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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

(Märgitud 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 nõukogu direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse 
üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud 
kasutuselevõtmiseks ühenduses 
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0762);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0452/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (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 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta otsus 676/2002/EÜ 
(Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus)) lubab 
komisjonil vastu võtta tehnilised 
rakendusmeetmed, et kehtestada 
ühtlustatud tingimused raadiospektri 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 

välja jäetud
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tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja viide otsusele 676/2002/EÜ, mis käsitleb raadiospektrit, kuna selle 
rakendamine tähendaks seda, et käesoleva direktiivi edasised muudatused tehakse ilma 
parlamendi tõhusa kontrollita.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vastavalt komisjoni taotlusele on 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverents (edaspidi „CEPT”) koostanud 
tehnilised aruanded, milles tõendatakse, et 
UMTS ja GSM võivad samaaegselt 
kasutada sagedusala 900 MHz, sealhulgas 
nn laiendatud sagedusala (880–890 MHz ja 
925–935 MHz). Seepärast tuleks vastavalt 
raadiospektrit käsitlevas otsuses 
sätestatud menetlusele, milles käsitletakse 
raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamise jaoks ühtlustatud tingimuste 
vastuvõtmist, avada sagedusalad 880–915 
MHz ja 925–960 MHz nii UMTSi jaoks, 
mis ei sega GSMi tööd, kui ka muude 
süsteemide jaoks niipea, kui on võimalik 
tõendada, et kõnealused süsteemid ei sega 
GSMi tööd.

(8) Vastavalt komisjoni taotlusele on 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverents (edaspidi „CEPT”) koostanud 
tehnilised aruanded, milles tõendatakse, et 
UMTS ja GSM võivad samaaegselt 
kasutada sagedusala 900 MHz, sealhulgas 
nn laiendatud sagedusala (880–890 MHz ja 
925–935 MHz). Seepärast tuleks avada 
sagedusalad 880–915 MHz ja 925–960 
MHz UMTSi jaoks, mis ei sega GSMi 
tööd.

Or. en

Selgitus

Viide otsusele, mis käsitleb raadiospektrit, jäetakse välja, et tagada sidusus eelmise 
muudatusettepanekuga. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Aitamaks kaasa elektroonilise side 
siseturu eesmärkide saavutamisele, tuleb 
muuta raadiospektri haldamine 
paindlikumaks ja parandada sellele 
juurdepääsu. Seepärast tuleks sagedusala 
900 MHz avada muude üleeuroopaliste 
teenuste jaoks niipea, kui on võimalik 
tõestada, et need ei sega GSMi tööd.

Or. en

Selgitus

Otsus avada sagedusala 900 MHz muule tehnoloogiale ja teenustele, mis sobivad selle 
praeguse kasutusalaga, soodustab tõhusamat ja paindlikumat juhtimist, mis tagab kodanike 
jaoks suurema hulga ja paremate sideteenuste olemasolu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Sagedusalade eraldamine eri 
tehnoloogiale ja teenustele kujutab endast 
erandit tehnoloogia ja teenuse 
neutraalsuse põhimõttest ja piirab 
vabadust valida teenuseosutajat ja 
kasutatavat tehnoloogiat, mistõttu peaksid 
kõik ettepanekud eraldada 900 MHz 
sagedusala muudele maapealsetele 
süsteemidele kui GSM ja UMTS olema 
läbipaistvad ja alluma Euroopa 
Parlamendi kontrollile.

Or. en
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Selgitus

Elektroonilise side reguleerivas raamistikus on kehtestatud tehnoloogia ja teenuste 
neutraalsuse põhimõte. Selle põhimõtte rikkumine, nagu näiteks mõne sagedusala eraldamine 
eriteenustele ja -tehnoloogiale, peab toimuma täielikult läbipaistvalt ja alluma 
õigusloomeinstitutsioonide kontrollile.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9c) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek, et ühtlustamismeetmed 900 MHz sagedusala kasutamise võimaldamiseks 
uute teenuste ja tehnoloogia puhul võetaks otsuse 1999/468/EÜ kohase komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9d) Eelkõige tuleb anda komisjonile 
volitus võtta rakendusmeetmeid 
sagedusalade ühtlustamiseks muude 
maapealsete süsteemide jaoks. Kuna 
tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk 
on käesolevat direktiivi täiendada, lisades 
uusi vähemolulisi elemente, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.



PR\759550ET.doc 9/13 PE416.636v02-00

ET

Or. en

Selgitus

Komiteemenetlus, mida ühtlustamise puhul järgitakse, peab olema kontrolliga 
regulatiivmenetlus, kuna tegu on üldist mõju omavate meetmetega, mis lisavad direktiivile 
uusi elemente, ning see on ainus menetlus, mille puhul on tagatud õiguslooja kontroll suure 
tegutsemisvabadusega komisjoni otsuste üle.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 87/372/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad raadiosagedusalad 
880–915 MHz ja 925–960 MHz 
kättesaadavaks GSM-süsteemidele ja 
UMTS-süsteemidele ning muudele 
maapealsetele süsteemidele, millega on 
võimalik osutada elektroonilisi 
sideteenuseid vastavalt otsuse 
676/2002/EÜ kohaselt vastuvõetud 
tehnilistele rakendusmeetmetele ja mis ei 
häiri GSM-süsteemide tööd.

1. Liikmesriigid teevad raadiosagedusalad 
880–915 MHz ja 925–960 MHz 
kättesaadavaks GSM-süsteemidele ja 
UMTS-süsteemidele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga eraldatakse käesoleva direktiivi peamisest eesmärgist lõikes 1a 
osutatud lisaeesmärk muuta käesolev õigusakt piisavalt paindlikuks, et lubada edaspidi uusi 
kasutusvõimalusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 87/372/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)



PE416.636v02-00 10/13 PR\759550ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võivad samuti teha 
sagedusalad 880-915 MHz ja 925–960 
MHz kättesaadavaks muudele 
maapealsetele süsteemidele, mille abil on 
võimalik pakkuda sideteenuseid nii, et see 
ei sega GSM-süsteemi tööd. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga eraldatakse käesoleva direktiivi peamisest eesmärgist (võimaldada 
kasutada sagedusala 900 MHz UMTS-tehnoloogia puhul) lõikes 1a osutatud lisaeesmärk 
muuta käesolev õigusakt piisavalt paindlikuks, et lubada edaspidi uusi kasutusvõimalusi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 87/372/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Komisjon volitab CEPTi ühtlustama 
lõikes 1 osutatud sagedusalade muudele 
maapealsetele süsteemidele jaotamise
põhimõtted, täpsustades ülesanded, mis 
tuleb täita, ja ajakava, mida ülesannete 
täitmise juures järgida. Komisjon tegutseb 
artikli 3a lõikes 2 osutatud korras.
Lähtuvalt esimeses lõigus osutatud 
ülesannete täitmisest võib komisjon võtta 
artikli 3a lõikes 3 osutatud korras 
ühtlustamise rakendusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
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espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 87/372/EMÜ
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 3a

Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab direktiivi 
676/2002/EMÜ artikli 3 lõikes 1 
nimetatud raadiospektrikomitee.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 3 ja 7, võttes arvesse nimetatud 
otsuse artiklis 8 sätestatut.
3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut.

Or. en

Selgitus

Lisati viited komiteemenetluste otsuse artiklitele, milles sätestatakse nõuandemenetlus ja 
kontrolliga regulatiivmenetlus. Menetluskorra järgimise lihtsustamiseks ei panda ette uue 
komitee loomist, vaid soovitatakse usaldada asjaomased ülesanded raadiospektrit käsitleva 
otsusega loodud komiteele.
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SELETUSKIRI

Tõhus Euroopa Liidu tasandi raadiospektripoliitika nõuab liikmesriikidelt paindlikku ja 
kooskõlastatud juhtimist ning sagedusalade ühtlustamist seal, kus see võimaldab saavutada 
mastaabiefekti või seadmete ja teenuste koostalitust. See on ainus viis tagada, et kasutatakse 
ära sotsiaalsed ja majanduslikud võimalused, mis selle napi avaliku ressursi puhul kõne alla 
tulevad, nagu madalamate tegevuskulude saavutamine, paremate ärivõimaluste andmine 
elektronside-ettevõtjatele, tarbijatele pakutavate sideteenuste hulga ja kvaliteedi parendamine 
ning kodanikele pakutavate avalike teenuste parendamine.

Selles kontekstis on läbivaadatava ettepaneku eesmärk kasutada paremini ära 900 MHz 
sagedusala ja võimaldada selle kasutamist UMTSi tehnoloogia puhul, mis koos GSMi 
mobiilside tehnoloogiaga pakub kõige võimalusterohkemaid lahendusi. Euroopa postiside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsi (CEPT) tehnilised uuringud 
kinnitavad, et mõlemat tehnoloogiat saab kõnesoleval sagedusalal vastastikuste häiringuteta 
kasutada.

Samuti on mobiilsideteenuse pakkujad üksmeelselt nõus kõnesoleval sagedusalal uute 
rakenduste kasutamise kiire võimaldamisega, kuna see lubaks neil vähendada UMTSi 
infrastruktuuri väljaehitamise kulusid ja pakkuda klientidele uuenduslikumaid teenuseid 
taskukohasema hinnaga. Sel põhjusel on mõned liikmesriigid juba otsustanud lubada kasutada 
kõnesolevat sagedusala UMTSi tehnoloogia jaoks ning ootavad komisjoni otsust, et 
rakendada seda koos kõigi õiguslike tagatistega.

Selles valguses saab raportöör ainult nõustuda vajadusega lubada kiiresti uut kasutust, et 
pakkuda kodanikele rohkem ja paremaid mobiilsideteenuseid madalama hinnaga, tehes 
selleks ettepanekusse muudatusi, mille abil tagada selle täielik läbipaistvus ja avalikkusega 
konsulteerimine. 

Samuti tervitab raportöör asjaolu, et pärast seda, kui Euroopa Parlament lükkas tagasi 
komisjoni esialgse ettepaneku muuta direktiiv kehtetuks ja reguleerida asjaomast valdkonda, 
st 900 MHz sagedusala kasutamist, komiteemenetluse kohase komisjoni otsusega, muutis 
komisjon oma seisukohta ja paneb nüüd ette alustada õigusloomemenetlust. Sel viisil taastati 
institutsiooniline tasakaal ja välditakse olukorda, kus kaasõigusloojate tehtud otsuseid 
muudetakse ilma nende endi osaluseta. 

Komisjoni ettepanekus tehakse ka direktiivile muudatusettepanek, millega võimaldatakse 
avada 900 MHz sagedusala tehnoloogia arenedes edaspidi uute kasutuste jaoks. Ehkki 
paindlikkuse nõue on tervitatav, ei saa sama öelda komisjoni ette pandud menetluse kohta: 
regulatiivmenetlus, millega ei kaasne Euroopa Parlamendi tõhusat kontrolli. Raportööril on 
raske mõista, miks pärast seda, kui sagedusala kasutuse muutmise esimene otsus on tehtud 
õigusloome teel, tuleb edaspidise kasutuse muutmise kohta teha otsuseid ilma parlamendi 
kontrollita.  

Selleks, et muuta õigusakti mõnevõrra paindlikumaks ja võimaldada kohanduda 
tehnoloogilise protsessiga ilma nõuetekohase parlamendipoolse kontrolli kaotamiseta, teeb 
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raportöör kompromissettepaneku kasutada kõnesoleva sagedusala edaspidise kasutuse suhtes 
otsuste tegemisel kontrolliga regulatiivmenetlust. Muudatusettepanekutega selgitataksegi 
põhjendustes nimetatud menetlust, mille puhul on tagatud parlamendi tõhusam kontroll, ja 
sätestatakse see resolutiivosas.

Kokkuvõttes toetatakse sagedusala paindlikku kasutamist, et muuta mobiilside sektor 
konkurentsivõimelisemaks ja tagada kodanikele suurema hulga ja paremate teenuste 
osutamine, kuid samal ajal juhitakse tähelepanu vajadusele tagada parlamendi kontroll 
kõikide edaspidiste ostuste üle sagedusala lisakasutuste kohta, et kindlustada läbipaistvus ja 
institutsiooniline tasakaal.
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