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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise 
reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega 
seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0697);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0427/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ELi elektroonilist sidet reguleeriva 
raamistiku eesmärk on luua säästev 
pakkumisel ja nõudlusel põhinev 
elektroonilise side „ökosüsteem”, kus 
pakkumine tuleneb konkurentsivõimeliste 
toodete ja teenuste tõhusast turust ning 
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nõudlus infoühiskonna uutest arengutest.

Or. en

Selgitus

Säästev konkurentsi ja investeeringute keskkond telekommunikatsioonisektoris sõltub nii 
pakkumisest kui ka nõudlusest. Kuigi majanduslik reguleerimine sõltub tavaliselt rohkem 
pakkumisest, ei tohi unustada ka nõudluse poolt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Eesmärk on turgudel konkurentsi 
arenedes järk-järgult vähendada eelneva 
reguleerimise sektoriomaseid eeskirju 
ning lõpuks reguleerida elektroonilist 
sidet vaid konkurentsiõigusega. Võib 
juhtuda, et konkurents areneb eri 
turgudel ja liikmesriikide eri piirkondades 
erineva kiirusega. Tagamaks, et 
reguleerimine on proportsionaalne ja 
kohandatud erinevatele 
konkurentsitingimustele, peaks riikide 
reguleerivatel asutustel olema võimalik 
reguleerivad kohustused lõpetada 
turgudel ja/või geograafilistes 
piirkondades, kus on olemas tõhus 
infrastruktuuri konkurents, isegi kui need 
ei ole eraldi turgudena määratletud. 
Samuti peaks riikide reguleerivatel 
asutustel olema võimalik võrkude 
rajamise soodustamiseks nõuda võrgu 
osade ja seotud vahendite jagamist, eriti 
kiudoptiliste juurdepääsuvõrkude 
kasutamisel.

Or. en

Selgitus

See on meeldetuletus selle kohta, et eelnev reguleerimine on ajutine, selle lõpetamine on 
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järkjärguline ja seda võib teha ka riigi/piirkonna osade kaupa.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Uue põlvkonna võrkudel on tohutu 
potentsiaal tuua kasu kogu Euroopa Liidu 
tarbijatele. Seepärast on ülioluline, et ei 
oleks takistusi jätkusuutlikule 
investeerimisele nende võrkude 
arendamisse, mis suurendab konkurentsi 
ja tarbijate valikuvõimalusi.

Or. en

Selgitus

Väljakutse uue põlvkonna võrkude jaoks on soodustada investeeringuid, mis tekitaksid 
võimalikult suure konkurentsi rajatiste vahel, et suurendada kasu tarbijate jaoks. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Käesoleva direktiivi spektri 
haldamise sätted peaksid olema kooskõlas 
raadiospektri haldamisega tegelevate 
rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, nagu Rahvusvaheline 
Telekommunikatsiooni Liit (ITU) ja 
Euroopa postiside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverents (CEPT), tööga, et tagada 
spektri tõhus haldamine ja kasutamise 
ühtlustamine kogu ühenduses ja 
ülemaailmselt.

Or. en
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Selgitus

Spektri tõhusaks haldamiseks on vaja toimida kooskõlas laiema rahvusvahelise ühtlustamise 
kavaga, mida edendavad ITU ning postiside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverents.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kuigi spektri haldamine jääb 
liikmesriikide pädevusse, saab üksnes 
ühenduse tasandil koordineerimise ja 
vajaduse korral ühtlustamisega tagada, et 
spektri kasutajad siseturust täielikku kasu 
saavad ning et ELi huve oleks maailmas 
võimalik edukalt kaitsta.

Or. en

Selgitus

ELi tasandi lähenemisega spektrile, austades samas subsidiaarsuse põhimõtet, on võimalik 
saavutada olulist mastaabisäästu ja väärtuse mitmekordistamist (nagu GSMi puhul).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui ühenduse elektroonilise side 
poliitika rakendamiseks on vaja võtta 
vastu ühtlustamismeetmed, mis lähevad 
kaugemale kui tehnilised 
rakendusmeetmed, tuleb komisjonil 
esitada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule õigusloomega seotud 
ettepanek.

Or. en
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Selgitus

Ühtlustamismeetmeid, mis hõlmavad uute sisuliste sätete lisamist õiguslikku raamistikku, 
tuleb käsitleda õigusloomega seotud ettepanekus. Komiteemenetluses võib käsitleda üksnes 
raamistikus ette nähtud eeskirjade otsest kohaldamist või mittesisuliste elementide lisamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. Kui 
tungiva kiireloomulise vajaduse tõttu ei 
ole võimalik selle menetluse tavapäraseid 
tähtaegu järgida, peaks komisjonil olema 
võimalik kasutada nimetatud otsuse 
artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust,

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. 
Arvestades, et kontrolliga 
regulatiivmenetluse läbiviimine 
tavapäraste tähtaegade jooksul võib 
teatavates erandolukordades 
rakendusmeetmete õigeaegset 
vastuvõtmist takistada, tuleks Euroopa 
Parlamendil, nõukogul ja komisjonil
kiiresti tegutseda, et tagada nende 
meetmete õigeaegne vastuvõtmine,
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Or. en

Selgitus

Pakilise ja kiireloomulise vajaduse korral tuleb Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil 
tegutseda kiiresti, et tagada komiteemeetmete õigeaegne vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et lõppseadmetega seotud aspektid käsitlevad juurdepääsu. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 

e) seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 
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sideteenusega seotud vahendid, mis 
võimaldavad ja/või toetavad teenuste 
osutamist kõnealuse võrgu ja/või teenuse 
kaudu või võivad seda teha, need hõlmavad 
numbrite või aadresside 
translatsioonisüsteeme, 
tingimusjuurdepääsusüsteeme ja 
elektroonilisi programmijuhte ning füüsilist 
infrastruktuuri, nagu kaablikanalid, 
mastid, kaablikapid ja ehitised;

sideteenusega seotud vahendid, mis 
võimaldavad ja/või toetavad teenuste 
osutamist kõnealuse võrgu ja/või teenuse 
kaudu või võivad seda teha, need hõlmavad 
numbrite või aadresside 
translatsioonisüsteeme, 
tingimusjuurdepääsusüsteeme ja 
elektroonilisi programmijuhte ning füüsilist 
infrastruktuuri, nagu hoonetesse pääsud, 
juhtmestik, kõrged tugikonstruktsioonid, 
mastid, antennid, kaablikanalid, 
pääseluugid ja kaablikapid;

Or. en

Selgitus

Tundub parem, kui füüsilise infrastruktuuri loetelu on täpselt samasugune nagu 
raamdirektiivi artiklis 12 ja juurdepääsu käsitleva direktiivi artiklis 12 (välja arvatud 
„juhtmestik”, mis ei kuulu võrguga seotud vahendite alla, vaid on võrgu enda osa). Samuti 
lisatakse väljend „kõrged kohad”, mis tähendab kõiki kõrgeid kohti, mida sidusrühmad 
kasutavad mastide ja antennide paigaldamiseks, näiteks kõrged tornid (nagu Eiffeli torn 
Pariisis), veetornid jne. 

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et riigi tasandil on 
olemas toimivad mehhanismid, mille alusel 
on riigi reguleeriva asutuse otsuse 
mõjuvälja jäävatel kasutajatel ja 
elektroonilisi sidevõrke ja/või -teenuseid 
pakkuvatel ettevõtjatel õigus esitada 
kaebus sellise otsuse vastu edasikaebusi 
käsitlevale organile, mis on asjaomastest 
pooltest sõltumatu. Kõnealusel organil, 
milleks võib olla kohus, on oma 
funktsioonide täitmiseks asjakohased 
teadmised. Liikmesriik tagab, et juhtumi 
asjaolusid võetakse nõuetekohaselt arvesse 
ja et olemas on toimiv edasikaebamise 

1. Liikmesriik tagab, et riigi tasandil on 
olemas toimivad mehhanismid, mille alusel 
on riigi reguleeriva asutuse otsuse 
mõjuvälja jäävatel kasutajatel ja 
elektroonilisi sidevõrke ja/või -teenuseid 
pakkuvatel ettevõtjatel õigus esitada 
kaebus sellise otsuse vastu edasikaebusi 
käsitlevale organile, mis on asjaomastest 
pooltest sõltumatu. Kõnealusel organil, 
milleks võib olla kohus, on oma 
funktsioonide tõhusaks täitmiseks 
asjakohased teadmised. Liikmesriik tagab, 
et juhtumi asjaolusid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse, et olemas on 
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mehhanism. toimiv edasikaebamise mehhanism ning et 
kaebusi käsitlevate organite menetlus ei 
ole põhjendamatult pikk.

Or. en

Selgitus

Tõhusus ja mõistlik kestus on edasikaebamise mehhanismi määravate aspektide hulgas. 

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 
võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul arvamus.

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid või 
kui ta kavatseb kehtestada artikli 9 lõigete 
3 ja 4 kohaseid piiranguid, millel on 
märkimisväärne mõju asjaomasele turule,
annab ta huvitatud pooltele võimaluse 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus.

Or. en

Selgitus

Süntaksivea parandus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vetoõigus parandusmeetmete osas asendatakse artiklis -7 a (uus) sätestatud mehhanismiga.

Muudatusettepanek 14

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vetoõigus parandusmeetmete osas asendatakse artiklis -7 a (uus) sätestatud mehhanismiga.
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Muudatusettepanek 15

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

Selgitus

Vetoõigus parandusmeetmete osas asendatakse artiklis -7 a (uus) sätestatud mehhanismiga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Riigi reguleeriv asutus teeb komisjonile 
teatavaks kõik lõplikud meetmed, mis 
kuuluvad artikli 7 lõike 3 punktide a ja b
alla.

9. Riigi reguleeriv asutus teeb komisjonile 
teatavaks kõik lõplikud meetmed, mis 
kuuluvad artikli 7 lõike 3 alla.
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Or. en

Selgitus

Vetoõigus parandusmeetmete osas asendatakse artiklis -7 a (uus) sätestatud mehhanismiga.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel -7 a:
„Artikkel -7 a
Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord
1. Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
võtta meetmeid, et kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitega 5 ja 9–13, 13a ja 13b 
ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17, 
on komisjonil ja teiste liikmesriikide 
reguleerivatel asutustel aega üks kuu 
alates meetme eelnõust teatamise 
kuupäevast saata asjaomase riigi 
reguleerivale asutusele oma märkused.
2. Kui meetme eelnõu käsitleb mõne muu 
kohustuse kehtestamist, muutmist või 
tühistamist kui nende, mis on sätestatud 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 13a ja 13b, 
võib komisjon teavitada asjaomase riigi 
reguleerivat asutust ja Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametit (BERT) põhjustest, miks 
ta arvab, et meetme eelnõu on ühisturule 
takistuseks või miks tal on tõsiseid 
kahtlusi selle vastavuses ühenduse 
õigusnormidele. Sellisel juhul ei võeta 
meetme eelnõud vastu kahe kuu jooksul 
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alates komisjonilt teatise saamisest.
Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni või teiste riikide 
reguleerivate asutuste märkustega.
3. Lõikes 2 viidatud kahekuulise 
ajavahemiku jooksul teevad komisjon, 
BERT ja asjaomase riigi reguleeriv asutus 
tihedat koostööd, et leida kõige sobivam ja 
tõhusam meede artiklis 8 sätestatud 
eesmärkide täitmiseks, arvestades samas 
täiel määral turuosaliste arvamustega ja 
vajadusega tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul esitab BERT lihthäälteenamuse 
alusel põhjendatud arvamuse, milles 
kinnitab meetme eelnõu asjakohasust ja 
tõhusust või osutab vajadusele meetme 
eelnõud muuta ja esitab selleks 
konkreetsed ettepanekud. See arvamus 
avalikustatakse.
Kui BERT on esitanud põhjendatud 
arvamuse, et meetme eelnõud tuleb 
muuta, võib komisjon, seda arvamust täiel 
määral arvestades, teha otsuse, et 
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõud muutma, ja esitab selleks 
konkreetsed ettepanekud.
Kui BERT on esitanud põhjendatud 
arvamuse, milles kinnitab meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust, võib asjaomase 
riigi reguleeriv asutus võtta meetme 
eelnõu vastu, arvestades täiel määral 
komisjoni ja BERTi soovitustega.
4. Kui meetme eelnõu käsitleb mõne 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 13a ja 13b 
sätestatud kohustuse kehtestamist, 
muutmist või tühistamist, lükatakse 
meetme eelnõu vastuvõtmine veel kaks 
kuud edasi alates artikli 7 lõikes 3 
viidatud ajavahemiku lõpust.
Selle kahekuulise ajavahemiku jooksul 
teevad komisjon, BERT ja asjaomase riigi 
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reguleeriv asutus tihedat koostööd, et 
leida kõige sobivam ja tõhusam meede 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, arvestades samas täiel määral 
turuosaliste arvamustega ja vajadusega 
tagada õigusaktide järjekindel 
kohaldamine.
Selle sama kahekuulise ajavahemiku 
jooksul väljastab BERT 
lihthäälteenamuse alusel põhjendatud 
arvamuse, milles kinnitab meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust või osutab, et 
meetme eelnõud ei peaks kohaldama. See 
arvamus avalikustatakse.
Üksnes siis, kui komisjon ja BERT 
kinnitavad meetme eelnõu asjakohasust ja 
tõhusust, võib asjaomase riigi reguleeriv 
asutus võtta meetme eelnõu vastu, 
arvestades täiel määral komisjoni ja 
BERTi soovitustega.
5. Asjaomase riigi reguleeriv asutus 
muudab meetme eelnõu või võtab selle 
tagasi kolme kuu jooksul alates lõike 3 
kohase komisjoni põhjendatud otsuse 
tegemisest, millega nõutakse riigi 
reguleerivalt asutuselt selle meetme 
eelnõu muutmist. 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 lõikele 7.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni parandusmeetmete vetoõiguse asemel tehakse ettepanek võtta vastu uus 
ühisreguleerimise kord, kus komisjon, BERT ja riigi reguleeriv asutus teevad tihedat 
koostööd. Väljapakutud korraga püütakse saavutada lahendus vastastikuse eksperdihinnangu 
kaudu, selle asemel et kehtestada veto näol sanktsioon ülaltpoolt. Selleks et komisjon saaks 
vastavateemalise otsuse võtta, peaksid komisjon ja BERT olema enamushäälte alusel nõus, et 
riigi reguleeriva asutuse esitatud meetme eelnõud tuleb muuta. Vastasel juhul tuleb riigi 
reguleerival asutusel võtta komisjoni ja BERTi tehtud märkusi täiel määral arvesse.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7a – 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. 
Tungiva kiireloomulise vajaduse korral 
võib komisjon kasutada artikli 22 lõikes 4 
sätestatud kiirmenetlust.”

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. 
Konsulteeritakse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ametiga (BERT).

Or. en

Selgitus

Artikliga 7 seotud rakendusmeetmete kohta tuleks konsulteerida Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametiga (BERT). Kiirmenetlus ei ole 
põhjendatud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui raadiosagedusi käsitlevas artiklis 9 ei 
ole sätestatud teisiti, võtab liikmesriik täiel 
määral arvesse seda, et reguleerimine peab 
olema tehnoloogiliselt neutraalne, ning 
tagab, et käesolevas direktiivis ja 
eridirektiivides sätestatud ülesandeid, 
eelkõige tõhusa konkurentsi tagamisega 
seotud ülesandeid täites võtab seda arvesse 
ka riigi reguleeriv asutus.”

„Kui raadiosagedusi käsitlevas artiklis 9 ei 
ole sätestatud teisiti või kui seda ei ole vaja 
lõigetes 2–4 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, võtab liikmesriik täiel määral 
arvesse seda, et reguleerimine peab olema 
tehnoloogiliselt neutraalne, ning tagab, et 
käesolevas direktiivis ja eridirektiivides 
sätestatud ülesandeid, eelkõige tõhusa 
konkurentsi tagamisega seotud ülesandeid 
täites võtab seda arvesse ka riigi reguleeriv 
asutus.”



PR\720897ET.doc 19/63 PE398.542v02-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Tehnoloogia neutraalsust kui põhimõtet on vaja selleks, et mitte nurjata tuleviku 
tehnoloogilist innovatsiooni, kuid seda tuleb piirata juhtudel, kui see on otseselt vastuolus 
määruse põhieesmärkidega.

Muudatusettepanek 20

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 […] investeerimist 
infrastruktuuridesse nii, et see edendaks 
tõhusust ning säästvat konkurentsi, ja 
toetades uuendusi ning”

Or. en

Selgitus

Säästva konkurentsi julgustamine tagab pikas perspektiivis positiivsed tulemused tarbijate 
jaoks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lõike 3 punkt c jäetakse välja.

Or. en
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Selgitus

Punkt viiakse üle artikli 8 uude lõikesse 4 a.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige 4 
a:
„4 a. Lõigetes 2, 3 ja 4 viidatud 
eesmärkide täitmiseks kohaldavad riigi 
reguleerivad asutused objektiivseid, 
läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja 
proportsionaalseid 
reguleerimispõhimõtteid muu hulgas selle 
kaudu, et:
a) tagavad, et sarnastes tingimustes ei 
toimuks elektroonilisi sidevõrke ja -
teenuseid pakkuvate ettevõtjate 
kohtlemisel diskrimineerimist; 
b) arvestavad nõuetekohaselt 
liikmesriikides ja liikmesriikide erinevates 
geograafilistes piirkondades kehtivate 
konkurentsi ja tarbijatega seotud 
erinevate tingimustega; 
c) kehtestavad eelneva reguleerimise 
kohustusi üksnes siis, kui puudub tõhus 
konkurents, ja leevendavad neid või 
lõpetavad need kohe, kui see tekib;
d) edendavad õiguskindlust, stimuleerides 
seeläbi innovatsiooni ja investeeringuid 
infrastruktuuri, millest saavad kasu 
tarbijad.”

Or. en

Selgitus

Artikli pealkirjas nimetatud reguleerimispõhimõtteid ei ole esitatud. See puudus tuleb 
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kõrvaldada, sest need põhimõtted on esimene samm õigusliku raamistiku järjekindlama 
kohaldamise suunas.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b) Lisatakse järgmine artikkel 8 a:
„Artikkel 8 a
Raadiospektripoliitika koordineerimine 
ühenduses
1. Liikmesriigid teevad koostööd 
omavahel ja komisjoniga raadiosageduste 
kasutuse strateegilisel kavandamisel ja 
ühtlustamisel ühenduses.
2. Liikmesriigid tagavad 
poliitikasuundade koordineerimise ja 
vajaduse korral raadiospektri 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
ühtlustatud tingimused, mis on vajalikud 
siseturu väljakujundamiseks ja 
toimimiseks.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
raadiosageduste eraldamise, 
kättesaadavuse ja kasutamise kohta 
ühenduses antakse teavet koordineeritult 
ja õigeaegselt.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
kasutus mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Lõigetes 1–4 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks moodustatakse raadiospektri 
poliitika komisjon.
Raadiospektri poliitika komisjon annab 
raadiospektri poliitika küsimustes nõu 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile. 
Raadiospektri poliitika komisjoni kuulub 
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üks kõrgetasemeline esindaja iga 
liikmesriigi raadiospektri poliitika eest 
vastutavast reguleerivast asutusest. 
Komisjon osaleb mittehääleõigusliku 
liikmena.
6. Raadiospektri poliitika komisjon võtab 
vastu lihthäälteenamuse alusel arvamusi 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni palvel või omal algatusel. Igal 
liikmesriigil on üks hääl ja komisjon ei 
hääleta.
7. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, sõnastab igal aastal ühised 
poliitilised eesmärgid ja avaldab 
mittesiduvad suunised ühenduse 
spektripoliitika arendamiseks.
8. Komisjon, arvestades täiel määral 
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamusega, esitab õigusloomega seotud 
ettepanekuid lõikes 7 määratletud ühiste 
poliitiliste eesmärkide täitmiseks.
9. Kui see on vajalik ühenduse huvide 
tõhusa koordineerimise tagamiseks 
rahvusvahelistes organisatsioonides, võib 
komisjon raadiospektri poliitika komisjoni 
nõusolekul pakkuda Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbirääkimisvolitust.
10. Raadiospektri poliitika komisjon 
esitab aasta tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.”

Or. en

Selgitus

Liimesriikide omavahelise ja komisjoniga tehtava koostöö tagamiseks raadiospektri 
strateegilisel kavandamisel ühenduses on vaja tõhusat poliitilist raamistikku. Spektri 
haldamine ELis edeneb üksnes poliitikasuundade parema koordineerimise kaudu. See nõuab 
ka ELi liikmesriikide paremat omavahelist koordineerimist rahvusvahelisel areenil. 
Ettepaneku kohaselt on selle uue tõhusama komisjoni (raadiospektri poliitika komisjon), mis 
moodustatakse raadiospektrikomisjoni ja raadiospektri poliitika rühma alusel, eesmärk 
aidata kaasa ELi ühtse spektripoliitika arendamisele.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadiosageduste maksimaalse 
ühiskasutuse saavutamiseks, juhul kui 
sageduste kasutamise suhtes kehtib 
üldluba,

c) raadiosageduste tõhusa kasutuse, 
sealhulgas maksimaalse ühiskasutuse 
saavutamiseks,

Or. en

Selgitus

Spektri jagamine võiks olla eesmärgiks, olenemata loa tüübist.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektroonilise side teenustele 
kättesaadavatel sagedusaladel, mis on 
määratletud nende riiklikes sageduste 
jaotamiste tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades, võib osutada ükskõik milliseid 
elektroonilisi sideteenuseid. Liikmesriik 
võib pakutavate elektrooniliste sideteenuste 
liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en
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Selgitus

Teenuste neutraalsust tuleks piirata Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades ettenähtud võimalustega, mis määravad, millised teenused saavad erinevatel 
sagedustel koos eksisteerida.

Muudatusettepanek 26

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 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

Piirangud, millega nõutakse elektroonilise 
sideteenuse osutamist konkreetses 
sagedusalas, on vajalikud selleks, et 
saavutada ühenduse õiguse kohaseid riigi 
õiguses määratletud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
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. en

Selgitus

Üldist huvi pakkuvate eesmärkide tõlgendamine liikmesriigis peaks lähtuma subsidiaarsuse 
põhimõttest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitsega seotud teenuste tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Raamistikku kohaldatakse üksnes elektrooniliste sideteenuste suhtes, mitte kõigi teenuste 
suhtes (meteoroloogilised, teaduslikud, sõjaväelised jne).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne 
seda kuupäeva välja antud raadiosageduste 
õiguste valdajad esitada riigi pädevale 
ametiasutusele taotluse nende õigustele 
artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud 
piirangute läbivaatamist.

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [ülevõtmise kuupäev] võivad enne 
seda kuupäeva välja antud raadiosageduste 
õiguste valdajad esitada riigi pädevale 
ametiasutusele taotluse vähemalt 
viieaastase perioodi kohta nende õigustele 
artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud 
piirangute läbivaatamist.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine ei peaks olema vajalik õiguste kohta, mis lõppevad enne viieaastase 
üleminekuperioodi lõppu.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, saab läbivaatamise 
taotluse esitada üksnes raadiosageduste 
selle osa suhtes, mis on vajalik kõnealuse 
teenuse osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, sealhulgas 
ringhäälinguteenuste osutamiseks, jääb
õigus raadiosageduste selle osa 
kasutamiseks, mis on vajalik kõnealuse 
teenuse osutamiseks, muutumatuks kuni 
kehtivusaja lõpuni. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis ei ole enam vajalik 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks, viiakse 
läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 9 lõigetele 3 ja 
4 ning direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiivi) artikli 7 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Pärast digitaalringhäälingule üleminekut peaks ringhäälinguoperaatoritel olema võimalik 
jätkata oma teenuste edastamist ja isegi neid edasi arendada (nt kõrglahutusega televisioon). 
Ülekandeks mitte kasutatav digitaalse dividendi osa tuleks uute eeskirjade kohaselt uuesti 
jaotada teistel eesmärkidel. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
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rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida, 
eeldusel et selline võõrandamine või 
rentimine toimub kooskõlas riiklike 
menetlustega ja see ei too kaasa 
kõnealusel sagedusalal osutatava teenuse 
muutumist.

Or. en

Selgitus

Kaubeldavus ei peaks tooma kaasa teenuste mitmekesisuse tasakaalust väljaviimist ega 
spekuleerimist. Samuti ei tohiks eirata riiklikke menetlusi, sest spektrihaldus on riigi 
pädevuses.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele 
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
ja ka teostatud võõrandamine tehakse 
teatavaks spektri jaotamise eest vastutavale 
pädevale asutusele ning avalikustatakse. 
Kui raadiosageduse kasutamine on 
ühtlustatud artikli 9c või muu ühenduse 
meetme kohaldamisega, peab selline 
üleandmine olema kooskõlas kõnealuse 
raadiosageduse ühtlustatud kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Võõrandamisest tuleb teavitada ka pädevat asutust. Viide raadiospektrit käsitlevale otsusele 
asendatakse viitega artiklile 9c, mis hõlmab sidusalt kõiki spektri valdkonna ühtlustamise 
alaseid meetmeid. 
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 c – esimene lõik – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega 
seotud eeskirjad I lisas ette nähtud
korras;

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse ja sidususe saavutamise seisukohalt on oluline, et spektrihalduse valdkonna 
ühtlustamismeetmed oleksid sätestatud koos, mitte jaotatud kahe erineva õigusliku raamistiku
vahel (raamdirektiiv ja raadiospektrit käsitlev otsus).

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 c – esimene lõik – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) tagada, et raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta antakse teavet koordineeritult ja 
õigeaegselt;

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse ja sidususe saavutamise seisukohalt on oluline, et spektrihalduse valdkonna 
ühtlustamismeetmed oleksid sätestatud koos, mitte jaotatud kahe erineva õigusliku raamistiku 
vahel (raamdirektiiv ja raadiospektrit käsitlev otsus).
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 c – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

Or. en

Selgitus

Ühtlustamine peab hõlmama ka sagedusalade määramist, mitte üksnes selle saavutamise 
menetlust. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 c – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik horisontaalsed otsused, millega tehakse uusi erandeid tehnoloogia- ja teenuste 
neutraalsuse põhimõttest, tuleb võtta vastu õigusakti muutmise teel.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 c – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Käesoleva 
lõike punktide -a kuni c sätete 
rakendamisel võib raadiospektri poliitika 
parlamendikomisjon komisjoni abistada.

Or. en

Selgitus

Raadiospektri poliitika komisjon peaks olema pädev parlamendikomisjon Euroopa Komisjoni 
abistamiseks spektri ühtlustamise küsimustes. Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole 
kiirmenetlus põhjendatud. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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. Rakendusmeetmetega 
võib ametile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
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kehtestamine. Rakendusmeetmetega võib 
ametile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
kohustusi.

kohustusi.

Or. en

Selgitus

Tariifipõhimõtete kehtestamine peaks toimuma subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 22 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.”

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

Or. en

Selgitus

Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrooniliste sidevõrkude pakkujate 
ühispaiknemine ja seadmete ühiskasutus

Elektrooniliste sidevõrkude pakkujate 
ühispaiknemine ning võrgu osade ja 
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seotud vahendite ühiskasutus

Or. en

Selgitus

Raamistikus on määratletud „seotud vahendid”, „seadmed” aga mitte. Seotud vahendite 
ühiskasutus on tähtis küsimus ka maapealsete võrkude arendamise hõlbustamisel väiksema 
rahvastikutihedusega aladel. Kiudoptiliste võrkude arengu stimuleerimiseks on vajalik lubada 
valgustamata kiu ja ka seotud vahendite (näiteks olemasolevate või uute kaablikanalite) 
ühiskasutust.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 
Direktiiv 2002/21/EÜ
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, juhtmete, 
mastide, kõrgete tugikonstruktsioonide,
antennide, kaablikanalisatsiooni, 
pääseluukide ja kaablikappide ühine 
kasutamine kohustuslikuks.

Or. en

Selgitus

Jagamise koht võib olla juhtmestikus hoonete sees või väljas. Seotud vahendite loetelusse 
tuleb lisada nn kõrged kohad, mis võimaldavad jagamist teostada (näiteks Eiffeli torn või 
veetornid).
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Muudatusettepanek 41

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, 
mittediskrimineerivad ja 
proportsionaalsed.”

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13 a – lõige 3 – esimene lõik

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 
pädevale reguleerivale asutusele kõikidest 
turvalisuse või tervikluse rikkumistest, mis 
on olulisel määral mõjutanud võrkude või 
teenuste toimimist. 

Or. en

Selgitus

Tavaliselt ei vastuta võrgu turvalisuse eest telekommunikatsiooni reguleeriv asutus.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13 a – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 asjaomane pädev
reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi ja komisjoni. Kui üldine 
huvi nõuab rikkumise avalikustamist, võib
pädev reguleeriv asutus teavitada üldsust.

Or. en

Selgitus

Tavaliselt ei vastuta võrgu turvalisuse eest telekommunikatsiooni reguleeriv asutus. Teavitada 
tuleb komisjoni, mitte Euroopa telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste ametit.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13 a – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleeriv asutus esitab iga kolme
kuu järel komisjonile koondaruande 
käesoleva lõike kohaselt saadud teadetest 
ja võetud meetmetest.

Riigi reguleeriv asutus esitab iga kuue kuu 
järel komisjonile koondaruande käesoleva 
lõike kohaselt saadud teadetest ja võetud 
meetmetest.

Or. en

Selgitus

Aruannete esitamine iga kolme kuu järel tundub üleliigne.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 13 a – lõige 4 – esimene lõik

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.

4. Komisjon võib lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud meetmete ühtlustamiseks 
julgustada heade tavade levitamist ja 
vahetamist ettevõtete ning riikide pädevate 
asutuste vahel ja võtta vajalikke tehnilisi 
rakendusmeetmeid, sealhulgas teatamise 
asjaolusid, vormi ja korda käsitlevaid 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Komisjon saab koordineerimist ja heade tavade jagamise soosimist positiivselt mõjutada, 
ilma et kohaldaks tingimata siduvaid meetmeid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 3 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lähenemise kontekstis oleks kasulik lõiget 3 võimendava mõju kohta mitte välja jätta.



PE398.542v02-00 36/63 PR\720897ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt d – teine lõik
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 15 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See otsus, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 22 
lõikes 4 sätestatud 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

Selgitus

Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahe aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme eelnõust 
teatamisest;

a) kolme aasta jooksul alates selle turuga 
seotud eelmise meetme jõustumisest;

Or. en

Selgitus

Otsuse läbivaatamise käigus välja pakutud kaheaastane tähtaeg on liiga lühike. Otsuse 
kehtivusaeg peaks olema kolm aastat alates selle jõustumisest liikmesriigis (mitte teatamise 
päevast).
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 esimeses lauses asendatakse 
sõnad „tegutsedes artikli 22 lõikes 2 
nimetatud korra kohaselt… võib komisjon” 
sõnadega „komisjon võib võtta 
asjakohaseid rakendusmeetmeid”.

a) lõike 1 esimeses lauses asendatakse
sõnad „artikli 22 lõikes 2” sõnadega 
„artikli 22 lõikes 3”; teises lauses 
asendatakse sõnad „tegutsedes artikli 22 
lõikes 2 nimetatud korra kohaselt… võib 
komisjon” sõnadega „komisjon võib võtta 
asjakohaseid rakendusmeetmeid”.

Or. en

Selgitus

Kas Euroopa Parlamendil on kontrolliõigus või mitte, ei tohiks olla komisjoni otsus. 

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Lõigetes 4 ja 6 nimetatud 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.

6a. Lõigetes 1, 4 ja 6 nimetatud meetmed, 
mille eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kõik artikli 17 kohased rakendusmeetmed tuleks võta vastu kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.
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Muudatusettepanek 51

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/EC 
(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 Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti (BERT) arvamust täiel 
määral arvestades vastu siduva otsuse 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
ühtlustatud kohaldamise kohta, et aidata 
kaasa artiklis 8 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Soovitused annaksid komisjonile võimaluse minna edasi ilma Euroopa Parlamendi 
kontrollita. Peale selle tuleb vajaliku õiguskindluse tagamiseks kasutada siduvat vahendit.

Muudatusettepanek 52

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

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 
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neid soovitusi täiel määral arvesse. Kui 
riigi reguleeriv asutus otsustab soovitust 
mitte järgida, teatab ta sellest komisjonile 
ja põhjendab oma seisukohta.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate ühtlustamismeetmete vajaliku õiguskindluse tagamiseks tuleb kasutada vaid 
siduvaid vahendeid.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3

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.

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.

Or. en

Selgitus
Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud. 

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 

a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste 
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reguleerimise osas; reguleerimise ja erinevatest 
konkurentsitingimustest tulenevate 
piirkondlike turgude määratlemise osas;

Or. en

Selgitus

Nagu eespoolgi, tuleks määruses keskenduda vaid vajalikule.

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbijatega seotud küsimused, 
sealhulgas puuetega lõppkasutajate 
juurdepääs elektroonilistele sideteenustele 
ja -seadmetele;

c) tarbijatega seotud küsimused, mis ei jää 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiivi) reguleerimisalasse, eelkõige
puuetega lõppkasutajate juurdepääs 
elektroonilistele sideteenustele ja -
seadmetele;

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikliga tuleks reguleerida vaid neid tarbijatega seotud küsimusi, mis ei jää 
universaalteenuse direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustuslik raamatupidamisarvestus. d) kohustuslik raamatupidamisarvestus, 
sealhulgas investeerimisriski arvutamine.
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Or. en

Selgitus

Investeerimisriski ühtlustatud arvutamine on vajalik selleks, et vältida reguleeritud 
juurdepääsutingimuste kehtestamisel liikmesriikides reguleerimisega seotud moonutusi.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) Artiklile 25 lisatakse järgmine lõige 
2:
„2. Komisjon jälgib Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste ameti abiga konkurentsi taset 
reguleeritud turgudel ja hindab, kas neil 
valitseb tõhus konkurents ja kas artikli 15 
lõikes 1 viidatud soovitus tuleks läbi 
vaadata.”

Or. en

Selgitus

Asjakohaste turgude loetelu tuleb ajakohastada korrapäraste hindamiste kaudu ja kohaldades 
õigusnorme, et saavutada turul tõhus konkurentsi tase. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 b (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 26 – kaheksas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 b) Artiklike 26 a lisatakse uus 
kaheksas a taane:
„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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7. märtsi 2002. aasta otsus 676/2002/EÜ 
Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta.”

Or. en

Selgitus

Kehtetuks tunnistatakse raadiospektrit käsitlev otsus ja selle sätted raamistikus, pidades 
silmas integreeritud lähenemisviisi poliitikale ja ühtlustamismeetmete sidusat käsitlemist.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 26 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a) Lisatakse uus II a lisa:
„II a lisa
Ühtlustatud spektri tingimuste tagamise 
kord
1. Selleks et töötada välja artikli 9 c 
punktides -a ja -a a osutatud ning 
postiside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) pädevusse kuuluvad 
rakendusmeetmed, mis on seotud näiteks 
raadiosageduste eraldamise ja teabe 
kättesaadavuse ühtlustamisega, annab 
komisjon CEPTile piisavad volitused, 
määrates täitmist vajavad ülesanded ja 
nende täitmise ajakava. Komisjon 
tegutseb artikli 22 lõikes 2 osutatud 
korras.
2. Komisjon otsustab lõike 1 kohaselt 
tehtud töö põhjal, kas CEPTi soovitused 
tuleks ühenduses ellu viia ja, kui see on 
nii, määrab kindlaks nende rakendamise 
tähtaja liikmesriikides. Otsused 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 
Käesoleva lõike kohaldamisel tegutseb 
komisjon artikli 22 lõikes 3 osutatud 
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korras.
3. Kui komisjon või mõni liikmesriik 
leiab, et lõike 2 kohaselt antud volituse 
alusel tehtud töö ei edene sätestatud 
ajakava silmas pidades rahuldavalt või 
kui CEPTi soovitused ei ole 
vastuvõetavad, võib komisjon lõike 3 
sätetest olenemata võtta artikli 22 lõikes 3 
osutatud korra kohaselt meetmeid 
asjaomase volituse eesmärkide 
saavutamiseks.
4. Lõigetes 3 ja 4 osutatud meetmetega 
võib liikmesriigis ette näha 
üleminekuperioodide ja/või raadiospektri 
jagamise korra, mille komisjon kiidab 
heaks, kui see on põhjendatud, võttes 
arvesse konkreetset olukorda liikmesriigis 
ja tingimusel, et selline erand ei lükka 
põhjendamatult edasi nende meetmete 
rakendamist ega tekita põhjendamatuid 
erinevusi liikmesriikide konkurentsi- või 
reguleerimise olukorras.”

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud spektri tingimuste puhul kasutatakse sama metoodikat, mis on sätestatud 
raadiospektrit käsitlevas otsuses.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, 
infoühiskonna teenuseid või 
ringhäälingu-sisuteenuseid. See hõlmab 

a) juurdepääs – vahendite ja/või teenuste 
kättesaadavaks tegemine teistele 
ettevõtjatele määratletud tingimustel kas 
ainuõiguse alusel või mitte, eesmärgiga 
pakkuda elektroonilisi sideteenuseid. See 
hõlmab muuhulgas järgmist: juurdepääs 
võrguelementidele ja nendega seotud 
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muuhulgas järgmist: juurdepääs 
võrguelementidele ja nendega seotud 
vahenditele, millega võib kaasneda 
seadmete ühendamine paiksete või 
mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

vahenditele, millega võib kaasneda 
seadmete ühendamine paiksete või 
mittepaiksete vahenditega (eelkõige 
hõlmab see juurdepääsu kliendiliinile ning 
kliendiliini vahendusel teenuste 
osutamiseks vajalikele vahenditele ja 
teenustele); juurdepääs füüsilisele 
infrastruktuurile, sealhulgas hoonetele, 
kaablikanalisatsioonile ja mastidele; 
juurdepääs vajalikele tarkvarasüsteemidele, 
sealhulgas kasutuse tugisüsteemidele; 
juurdepääs numbrite transleerimisele või 
samaväärset funktsiooni pakkuvatele 
süsteemidele; juurdepääs paiksetele ja 
mobiiltelefonivõrkudele; juurdepääs 
digitelevisiooniteenuste 
tingimusjuurdepääsu süsteemidele; 
juurdepääs virtuaalvõrguteenustele;

Or. en

Selgitus

Selle lauseosa väljajätmine jätab määruse reguleerimisalast välja sisu küsimused, mis 
laiendaks kohtuvaidluste ulatust (mis juba on sätestatud audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiivis ja e-kaubanduse direktiivis). 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Artikli 5 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„1. Direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 8 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks soodustavad 
riikide reguleerivad asutused kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätetega piisavat 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
ning teenuste koostalitlusvõimet ja 
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vajaduse korral tagavad selle, täites oma 
kohustusi viisil, mis aitab kaasa 
tõhususele ja püsivale konkurentsile ja 
infrastruktuuri arengule ning millest on 
lõppkasutajatele kõige rohkem kasu.”

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste eesmärkide hulgas peaks olema ka infrastruktuuril põhineva 
konkurentsi edendamine.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6, 7 
ja -7 a sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse võimaluse lisamine vetoõigusele parandusmeetmete osas.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artiklile 5a lisatakse uus lõige 2 a:
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„2 a. Kehtestatavate meetmete 
proportsionaalsuse hindamisel arvestavad 
riikide reguleerivad asutused 
liikmesriikide eri geograafilistes 
piirkondades kehtivate konkurentsi ja 
tarbijatega seotud erinevate 
tingimustega.”

Or. en

Selgitus

Geograafilist segmentimist võib kasutada mitte üksnes reguleerimise leevendamiseks või 
lõpetamiseks, vaid ka riigi reguleerivate asutuste valitud parandusmeetmete tasakaalu 
hindamiseks. Ka piirkondlike turgude määratlemise võimaluse hindamisel tuleb arvestada 
erinevate tarbijatega seotud tingimustega.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

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 artikli 14 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust.

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.

Or. en

Selgitus

Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Kui direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 16 kohaselt 
tehtud turuanalüüsi tulemusena 
peetakse operaatorit konkreetsel turul 
märkimisväärset turujõudu omavaks, 
kehtestavad riigi reguleerivad asutused 
vajaduse korral käesoleva direktiivi 
artiklites 9–13 sätestatud kohustused, 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis -7 a kehtestatud 
korrale.”

Or. en

Selgitus

Alternatiivse võimaluse lisamine vetoõigusele parandusmeetmete osas.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib II lisas teha vajalikke 
muudatusi, et kohandada seda tehnoloogia 
ja turu arenguga. 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 artikli 14 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 

5. Komisjon võib II lisas teha vajalikke 
muudatusi, et kohandada seda tehnoloogia 
ja turu arenguga. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Käesoleva 
lõike sätete rakendamisel võib Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste amet komisjoni abistada.
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rakendamisel võib amet komisjoni 
abistada.

Or. en

Selgitus

Seda tüüpi meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus põhjendatud. 

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) konkureerivate vahendite 
kasutamise või paigaldamise tehniline ja 
majanduslik teostatavus, pidades silmas 
turusuundumuste tempot ja kasu 
tarbijatele, võttes arvesse asjaomase 
vastastikuse sidumise ja juurdepääsu 
laadi ja liiki, sealhulgas teiste 
juurdepääsuvõimaluste teostatavust;”

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuri konkurentsi, mis on küll käesoleva määruse peamine eesmärk, tuleb hinnata 
ka sellelt seisukohalt, millist kasu see toob tarbijale. Konkurentsi tuleks edendada võimalikult 
väärtusahela alguses. 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) vahendi omaniku esialgse 
investeeringu suurus, pöörates 
tähelepanu selle investeeringu teiste 
juurdepääsu soovivate operaatoritega 
jagamise tehnilisele ja majanduslikule 
teostatavusele ja investeerimisega 
kaasnevatele riskidele, sealhulgas sellele, 
et nendele uutele rajatistele juurdepääsu 
saavad operaatorid seda omavahel 
piisavalt jagaksid;”

Or. en

Selgitus

Eraldi tuuakse välja vajadus hinnata võimalust, et operaatorid investeerivad koos uute 
infrastruktuuride arendamisse või, kui see ei ole võimalik, siis infrastruktuuri kasutajad 
jagavad investeeringuga seotud riske. 

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) Lõike 2 punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) vajadus kaitsta konkurentsi, eriti 
infrastruktuuri konkurentsi, pika aja 
jooksul;”

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuri konkurents on tõhus vahend konkurentsi kaitsmiseks pika aja jooksul.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 
kohaselt kehtestada kulude katmise ja 
hinnakontrolliga seotud kohustusi, 
sealhulgas kuludele orienteeritud 
hindade kohustusi ja 
kuluarvestussüsteeme käsitlevaid 
kohustusi teatavat liiki vastastikuse 
sidumise ja/või juurdepääsu pakkumise 
puhul, kui turuanalüüs näitab, et 
tulemusliku konkurentsi puudumine 
võimaldaks asjaomasel operaatoril 
säilitada ülemäära kõrgeid hindu või 
hindu kokku suruda ja sellega 
lõpptarbijaid kahjustada. Riigi 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
operaatorite investeeringuid ja 
võimaldavad neil otstarbekalt kasutatud 
kapitalilt mõistlikku kasumit saada, 
võttes arvesse kaasnevaid riske ja nende 
piisavat jagamist kõigi osapoolte vahel, 
kes juurdepääsust või omavahelisest 
sidumisest kasu saavad.”

Or. en

Selgitus

Eraldi tuuakse välja vajadus hinnata võimalust, et operaatorid investeerivad koos uute 
infrastruktuuride arendamisse või, kui see ei ole võimalik, siis infrastruktuuri kasutajad 
jagavad koos investeeringu riske. 
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10 – punkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes 
arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu käsitlevas direktiivis välja pakutud meetmete vastuvõtmisel ei ole kiirmenetlus 
põhjendatud.

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik lihtsustab raadiospektri 
kasutamist üldloa alusel. Liikmesriik võib 
anda individuaalse õiguse, et:

Or. en

Selgitus

Kuigi üldluba võib olla mõistlik lahendus pikaajaliselt, kui tehnoloogia areneb, peaks spektri 
jaotamise tavaprotseduuriks jääma individuaalsete litsentside andmine.
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Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) saavutada muid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke.

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

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, kuidas üldist huvi pakkuvad eesmärgid on määratletud.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tagada spektri tõhus kasutamine või

Or. en

Selgitus

Ka spektri jaotamisel tuleks järgida piiratud ressursi kasutamise tõhustamise põhimõtet.

Muudatusettepanek 75

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

a b) järgida artiklis 6a sätestatud 
piiranguid;

Or. en

Selgitus

Raadiospektri jaotamine peaks olema kooskõlas artikli 6a kohaselt vastu võetud 
ühtlustamismeetmetes seatud piirangutega.

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid tagavad, et raadiosagedusi 
kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklitega 8 ja 9. 
Liikmesriigid tagavad ka, et 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
üleandmine või kogumine ei moonutaks 
konkurentsi. Selleks võtavad liikmesriigid
vajalikke meetmeid, nagu näiteks 
raadiosageduste kasutamise õiguste 
vähendamine, tühistamine või sundmüük.

Or. en

Selgitus

Mitte kõik riiklikud reguleerivad asutused ei ole pädevad asutused spektri valdkonnas. Artiklit 
8 tuleks mainida seepärast, et selles kehtestatakse raamistiku poliitilised eesmärgid.

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Üldlubade andmine on pikaajaline eesmärk. Praeguses etapis ei peaks kaaluma 
ühtlustamismeetmeid. 

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldlubade andmine on pikaajaline eesmärk. Praeguses etapis ei peaks kaaluma 
ühtlustamismeetmeid.

Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu ELi hõlmav valikuprotseduur õiguste andmisel peaks põhinema konkreetsetel 
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õigusloomega seotud ettepanekutel, mitte komiteemenetlusel. 

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kogu ELi hõlmav valikuprotseduur õiguste andmisel peaks põhinema konkreetsetel 
õigusloomega seotud ettepanekutel, mitte komiteemenetlusel.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 7
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artikkel 8 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Selle artikli eesmärk ja sõnastus on rahuldavad.

Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sellise probleemi korral peavad ajutised meetmed kaitsma kõiki spektri kasutajaid.
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 14 a (uus) – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes 
arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Loadirektiivi kohaselt vastu võetud komiteemenetluse meetmete tüüp ei õigusta kiirmenetluse 
kasutamist. 
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SELETUSKIRI

1. SPEKTRI REFORM
Spekter, nagu muudki loodusvarad (päike, vesi, õhk) on avalik hüve; turumehhanismid, mis 
on küll tõhus moodus majandusliku kasu saamiseks nii avalikus kui ka erasektoris, ei suuda 
üksi teenida avalikku huvi ja pakkuda avalikke hüvesid, mis on hädavajalikud selleks, et 
infoühiskond jõuaks igaüheni. Seepärast on vaja kombineerida poliitiline ja turupõhine 
lähenemisviis. 

1.1. Paindlikkus (tehnoloogia- ja teenuste neutraalsus, kauplemine jne) ning eesmärkide 
ühtlustamine
Kui tahame seda piiratud ressurssi tõhusamalt kasutada, tuleb meil saavutada parem 
koordineerimine ja suurem paindlikkus. Samas tuleb leida sobiv tasakaal paindlikkuse ja 
ühtlustamise vahel, mis on teatud määral samuti vajalik, et spektri siseturu lisandväärtust 
suurendada (nt selliste konkreetsete teenuste ja tehnoloogiate jaoks kindlate sagedusalade 
määramiseks nagu GSM, universaalne mobiilsidesüsteem, mobiilsideteenused õhusõiduki 
pardal ja liikuv satelliitsideteenus).

Täieliku ühtlustamise kava (käsu ja kontrolli põhine lähenemisviis) ja idealistlik neutraalsuse 
süsteem (täielikult turupõhine lähenemisviis) ei sobi kokku. Seepärast on eelistatav 
kombineeritud spektrihaldus, mis põhineb valikute tasakaalustatud kombinatsioonidel 
(ühtlustamise ulatus v teenuste neutraalsus, standardite kehtestamine v
tehnoloogianeutraalsus, spektri jaotamise viisid). 

Teostatav ja eelistatav tundub pigem järkjärguline kui murranguline spektri reform:

 kõigi reformide eeltingimuseks peaks olema mittesekkumine ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raadioside eeskirjade täitmine;

 tehnoloogia- ja teenuste neutraalsuse ulatus ja laad peaksid olema kooskõlas ITU 
määratlustega;

 tehnoloogianeutraalsust tuleb nõuda selgete eeskirjadega koostalitlusvõime kohustuste 
kohta ja määratleda, millistel tingimustel võib standardeid kehtestada; 

 teenuseneutraalsus kehtib üksnes elektroonilise side teenuste kohta nende riiklike 
sageduste jaotamiste tabelite ja ITU eeskirjade raames;

 spektrikaubandus peaks olema vabatahtlik ja kooskõlas asjaomase sageduse esmase 
kasutusotstarbega;

 haldus peaks ka edaspidi põhinema üldlubadel, mida peaks olema vajaduse korral 
võimalik täiendada, vaatamata sellele, et teatavasti on enamik lubasid individuaalsed 
kasutusõigused;

 liikmesriikidel tuleks tagada spektri tõhusus ja kohaldada ebatõhusa kasutamise korral 
raadiosageduste vähendamist, tühistamist või müüki;

 ilma litsentsita kasutatavat spektrit tuleks mittesekkuvatel alustel rohkem ühtlustada.

1.2. Komisjoni suurem koordineeriv roll
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Spekter ei tunne piire. Spektri tõhus kasutamine liikmesriikides nõuab tugevamat 
koordineerimist ELi tasandil, eriti üleeuroopaliste teenuste arendamisel ja rahvusvaheliste 
lepingute läbirääkimistel.

Kuigi spektri haldus jääb liikmesriikide pädevusse, tagab üksnes ELi tasandi lähenemisviis 
võimaluse edukalt kaitsta ELi huve maailmas. Nagu kaubanduspoliitikas kombeks, peab 
ühenduse volitus rahvusvaheliste läbirääkimiste pidamiseks põhinema ELi kaasseadusandjate 
antud selgel mandaadil.

1.3. Digitaalne dividend
Digitaalse dividendi küsimus nõuab viivitamatut poliitilist reageerimist; me ei saa oodata 
reformidirektiivide jõustumiseni. Digitaalringhäälingule ülemineku tõttu vabanenud spektri 
jagamisel tuleks eelkõige pidada silmas sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku väärtuse 
põhimõtet, mitte üksnes riigitulude suurendamist. ELi koordineeritud lähenemisviis on vajalik 
selleks, et:

 tagada, et liikmesriikides määratakse spektri jaotamine kulude-tulude analüüsi põhjal; 

 töötada välja tulude-kulude analüüsi ühtne metoodika;

 määrata sagedused, mida võib ühtlustada ELi tasandil selgelt määratletud 
üleeuroopaliste või koostalitusvõimeliste teenuste jaoks või tõhusa kasutuse ja sotsiaalse 
kasu edendamiseks;

 teha ettepanekuid nende teenuste ühtlustamist käsitlevate siduvate õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

2. TÕHUSAM JA JÄRJEPIDEVAM RAKENDAMINE
Tarbijatele ja ettevõtjatele kasuliku hästi toimiva elektroonilise side siseturu ja 
konkurentsivõimelise infoühiskonna majanduse saavutamisel on otsustava tähtsusega 
telekommunikatsiooni raamistiku järjekindel rakendamine. 
Praegune jõutasakaal komisjoni (kes määrab turgude mõiste ja olulise turujõu) ja riikide 
reguleerivate asutuste (kes vastutavad kohaliku tasandi rakendamise eest) vahel on toiminud 
küllaltki hästi. Nii siseturu mõju käsitlevate riiklike otsuste kui ka parandusmeetmete 
kohaldamisel on ruumi järjepidevuse parandamiseks.

2.1. Riikide reguleerivad asutused
Järjepidevaks kohaldamiseks on vaja eelkõige sõltumatuid ja piisava eelarvega riikide 
reguleerivaid asutusi. Raportöör tervitab komisjoni väljapakutud sõltumatust käsitlevaid 
sätteid ja rõhutab, et institutsioonidevaheline menetlus ei tohi nende tähtsust vähendada. 

Tõhusas õiguslikus raamistikus peavad olema ka spetsialiseerunud kaebusi käsitlevad organid 
ja toimiv edasikaebamise mehhanism (nt mõistlikud tähtajad otsuste vastuvõtmiseks), et 
vältida edasikaebamise menetluse kuritarvitamist. Kui juhtum mõjutab siseturgu, peaks 
kaebusi käsitlevatel organitel olema õigus konsulteerida ka Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste ametiga.

2.2. Järjepidev rakendamine tõhusa ühisreguleerimise kaudu
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Süsteemis, kus jaotatakse pädevusi, on kõige kohasem moodus järjepidevuse ja tõhususe 
tagamiseks ühisreguleerimine. Üksnes sellise ühistegevusel ja koostööl põhineva 
lähenemisega komisjoni ning riikide reguleerivate asutuste vahel on võimalik tulemusi 
saavutada, ilma et see muudaks tundlikku jõudude tasakaalu või ohustaks subsidiaarsust 
käsitlevaid elemente määruses. Komisjon peaks etendama pigem vahekohtuniku ja nõustaja 
kui kohtuniku või karistaja rolli.

Selline uus ühisreguleerimise roll ei peaks ohustama, vaid täiendama komisjoni õigust teha 
algatusi ühisreguleerimise kava eestvedajana ja esitada kaasseadusandjatele ettepanekuid 
võtta vastu siduvaid õigusakte, et lahendada järjepidevuse probleeme.

2.2.1. Parandusmeetmed
Vetomehhanismi asemel tuleks kehtestada pigem vaidluste lahendamise kord, kuhu kõik 
asjaomased pooled (komisjon, riikide reguleerivad asutused, Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet ja sidusrühmad) oleksid aktiivselt kaasatud, et otsida 
konstruktiivseid lahendusi parandusmeetmete määramiseks.

Muudatusettepanekus 17 teeb raportöör alternatiivse ettepaneku parandusmeetmete 
järjekindla kohaldamise korra kohta. Selle korra aluseks on põhimõte, et üksnes siis võib 
komisjon avaldada põhjendatud otsuse, milles nõuab asjaomase riigi reguleerivalt asutuselt 
meetme eelnõu muutmist, kui nii komisjon kui ka Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet nõustuvad (lihthäälteenamuse alusel), et kavandatav 
parandusmeede ei ole asjakohane. Funktsioonipõhine eraldamine kuulub oma kaugeleulatuva 
laadi tõttu erikorra alla, mille kohaselt peavad komisjon ja Euroopa telekommunikatsiooni 
reguleerivate asutuste amet nõustuma, et see on ainuke tõhus parandusmeede, mida asjaomase 
riigi reguleeriv asutus saab kohaldada.

3. ÜLEMINEK TÄIELIKULE KONKURENTSILE
Mõistes eespool nimetatud reguleerimise ajutist laadi, tuleks turgude 
konkurentsivõimelisemaks muutudes hakata reguleerimist järk-järgult vähendama. Selleks 
võib piisata sobiva läbivaatamisklausli kehtestamisest (millega kohustatakse komisjoni 
teadlikult konkurentsi taset reguleeritud turgudel jälgima ja seda pidevalt analüüsima).
Peale selle tuleb põhjalikult hinnata, kuidas mõjutavad konkurentsi uued tehnoloogiad 
(kiudoptilised võrgud), mille puhul võib olla vajalik kohaldada metodoloogilisi ja 
õigusloomega seotud vahendeid, et tagada konkurentsi säilimine nendel uutel turgudel ja luua 
samal ajal piisavaid stiimuleid nende uute võrkude kasutuselevõtuks. Seepärast nõutakse 
tungivalt, et komisjon võtaks täiel määral arvesse nende uute võrkude reguleerimise teemal 
toimuvat poliitilist arutelu ja et kõik selleteemalised soovitused oleksid aruteluga täiel määral 
kooskõlas.

3.1. Piirkondlikud turud
Reguleerimise vähendamiseks turgudel, kus see enam vajalik ei ole, tuleb turgu analüüsida 
üksikasjalikumalt, sealhulgas ka piirkondlikke turge. Reguleerivad kohustused võib lõpetada 
nendes geograafilistes piirkondades, kus konkurents on edukalt käivitunud või, vastupidi, 
kehtestada reguleerivad kohustused uuesti nendes piirkondades, kus konkurents puudub, kuid 
kus riigi tasandil loetakse konkurents turul toimivaks. See võib vähendada valitsevat seisundit 
omavate ettevõtjate ristsubsideerimist konkurentsivõimeliste ja mittekonkurentsivõimeliste 
piirkondade vahel. Riikide reguleerivad asutused peaksid oma turuanalüüsides seda võimalust 
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käsitlema. 

4. UUE PÕLVKONNA VÕRGUD
Kuidas käsitleda uue põlvkonna võrke ja spektri teemat – need on kaks kõige olulisemat 
tänast poliitilist küsimust telekommunikatsiooni sektoris. Nende kaasamine direktiividesse 
annab sektorist täieliku ülevaate ja soodustab investeeringute sidusust.

Kiudoptilised võrgud pakuvad palju rohkem võimalusi kui muud 
telekommunikatsioonitehnoloogiad. See uus tehnoloogiline reaalsus nõuab kehtiva 
elektroonilise side määruse läbivaatamist kolmel eesmärgil: soodustades investeeringuid 
(seoses nii valitsevate operaatorite kui ka uute turule sisenejatega), tagada tarbijate jaoks 
konkurents ja valik ning edendada selle kiiret kasutuselevõttu niipalju kui võimalik kogu 
territooriumil (mitte üksnes tihedalt asustatud aladel). 

Kuigi ollakse nõus, et infrastruktuuri täielik konkurents (paralleelsed suure võimsusega 
kiudoptilised võrgud) on eelistatav ja peaks olema esmane eesmärk, ei pruugi selline 
kasutuselevõtmine olla kõigis riikides või eri riikide kõigis geograafilistes piirkondades 
teostatav või ökonoomne, nagu on näha juba konkureerivate võrkude praeguse kasutuselevõtu 
tasemest. Seal, kus see ei ole teostatav, on vaja avatud võrgu lähenemisviisi, mis soodustab 
jagatud investeeringuid, ja vajaduse korral mittediskrimineerivat juurdepääsu. Kui jagamine ei 
ole teostatav, tuleb reguleerimisega tagada, et kõik seda kasutavad operaatorid kannaksid 
investeerimisriski.

Kokkuvõttes, seadusandjatel peaksid olema kasutada erinevad võimalused konkurentsi, 
investeeringute ja tarbijate kasu suurendamiseks. See võib hõlmata, sõltuvalt konkurentsi 
tasemest piirkonnas, hoonesisese juhtmestiku kohustuslikku jagamist, juurdepääsu 
võimaldamist passiivsele infrastruktuurile (nagu juurdepääs kaablikanalisatsioonile, mastidele 
ja trasside rajamise õigusele ning sisemisele juhtmestikule) ning tagasiühenduse seadmetele, 
investeeringute jagamise edendamist ja nõudluse koondamise kasutamist või eraldamise 
nõude laiendamist nendele uutele võrkudele. 
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