega. Ettevõtjad peaksid riikide reguleerivaid asutusi teavitama 
turvanõuete tõsistest rikkumistest, mille määratluse peaks otsustama konkreetse riigi 
reguleeriv asutus.

Komisjon on teinud ettepaneku, et kui konkurents turgudel tiheneb, tuleks reguleerimine 
korraldada konkurentsipoliitika raames. Kõnealust ettepanekut tuleks täiendada 
aegumisklauslite lisamisega, et oleks tähtajad, mille suunas töötada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
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muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sektorispetsiifiline turu eelnev 
reguleerimine kõnealuses raamistikus 
aitab elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul minna üle endistelt 
monopolidelt konkurentsile rajatud 
turule. Kohe kui turgudel toimib 
konkurents, lõpetatakse eelnev 
reguleerimine ning kohaldatakse üksnes 
ühenduse ja riiklikku konkurentsiõigust.
Euroopa elektroonilise side turgude 
konkurentsidünaamika kasvades väheneb 
sektorispetsiifilisest hindade ja ligipääsu 
eelnevast reguleerimisest saadav 
potentsiaalne kasu aja jooksul 
märgatavalt. Elektroonilise side turud on 
viimastel aastatel näidanud tugevat 
konkurentsidünaamikat ja on ülimalt 
tõenäoline, et konkurents suureneb 
lähiaastatel veelgi. Et tagada õigeaegne 
üleminek üksnes ühenduse ja riikliku 
konkurentsiõiguse kohaldamisele, peaksid 
käesoleva sektorispetsiifilise eelneva 
reguleerimise raamistiku sätted 
kindlaksmääratud kuupäeval aeguma, 
välja arvatud juhul, kui komisjon 
tõendab, et eelnev reguleerimine on 
õigustatud ka pärast kõnealust kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seoses sellega esitas komisjon oma 
esialgsed järeldused 29. juuni 2006. aasta 
teatises nõukogule, Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele, mis käsitleb 
ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
õigusliku raamistiku läbivaatamist. Nende 
esialgsete järelduste põhjal viidi läbi avalik 
arutelu, mille käigus tehti kindlaks, et 
olulisim küsimus lahendamiseks on 
elektroonilise side siseturu jätkuv 
puudumine. Leiti, et eelkõige 
reguleerimise killustatus ja riikide 
reguleerivate asutuste nõrgalt 
kooskõlastatud tegevusest tulenev 
reguleerimise järjepidevusetus ohustab 
mitte üksnes sektori konkurentsivõimet, 
vaid ka olulist kasu, mida tarbijad saaksid 
piiriülesest konkurentsist.

(2) Seoses sellega esitas komisjon oma 
esialgsed järeldused 29. juuni 2006. aasta 
teatises nõukogule, Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele, mis käsitleb 
ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
õigusliku raamistiku läbivaatamist. Nende 
esialgsete järelduste põhjal viidi läbi avalik 
arutelu, mis näitas toetust olemasolevale 
raamistiku mudelile. Olemasoleva 
raamistikuga viiakse sisse üleminekuga 
seotud tehnilised kohandused, et tagada 
konkurentsiõigusele täieliku ülemineku 
teostumine. Kõnealune raamistik on oma 
olemuselt ajutine ja see tuleks läbi 
vaadata hiljemalt 31. detsembriks 2013. 
Kui selleks kuupäevaks on 
telekommunikatsiooniturg täielikult 
konkurentsivõimeline, aeguvad käesoleva 
direktiivi sätted.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seepärast tuleks elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivat ELi 
raamistikku reformida, et viia lõpule 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamine, tugevdades ühenduse 
mehhanismi, millega reguleeritakse 
võtmeturgudel olulise turujõuga ettevõtjate 
tegevust. Seda täiendatakse Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Ameti (edaspidi: 
„amet”) loomisega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele […/…./EÜ]. Reformi raames 
kehtestatakse ka tõhus spektri haldamise 

(3) Seepärast tuleks elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivat ELi 
raamistikku reformida, et viia lõpule 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamine, tugevdades ühenduse 
mehhanismi, millega reguleeritakse 
võtmeturgudel olulise turujõuga ettevõtjate 
tegevust. Reformi raames kehtestatakse ka 
tõhus ja kooskõlastatud spektri haldamise 
strateegia, et luua ühine Euroopa 
teaberuum, ning tugevdatakse puuetega 
kasutajatele suunatud sätteid, et kujundada 
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strateegia, et luua ühine Euroopa 
teaberuum, ning tugevdatakse puuetega 
kasutajatele suunatud sätteid, et kujundada 
välja kõiki hõlmav infoühiskond.

välja kõiki hõlmav infoühiskond.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühenduse mehhanism, mis võimaldab 
komisjonil nõuda, et riikide reguleerivad 
asutused loobuksid kavandatavatest turu 
määratlemise ja olulise turujõuga 
ettevõtjaks tunnistamisega seotud 
meetmetest, on olulisel määral aidanud 
saavutada järjekindlat lähenemisviisi 
selliste olukordade ja ettevõtjate 
kindlaksmääramisel, kus ja kelle puhul 
võib kohaldada eelnevat reguleerimist. 
Paraku ei ole samaväärset mehhanismi 
kohaldatavate meetmete jaoks. Turu 
jälgimise ja eriti raamdirektiivi artikli 7 
kohase menetlusega saadud kogemused on 
komisjonile näidanud, et kui riikide 
reguleerivad asutused kohaldavad 
parandusmeetmeid erinevalt, isegi kui 
turutingimused on sarnased, õõnestab see 
elektroonilise side siseturgu, ei taga eri 
liikmesriikides asuvatele ettevõtjatele 
võrdset mänguruumi ning takistab 
tarbijatel kasu saamist piiriülesest 
konkurentsist ja teenustest. Komisjonile 
tuleks anda õigus nõuda riigi reguleerivalt 
asutuselt, et ta loobuks meetmete 
eelnõudest seoses riikide reguleerivate 
asutuste valitud parandusmeetmetega. Et 
tagada ühenduses reguleeriva raamistiku 
järjekindel kohaldamine, peaks komisjon 
enne otsustamist ametiga nõu pidama.

(11) Ühenduse mehhanism, mis võimaldab 
komisjonil nõuda, et riikide reguleerivad 
asutused loobuksid kavandatavatest turu 
määratlemise ja olulise turujõuga 
ettevõtjaks tunnistamisega seotud 
meetmetest, on olulisel määral aidanud 
saavutada järjekindlat lähenemisviisi 
selliste olukordade ja ettevõtjate 
kindlaksmääramisel, kus ja kelle puhul 
võib kohaldada eelnevat reguleerimist. 
Paraku ei ole samaväärset mehhanismi 
kohaldatavate meetmete jaoks. Turu 
jälgimise ja eriti raamdirektiivi artikli 7 
kohase menetlusega saadud kogemused on 
komisjonile näidanud, et kui riikide 
reguleerivad asutused kohaldavad 
parandusmeetmeid erinevalt, isegi kui 
turutingimused on sarnased, õõnestab see 
elektroonilise side siseturgu, ei taga eri 
liikmesriikides asuvatele ettevõtjatele 
võrdset mänguruumi ning takistab 
tarbijatel kasu saamist piiriülesest 
konkurentsist ja teenustest. Komisjonile 
võib anda õiguse pidada läbirääkimisi riigi 
reguleerivate asutustega meetmete 
eelnõudest loobumisel seoses riikide 
reguleerivate asutuste valitud 
parandusmeetmetega. Et tagada ühenduses 
reguleeriva raamistiku järjekindel 
kohaldamine, peaks komisjon enne 
läbirääkimisi ametiga nõu pidama.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et vältida reguleerimisvaakumi teket 
kiiresti muutuvas sektoris, peaks juhul, kui 
ka uuesti teatatud meetme eelnõu 
põhjustaks siseturul tõkkeid või oleks 
ühenduse õigusega kokkusobimatu, olema 
komisjonil võimalik pärast ametiga 
nõupidamist nõuda asjaomaselt riigi 
reguleerivalt asutuselt konkreetse 
parandusmeetme rakendamist konkreetse 
tähtaja jooksul.

(13) Et vältida reguleerimisvaakumi teket 
kiiresti muutuvas sektoris, peaks juhul, kui 
ka uuesti teatatud meetme eelnõu 
põhjustaks siseturul tõkkeid või oleks 
ühenduse õigusega kokkusobimatu, olema 
komisjonil võimalik pärast ametiga 
nõupidamist soovitada asjaomasel riigi 
reguleerival asutusel rakendada 
konkreetset parandusmeedet konkreetse 
tähtaja jooksul. Kui asjaomane riigi 
reguleeriv asutus soovitust ei aktsepteeri, 
peaks ta avaldama oma põhjendused 
selgel ja läbipaistval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühenduse konsultatsioonimehhanismi 
lühikesi tähtaegu silmas pidades tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
rakendusmeetmeid komisjoni ja riikide 
reguleerivate asutuste vahelise 
teabevahetuse korra lihtsustamiseks 
teatavatel juhtudel, mis on seotud 
stabiilsete turgudega või hõlmavad üksnes 
eelnevalt teatatud meetmete väheolulisi 
muudatusi, või anda õigus vabastada 
teatamiskohustusest, et teatavate juhtumite 

(14) Ühenduse konsultatsioonimehhanismi 
lühikesi tähtaegu silmas pidades võib 
komisjon riikide reguleerivate asutustega 
konsulteerides võtta vastu 
rakendusmeetmeid komisjoni ja riikide 
reguleerivate asutuste vahelise 
teabevahetuse korra lihtsustamiseks 
teatavatel juhtudel, mis on seotud 
stabiilsete turgudega või hõlmavad üksnes 
eelnevalt teatatud meetmete väheolulisi 
muudatusi, või anda õigus vabastada 
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puhul menetlusi kiirendada. teatamiskohustusest, et teatavate juhtumite 
puhul menetlusi kiirendada.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vastavalt Euroopa põhiõiguste harta 
ning ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni eesmärkidele peaks 
reguleeriv raamistik tagama kõikide 
kasutajate, sealhulgas puuetega 
lõppkasutajate, vanurite ning sotsiaalsete 
erivajadustega isikute hõlpsa juurdepääsu 
soodsa hinnaga kõrgekvaliteedilistele 
teenustele. Amsterdami lõppaktile lisatud 
22. deklaratsioonis on sätestatud, et 
ühenduse institutsioonid võtavad 
asutamislepingu artikli 95 kohaseid 
meetmeid kavandades arvesse puuetega 
inimeste vajadusi.

(15) Vastavalt Euroopa põhiõiguste harta 
ning ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni eesmärkidele peaks 
reguleeriv raamistik tagama kõikide 
kasutajate, sealhulgas puuetega 
lõppkasutajate, vanurite ning sotsiaalsete 
erivajadustega isikute hõlpsa juurdepääsu 
elektroonilistele sideteenustele. 
Amsterdami lõppaktile lisatud 22. 
deklaratsioonis on sätestatud, et ühenduse 
institutsioonid võtavad asutamislepingu 
artikli 95 kohaseid meetmeid kavandades 
arvesse puuetega inimeste vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Riigipiiridel on raadiospektri 
optimaalse kasutuse kindlaksmääramisel 
üha väiksem tähtsus. Spektriõigustele 
juurdepääsu killustatud haldamine piirab 
investeeringuid ja innovatsiooni ning ei 
võimalda ettevõtjatel ja seadmetootjatel 

(19) Riigipiiridel on raadiospektri 
optimaalse kasutuse kindlaksmääramisel 
üha väiksem tähtsus. Spektriõigustele 
juurdepääsu killustatud haldamine piirab 
investeeringuid ja innovatsiooni ning ei 
pruugi võimaldada ettevõtjatel ja 
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saavutada mastaabisäästu, takistades nii 
elektroonilise side siseturu ja raadiospektrit 
kasutavate teenuste arengut.

seadmetootjatel saavutada mastaabisäästu, 
takistades nii elektroonilise side siseturu ja 
raadiospektrit kasutavate teenuste arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele.

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele, kui see ei 
kahjusta päritolumaa põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Arvestades nende erandite mõju 
elektrooniliste sideteenuste siseturu 
arengule, peaks komisjon saama
kooskõlastada tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest tehtavate 
erandite ulatust ja laadi, välja arvatud 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse või 
meedia paljususe edendamisega seotud 
erandid, võttes arvesse raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimusi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 

(26) Arvestades nende erandite mõju 
elektrooniliste sideteenuste siseturu 
arengule, võib komisjon riikide 
reguleerivate asutuste nõusolekul
kooskõlastada tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest tehtavate 
erandite ulatust ja laadi, välja arvatud 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse või 
meedia paljususe edendamisega seotud 
erandid, võttes arvesse raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimusi vastavalt Euroopa 
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aasta otsusele 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus).

Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta otsusele 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus).

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Siseturu huvides võib olla vajalik 
kooskõlastada ühenduse tasandil ka 
kaubeldavad sagedusalad, kaubeldavuse 
või kaubeldavate õiguste üleandmise 
tingimused konkreetsetes sagedusalades, 
kaubeldavate õiguste miinimumvorm, 
spektrikaubanduseks vajaliku teabe 
tsentraliseeritud valdamise, ligipääsetavuse 
ja usaldusväärsuse tagamise nõuded ning 
nõuded seoses konkurentsi kaitsmise ja 
liigse spektrivaru soetamise tõkestamisega. 
Seepärast tuleks komisjonile anda 
volitused ühtlustamismeetmete 
vastuvõtmiseks. Selliste rakendusmeetmete 
puhul tuleks vajalikul määral arvesse võtta 
seda, kas individuaalsed kasutamisõigused 
on antud ärilisel või mitteärilisel alusel.

(27) Siseturu huvides võib olla vajalik 
kooskõlastada ühenduse tasandil ka 
kaubeldavad sagedusalad, kaubeldavuse 
või kaubeldavate õiguste üleandmise 
tingimused konkreetsetes sagedusalades, 
kaubeldavate õiguste miinimumvorm, 
spektrikaubanduseks vajaliku teabe 
tsentraliseeritud valdamise, ligipääsetavuse 
ja usaldusväärsuse tagamise nõuded ning 
nõuded seoses konkurentsi kaitsmise ja 
liigse spektrivaru soetamise tõkestamisega. 
Seepärast võib komisjonile riikide 
reguleerivate asutuste nõusolekul anda 
volitused ühtlustamismeetmete 
vastuvõtmiseks. Selliste rakendusmeetmete 
puhul tuleks vajalikul määral arvesse võtta 
seda, kas individuaalsed kasutamisõigused 
on antud ärilisel või mitteärilisel alusel. 
Kõigile äriettevõtetele, keda sunnitakse 
neile eraldatud spektriosa vabastama 
enne neile antud volituste lõppemist, 
tuleks pakkuda turuhinnaga 
kompensatsiooni või pakkuda võrdväärset 
sagedusala koos sobivate 
üleviimiskuludega.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
tuleks komisjonile anda õigus volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid. Et liikmesriikide kodanikud, 
sealhulgas reisijad ja puuetega isikud, 
saaksid juurdepääsu teatavatele teenustele 
ühtede ja samade kergesti äratuntavate 
numbrite kasutamisega ja sarnase hinnaga 
kõigis liikmesriikides, peaks komisjoni 
õigus kinnitada tehnilisi meetmeid 
hõlmama vajaduse korral ka rakendatava 
tariifipõhimõtte või mehhanismi 
kinnitamist.

(29) Siseturu toimimise edendamiseks ja 
piiriüleste teenuste arendamise toetamiseks 
võib komisjonile riikide reguleerivate 
asutuste nõusolekul anda õiguse volitada 
ametit täitma numeratsiooniga seotud 
eriülesandeid. Et liikmesriikide kodanikud, 
sealhulgas reisijad ja puuetega isikud, 
saaksid juurdepääsu teatavatele teenustele 
ühtede ja samade kergesti äratuntavate 
numbrite kasutamisega ja sarnase hinnaga 
kõigis liikmesriikides, peaks komisjoni 
õigus kinnitada tehnilisi meetmeid 
hõlmama vajaduse korral ka rakendatava 
tariifipõhimõtte või mehhanismi 
kinnitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) On vaja tugevdada liikmesriikide 
volitusi trasside rajamise õiguste omanike 
suhtes, et tagada turuletuleku või uue võrgu 
rajamise keskkonnasõbralikkus ning 
sõltumatus olulise turujõuga ettevõtja 
võimalikust kohustusest anda juurdepääs 
oma elektroonilisele sidevõrgule. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks konkreetsetel 
juhtudel olema võimalik kohustada ühiselt 
kasutama kaablikanalisatsiooni, maste, 
antenne ja hoonetesse pääsu ning ehitustöid 
paremini kooskõlastama. Vahendite parem 

(31) On vaja tugevdada liikmesriikide 
volitusi trasside rajamise õiguste omanike 
suhtes, et tagada turuletuleku või uue võrgu 
rajamise keskkonnasõbralikkus ning 
sõltumatus olulise turujõuga ettevõtja 
võimalikust kohustusest anda juurdepääs 
oma elektroonilisele sidevõrgule. Riikide 
reguleerivatel asutustel peaks konkreetsetel 
juhtudel olema võimalik kohustada ühiselt 
kasutama kaablikanalisatsiooni, maste, 
antenne ja hoonetesse pääsu ning ehitustöid 
paremini kooskõlastama, kui 
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ühine kasutamine võib oluliselt parandada 
konkurentsi ja vähendada ettevõtjate üldist 
elektroonilise side infrastruktuuri rajamise 
finants- ja keskkonnakulu.

infrastruktuuri puudutava konkurentsi 
puhul eksisteerib õiguslikke kitsaskohti. 
Vahendite parem ühine kasutamine võib 
oluliselt parandada konkurentsi ja 
vähendada ettevõtjate üldist elektroonilise 
side infrastruktuuri rajamise finants- ja 
keskkonnakulu. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Usaldusväärne ja turvaline 
andmeedastus elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu on kogu majanduses ja ühiskonnas 
üha kesksemal kohal. ELi kodanikele 
olulisi teenuseid, sealhulgas e-valitsuse 
teenuseid vahendava füüsilise 
infrastruktuuri toimimist ja ligipääsetavust 
võivad mõjutada süsteemi keerukus, 
tehniline rike või inimlik eksimus, 
õnnetused või rünnakud. Seepärast peaksid 
riikide reguleerivad asutused tagama 
üldkasutatavate sidevõrkude tervikluse ja 
turvalisuse. Amet peaks toetama 
elektroonilise side turvalisuse 
suurendamist, pakkudes muu hulgas 
oskusteavet ja nõu ning edendades 
parimate tavade vahetamist. Nii ametil kui 
ka riikide reguleerivatel asutustel peaksid 
olema oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, sealhulgas õigus saada piisavat 
teavet, et hinnata võrkude või teenuste 
turvalisust, ning saada täielikke ja 
usaldusväärseid andmeid tegelike 
turvalisusega seotud vahejuhtumite kohta, 
mis on oluliselt mõjutanud võrkude või 
teenusepakkujate tööd. Kuna nõuetekohase 
turvalisuse saavutamine ei ole ühekordne 
meede, vaid pidev rakendamise, 

(32) Usaldusväärne ja turvaline 
andmeedastus elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu on kogu majanduses ja ühiskonnas 
üha kesksemal kohal. ELi kodanikele 
olulisi teenuseid, sealhulgas e-valitsuse 
teenuseid vahendava füüsilise 
infrastruktuuri toimimist ja ligipääsetavust 
võivad mõjutada süsteemi keerukus, 
tehniline rike või inimlik eksimus, 
õnnetused või rünnakud. Seepärast peaksid 
riikide reguleerivad asutused tagama 
üldkasutatavate sidevõrkude tervikluse ja 
turvalisuse. Amet peaks toetama 
elektroonilise side turvalisuse 
suurendamist, pakkudes muu hulgas 
oskusteavet ja nõu ning edendades 
parimate tavade vahetamist. Nii ametil kui 
ka riikide reguleerivatel asutustel peaksid 
olema oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, sealhulgas õigus saada piisavat 
teavet, et hinnata võrkude või teenuste 
turvalisust, ning saada täielikke ja 
usaldusväärseid andmeid tegelike 
turvalisusega seotud vahejuhtumite kohta, 
mis on oluliselt mõjutanud võrkude või 
teenusepakkujate tööd. Kuna nõuetekohase 
turvalisuse saavutamine ei ole ühekordne 
meede, vaid pidev rakendamise, 
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ülevaatamise ja täiendamise protsess, 
tuleks nõuda, et elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste pakkujad võtaksid meetmeid 
nende tervikluse ja turvalisuse tagamiseks 
vastavalt riskihinnangutele, pidades 
silmas tehnilist arengut.

ülevaatamise ja täiendamise protsess, 
tuleks nõuda, et elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste pakkujad võtaksid meetmeid 
nende tervikluse ja turvalisuse tagamiseks 
proportsioonis riskihinnangutega, pidades 
silmas tehnilist arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Juhul, kui on vaja kokku leppida 
ühised turvanõuded, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu tehnilisi 
rakendusmeetmeid, et saavutada 
elektrooniliste sidevõrkude ning siseturul
pakutavate teenuste nõuetekohane 
turvalisuse tase. Amet peaks toetama 
vajalike tehniliste ja organisatsiooniliste 
turvameetmete ühtlustamist, andes 
eksperdiabi. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks raamdirektiivi alusel vastu 
võetud tehniliste rakendusmeetmetega 
seoses olema õigus anda siduvaid 
suuniseid. Oma ülesannete täitmiseks 
peaks neil olema uurimisõigus ja õigus 
määrata rikkumiste puhul karistusi.

(33) Juhul, kui on vaja kokku leppida 
ühised turvanõuded, võib komisjonile 
pärast riikide reguleerivatelt asutustelt 
nõusoleku saamist anda õiguse võtta vastu 
tehnilisi rakendusmeetmeid, et saavutada 
elektrooniliste sidevõrkude ning siseturul 
pakutavate teenuste nõuetekohane 
turvalisuse tase. Amet peaks toetama 
vajalike tehniliste ja organisatsiooniliste 
turvameetmete ühtlustamist, andes 
eksperdiabi. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks raamdirektiivi alusel vastu 
võetud tehniliste rakendusmeetmetega 
seoses olema õigus anda siduvaid 
suuniseid. Oma ülesannete täitmiseks 
peaks neil olema uurimisõigus ja õigus 
määrata rikkumiste puhul karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Turuosalistele regulatiivsete 
tingimuste osas kindlustunde andmiseks on 
vaja kehtestada turu läbivaatamise tähtaeg. 
Oluline on teha turuanalüüse korrapäraselt 
ning mõistliku ja sobiva tähtaja jooksul. 
Tähtaja osas tuleks arvesse võtta, kas 
konkreetsel turul on varem turuanalüüsi 
tehtud ja sellest nõuetekohaselt teatatud. 
Riigi reguleeriva asutuse suutmatus turgu 
kindla tähtaja jooksul analüüsida võib 
ohustada siseturgu ning tavapärased 
rikkumismenetlused ei pruugi õigeks ajaks 
soovitavat tulemust anda. Seepärast peaks 
komisjonil olema võimalus paluda ametil 
aidata täita asjaomase riigi reguleeriva 
asutuse ülesandeid ning eelkõige esitada 
arvamus, mis sisaldab meetme eelnõud, 
asjaomase turu analüüsi ning vajalikke 
kohustusi, mille komisjon võib seejärel 
kehtestada.

(36) Turuosalistele regulatiivsete 
tingimuste osas kindlustunde andmiseks on 
vaja kehtestada turu läbivaatamise tähtaeg. 
Oluline on teha turuanalüüse korrapäraselt 
ning mõistliku ja sobiva tähtaja jooksul. 
Tähtaja osas tuleks arvesse võtta, kas 
konkreetsel turul on varem turuanalüüsi 
tehtud ja sellest nõuetekohaselt teatatud. 
Riigi reguleeriva asutuse suutmatus turgu 
kindla tähtaja jooksul analüüsida võib 
ohustada siseturgu ning tavapärased 
rikkumismenetlused ei pruugi õigeks ajaks 
soovitavat tulemust anda. Seepärast võib 
komisjon pärast riikide reguleerivate 
asutustega kokkuleppe saavutamist paluda 
ametil aidata täita asjaomase riigi 
reguleeriva asutuse ülesandeid ning 
eelkõige esitada arvamus, mis sisaldab 
meetme eelnõud, asjaomase turu analüüsi 
ning vajalikke kohustusi, mille komisjon 
võib seejärel kehtestada.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Euroopa mõõtmega üldloa või spektri 
ja numbrite kasutusõiguse saamise 
õiguslike ja haldusalaste tõkete kaotamine 
soodustaks tehnoloogia ja teenuste arengut 
ning aitaks tugevdada konkurentsi. Kuigi 
raadiosageduste kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamise tehniliste tingimuste 
kooskõlastamine toimub raadiospektrit 
käsitleva otsuse alusel, võib siseturuga 
seotud eesmärkide saavutamiseks olla 
vajalik ka kooskõlastada ja ühtlustada 

(53) Euroopa mõõtmega üldloa või spektri 
ja numbrite kasutusõiguse saamise 
õiguslike ja haldusalaste tõkete kaotamine 
soodustaks tehnoloogia ja teenuste arengut 
ning aitaks tugevdada konkurentsi. Kuigi 
raadiosageduste kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamise tehniliste tingimuste 
kooskõlastamine toimub raadiospektrit 
käsitleva otsuse alusel, võib siseturuga 
seotud eesmärkide saavutamiseks olla 
vajalik ka kooskõlastada ja ühtlustada 
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valikumenetlusi ning tingimusi, mida 
kohaldatakse teatavate sagedusalade 
õiguste ja lubade, numbrite kasutusõiguse 
ning üldlubade suhtes. See kehtib eelkõige 
selliste elektrooniliste sideteenuste puhul 
nagu satelliiditeenused, mis juba oma 
loomult on siseturu mõõtega või piiriülesed 
ning mille arengut takistaksid 
liikmesriikide vahelised spektri jaotamise 
erinevused. Komisjonil, keda abistab 
sidekomitee ning kes võtab hoolikalt 
arvesse ameti arvamust, peaks seetõttu 
olema võimalik vastu võtta nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikke 
tehnilisi rakendusmeetmeid. Komisjoni 
võetavate rakendusmeetmetega võidakse 
nõuda, et liikmesriik teeks kättesaadavaks 
spektri ja/või numbrite kasutusõigused 
kogu oma territooriumil ning vajaduse 
korral tühistaks olemasolevad riigisisesed 
kasutusõigused. Sellistel juhtudel ei tohiks 
liikmesriik asjaomases sagedusalas või 
numeratsioonialas oma menetlusega uusi 
kasutusõigusi välja anda.

valikumenetlusi ning tingimusi, mida 
kohaldatakse teatavate sagedusalade 
õiguste ja lubade, numbrite kasutusõiguse 
ning üldlubade suhtes. See kehtib eelkõige 
selliste elektrooniliste sideteenuste puhul 
nagu satelliiditeenused, mis juba oma 
loomult on siseturu mõõtega või piiriülesed 
ning mille arengut takistaksid 
liikmesriikide vahelised ning ELi ja 
kolmandate riikide vahelised spektri 
jaotamise erinevused, võttes arvesse 
rahvusvaheliste organisatsioonide (nt 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) ning Euroopa Posti- ja 
Elektersidetalituste Konverentsi (CEPT)) 
raadiospektri haldamist käsitlevaid 
otsuseid. Komisjonil, keda abistab 
sidekomitee ning kes võtab hoolikalt 
arvesse ameti arvamust, peaks seetõttu 
olema võimalik vastu võtta nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikke 
tehnilisi rakendusmeetmeid. Komisjoni 
võetavate rakendusmeetmetega võidakse 
nõuda, et liikmesriik teeks kättesaadavaks 
spektri ja/või numbrite kasutusõigused 
kogu oma territooriumil ning vajaduse 
korral tühistaks olemasolevad riigisisesed 
kasutusõigused. Sellistel juhtudel ei tohiks 
liikmesriik asjaomases sagedusalas või 
numeratsioonialas oma menetlusega uusi 
kasutusõigusi välja anda.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 

1.  Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
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teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide reguleerimise 
ühtlustatud raamistik. Käesolevas 
direktiivis sätestatakse riikide reguleerivate 
asutuste kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

teenuste reguleerimise ühtlustatud 
raamistik. Käesolevas direktiivis 
sätestatakse riikide reguleerivate asutuste 
kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise või mis muul 
viisil oluliselt moonutavad, takistavad või 
korduvalt katkestavad ühenduse või 
liikmesriigi kohaldatavatele eeskirjadele 
vastavat raadiosideteenust.

(s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise või mis muul 
viisil oluliselt moonutavad, takistavad või 
korduvalt katkestavad rahvusvahelistele,
ühenduse või liikmesriigi kohaldatavatele 
eeskirjadele vastavat raadiosideteenust.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
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 

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 
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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. 
Riigi reguleeriv asutus peab oma 
teabenõuet põhjendama.

kohaselt tehtud otsuste täitmine. 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. Riigi 
reguleeriv asutus peab oma teabenõuet 
põhjendama ning järgima ühenduse ja 
riigi ärisaladusi käsitlevaid õigusnormide.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei kehtesta tingimusi 
elektrooniliste sideteenuste osutamisele 
teisest liikmesriigist.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha otsuse, et
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab
meetme eelnõu tagasi võtma. Enne otsuse 

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon soovitada asjaomase 
riigi reguleerival asutusel meetme eelnõu 
tagasi võtta. Enne otsuse tegemist võtab 
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tegemist võtab komisjon täiel määral 
arvesse ameti arvamust, mis esitatakse 
vastavalt määruse [.../.../EÜ] artiklile 5. 
Otsusele lisatakse üksikasjalik ja 
objektiivne analüüs selle kohta, miks 
komisjon leiab, et meetme eelnõu ei tohiks 
vastu võtta, ja konkreetsed ettepanekud 
meetme eelnõu muutmiseks.

komisjon täiel määral arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[.../.../EÜ] artiklile 5. Soovitusele lisatakse 
üksikasjalik ja objektiivne analüüs selle 
kohta, miks komisjon leiab, et meetme 
eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja konkreetsed 
ettepanekud meetme eelnõu muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riigi reguleeriv asutus muudab meetme 
eelnõu või võtab selle tagasi kolme kuu 
jooksul alates lõike 5 kohase komisjoni 
otsuse tegemisest, millega nõutakse riigi 
reguleerivalt asutuselt selle meetme 
eelnõu tagasivõtmist. Meetmete eelnõu 
muutmise korral viib riigi reguleeriv asutus 
läbi avaliku arutelu vastavalt artiklis 6 
sätestatud korrale ning teeb muudetud 
meetme eelnõu uuesti komisjonile 
teatavaks vastavalt lõike 3 sätetele.

6. Riigi reguleeriv asutus muudab meetme 
eelnõu või võtab selle tagasi kolme kuu 
jooksul alates lõike 5 kohasest komisjoni 
soovitusest riigi reguleerivale asutusele 
see meetme eelnõu tagasi võtta. Meetmete 
eelnõu muutmise korral viib riigi 
reguleeriv asutus läbi avaliku arutelu 
vastavalt artiklis 6 sätestatud korrale ning 
teeb muudetud meetme eelnõu uuesti 
komisjonile teatavaks vastavalt lõike 3 
sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui meetme eelnõud on muudetud välja jäetud
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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. 
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

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 7 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 loetletud meetmed, mille
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagades, et kasutajad, sealhulgas 
puuetega kasutajad, vanuritest kasutajad ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajad 
saavad maksimaalselt kasu nii valiku, 
hinna kui ka kvaliteedi näol;

(a) tagades, et kasutajad, sealhulgas 
puuetega kasutajad, vanuritest kasutajad ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajad 
saavad maksimaalselt kasu nii valiku, 
hinna kui ka kvaliteedi näol olenemata 
kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) pöörates tähelepanu konkreetsete 
sotsiaalsete rühmade, eelkõige puuetega 
kasutajate, vanuritest kasutajate ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajate 
vajadustele;

(e) pöörates tähelepanu konkreetsete 
sotsiaalsete rühmade, eelkõige puuetega 
kasutajate, vanuritest kasutajate ja 
sotsiaalsete erivajadustega kasutajate 
vajadustele olenemata kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
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elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal 
ning et raadiospektri määramine ja 
eraldamine riigi reguleeriva asutuse poolt 
tagab tõhusa konkurentsi, võttes arvesse 
vastava riigi sagedusplaani ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
eelnevaid raadiospektri haldamist 
käsitlevaid otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus).

2. Liikmesriigid toetavad võimaluse korral
raadiosageduste kasutuse ühtlustamist 
ühenduses kooskõlas vajadusega tagada 
raadiolainete tõhus ja tulemuslik 
kasutamine vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus), võttes arvesse vastava riigi 
sagedusplaani ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide eelnevaid raadiospektri 
haldamist käsitlevaid otsuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) konkurentsimoonutuste vältimiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 9c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9c. Siseturu arengu toetamiseks ja 
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks võtab komisjon vastu 
vajalikud rakendussätted, et:

9c. Siseturu arengu toetamiseks ja 
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks võib komisjon riikide 
reguleerivate asutustega kokkuleppel 
soovitada vajalikke rakendussätteid, et:

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 

(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
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korral; korral;
(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega.

(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada nendest põhimõtetest tehtavate 
erandite ulatus ja laad. Kõik erandid 
peavad olema kooskõlas artikli 9 lõigetega 
3 ja 4.

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10.”

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10.”

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks. Komisjon võib selles 
küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid, mille hulka võib 
kuuluda teatavate numbrite või 
numbrivahemike jaoks tariifipõhimõtete 
kehtestamine. Rakendusmeetmetega võib 
ametile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
kohustusi.

2. Liikmesriigid toetavad numeratsiooni 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või on vajalik 
üleeuroopaliste teenuste arengu 
toetamiseks. Komisjon võib kokkuleppel 
riikide reguleerivate asutustega soovitada 
selles küsimuses võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid.
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Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
ettevõtjal on riigi õigusnormide kohaselt 
õigus paigaldada seadmeid avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel 
õigus muuta selliste seadmete või vara, 
sealhulgas hoonetesse pääsu, mastide, 
antennide, kaablikanalisatsiooni, 
pääseluukide ja kaablikappide ühine 
kasutamine kohustuslikuks.

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
ettevõtjal on riigi õigusnormide kohaselt 
õigus paigaldada seadmeid avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel 
õigus muuta selliste seadmete või vara, 
sealhulgas hoonetesse pääsu, mastide, 
antennide, kaablikanalisatsiooni, 
pääseluukide ja kaablikappide ühine 
kasutamine kohustuslikuks, makstes 
kõnealuste õiguste omanikule õiglase 
turuhinnaga asjakohast ja 
proportsionaalset kompensatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 12 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib nõuda, et lõikes 1 
nimetatud õiguste valdajad kasutaksid 
ühiselt seadmeid või vara (kaasa arvatud 
füüsiline ühispaiknemine) või võtaksid 
meetmeid ehitustööde kooskõlastamiseks, 
et kaitsta keskkonda, rahva tervist ja 
avalikku julgeolekut, ja järgiksid linnade 
või maapiirkondade planeerimiseesmärke 
alles pärast nõuetekohase kestusega 
avalikku arutelu, mille käigus kõikidele 
huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada oma seisukohad. Selline 
ühiskasutus- või koordineerimiskord võib 
sisaldada reegleid seadmete või vara või 
omandi ühiskasutusest tulenevate kulude 
jaotamise kohta.

2. Liikmesriik võib nõuda, et lõikes 1 
nimetatud õiguste valdajad kasutaksid 
ühiselt seadmeid või vara (kaasa arvatud 
füüsiline ühispaiknemine) või võtaksid 
meetmeid ehitustööde kooskõlastamiseks, 
et kaitsta keskkonda, rahva tervist ja 
avalikku julgeolekut, ja järgiksid linnade 
või maapiirkondade planeerimiseesmärke 
alles pärast nõuetekohase kestusega 
avalikku arutelu, mille käigus otsest huvi 
omavatele isikutele antakse võimalus 
esitada oma seisukohad. Selline 
ühiskasutus- või koordineerimiskord võib 
sisaldada reegleid seadmete või vara või 
omandi ühiskasutusest tulenevate kulude 
jaotamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 13a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad teatavad 
riigi reguleerivale asutusele kõikidest
turvalisuse või tervikluse rikkumistest, mis 
on olulisel määral mõjutanud võrkude või 
teenuste toimimist.

3. Liikmesriik tagab, et üldkasutatavaid 
sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvad ettevõtjad teatavad 
riigi reguleerivale asutusele tõsistest
turvalisuse või tervikluse rikkumistest, mis 
on olulisel määral mõjutanud võrkude või 
teenuste toimimist.

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus teavitada üldsust.

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ja ametit. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib 
riigi reguleeriv asutus kõnealuse
ettevõtjaga konsulteerides teavitada 
üldsust.
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Riigi reguleeriv asutus esitab iga kolme 
kuu järel komisjonile koondaruande 
käesoleva lõike kohaselt saadud teadetest 
ja võetud meetmetest.

Riigi reguleeriv asutus esitab iga kolme 
kuu järel komisjonile koondaruande 
käesoleva lõike kohaselt saadud teadetest 
ja võetud meetmetest. Riikide reguleerivad 
asutused sätestavad „tõsise rikkumise”
määratluse elektrooniliste sideteenuste 
pakkujatega konsulteerides.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 13a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artikli 4 lõike 3 
punktile b, võib lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud meetmete ühtlustamiseks võtta 
vajalikke tehnilisi rakendusmeetmeid, 
sealhulgas teatamise asjaolusid, vormi ja 
korda käsitlevaid meetmeid. Need 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
 Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
võib komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 15 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon, võttes hoolikalt arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artiklile 7, võib vastu 
võtta otsuse, millega määratakse kindlaks 
riikidevahelised turud.

4. Komisjon võib pärast riikide 
reguleerivate asutustega konsulteerimist
vastu võtta otsuse, millega määratakse 
kindlaks riikidevahelised turud.

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui riigi reguleeriv asutus ei ole 
soovituses kindlaks määratud asjaomase 
turu analüüsi lõpule viinud artikli 16 lõikes 
6 sätestatud tähtaja jooksul, võib komisjon 
nõuda, et amet esitaks arvamuse koos 
meetme eelnõuga konkreetse turu analüüsi 
kohta ning kohustused, mis tuleks 
kehtestada. Amet viib läbi kõnealuse 
meetme eelnõu avaliku arutelu.

7. Kui riigi reguleeriv asutus ei ole 
soovituses kindlaks määratud asjaomase 
turu analüüsi lõpule viinud artikli 16 lõikes 
6 sätestatud tähtaja jooksul, võib komisjon 
nõuda, et amet esitaks arvamuse koos 
meetme eelnõuga konkreetse turu analüüsi 
kohta ning kohustused, mis tuleks 
kehtestada. Amet viib läbi kõnealuse 
meetme eelnõu avaliku arutelu.

Komisjon, võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[…/EÜ] artiklile 6, võib teha otsuse, 
millega riigi reguleerivalt asutuselt 
nõutakse teatavate ettevõtjate tunnistamist
nimetatud turul olulist turujõudu omavaks
ning neile ettevõtjatele ühe või mitme 
konkreetse kohustuse kehtestamist
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 

Komisjon, võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, mis esitatakse vastavalt määruse 
[…/EÜ] artiklile 6, võib soovitada, et riigi 
reguleeriv asutus tunnistaks teatavad 
ettevõtjad nimetatud turul olulist turujõudu 
omavateks ning kehtestaks neile 
ettevõtjatele ühe või mitu konkreetset 
kohustust vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 8 
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(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 8 
ja 9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada samu 
poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8.

ja 9–13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 17. 
Seda tehes püüab komisjon saavutada samu 
poliitilisi eesmärke, mis on riikide 
reguleerivate asutuste jaoks sätestatud 
artiklis 8.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
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 soovituse 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
ühtlustatud kohaldamise kohta, et aidata 
kaasa artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 19 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 nimetatud otsus, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 22 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv)
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 kohaselt vastu võetavate 
meetmetega võib kehtestada ühtlustatud 
või kooskõlastatud lähenemisviisi 
järgmiste küsimuste käsitlemiseks:

välja jäetud

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
reguleerimise osas;
(b) numbrite, nimede ja aadressidega 
seotud küsimused, sealhulgas 
numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 
liikuvus, numbrite ja aadresside 
translatsioonisüsteemid ning 
hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 
112;
(c) tarbijatega seotud küsimused, 
sealhulgas puuetega lõppkasutajate 
juurdepääs elektroonilistele sideteenustele 
ja -seadmetele;
(d) kohustuslik raamatupidamisarvestus.

Or. en
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Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev direktiiv)
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib turu ja tehnoloogia 
arengut silmas pidades vastu võtta
rakendusmeetmeid I lisa muutmiseks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 

2. Komisjon võib turu ja tehnoloogia 
arengut silmas pidades riikide 
reguleerivate asutustega konsulteerides 
soovitada rakendusmeetmeid I lisa 
muutmiseks.
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artikli 14 lõikes 4 viidatud kiirmenetlust. 
Käesolevas lõikes nimetatud sätteid ette 
valmistades võib komisjoni abistada 
Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet 
(edaspidi „amet”).

Or. en

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:
(b a) sõlmida raadio juurdepääsuvõrgu 
jagamise lepinguid, et katta kõrvalisi ja 
mittetasuvaid piirkondi, et osutada ja 
anda ligipääs mitmekesisele 
teenustevalikule iga liikmesriigi kogu 
territooriumil, tuues kasu tarbijatele ja 
keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1
Direktiiv 2002/20/EÜ (loadirektiiv)
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek 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;

ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused –
erinevates riikides ja sageli mitmel 
kontinendil asuvate rahvusvaheliste 
ettevõtete juhitud äriandmed ja 
kõneteenused.  Need teenused on oma 
olemuselt piiriülesed ning Euroopa piires 
üleeuroopalised teenused.”

Or. en

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõik:
„3 a. Uutele ülemaailmsetele 
telekommunikatsiooniteenustele kehtib 
ainult lihtsustatud teatamismenetlus koos 
elektroonilise sideteenuse spetsiaalse 
registreerimisega ülemaailmse 
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telekommunikatsiooniteenusena.”

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ (loadirektiiv)
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 

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 
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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.

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. Liikmesriigid esitavad 
raadiosageduste individuaalse kasutamise 
õiguste andmise kohta põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriik ei piira antavate 
kasutusõiguste hulka, kui see ei ole vajalik 
raadiosageduste tõhusa kasutamise 
tagamiseks artikli 7 kohaselt. Ülevõetud 
investeeringuid, kaasa arvatud võrke, 
mille turgu valitsev operaator on üle 
võtnud endiselt posti- ja 
telekommunikatsiooniettevõttelt, ning 
konkurentsi taset tuleb nõuetekohaselt 
arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 

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

komisjon riikide reguleerivate asutustega 
konsulteerides soovitada
rakendusmeetmeid, et:

Or. en

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võib komisjon riikide 
reguleerivate asutustega konsulteerides 
soovitada meedet, millega valitakse 
ettevõtja(d), kellele antakse individuaalsed 
raadiosageduste või numbrite 
kasutusõigused.

Or. en
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