
PR\770260ET.doc PE420.223v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2007/0247(COD)

23.2.2009

***II
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE 
LUGEMISELE
Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga 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
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Catherine Trautmann



PE420.223v01-00 2/95 PR\770260ET.doc

ET

PR_COD_2am

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)
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(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

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga 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
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16496/1/2008 – C6-0066/2009);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0697) suhtes;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0724);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2009),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

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

Muudatusettepanek 1

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. 
oktoobri 1989. aasta direktiiv 
89/552/EMÜ audiovisuaalmeedia teenuste 
osutamist käsitlevate liikmesriikide 
teatavate õigus- ja haldusnormide 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0449.
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koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
vaadati 2007. aastal läbi eesmärgiga 
tagada Euroopa Liidu infotehnoloogiale 
ning meediatööstusele ja -teenustele 
optimaalsed konkurentsitingimused ning 
õiguskindlus, samuti kultuuriline ja 
keeleline mitmekesisus. Selles kontekstis 
on elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
õiglane ja tasakaalustatud reguleeriv 
raamistik ELi audiovisuaalsektori 
peamine tugisammas.
_________________

EÜT L 298, 17.10.89, lk 23.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 1, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 2

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(3) Seepärast tuleks ELi elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivat 
raamistikku reformida, et viia lõpule 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamine, tugevdades ühenduse 
mehhanismi, millega reguleeritakse 
võtmeturgudel olulise turujõuga ettevõtjate 
tegevust. Seda täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) 
nr .../2009, millega luuakse 
telekommunikatsioonisektori Euroopa
reguleerivate asutuste töörühm (GERT)].
Reformi raames määratletakse ka tõhus ja
koordineeritud spektri haldamise 
strateegia, et luua ühine Euroopa 

(3) Seepärast tuleks ELi elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivat 
raamistikku reformida, et viia lõpule 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamine, tugevdades ühenduse 
mehhanismi, millega reguleeritakse 
võtmeturgudel olulise turujõuga ettevõtjate 
tegevust. Seda täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) 
nr .../2009[, millega luuakse Euroopa
telekommunikatsioonisektori reguleerivate 
asutuste kogu (BERT)]. Reformi raames
kehtestatakse ka tõhus ja kooskõlastatud
spektri haldamise strateegia, et luua ühine 
Euroopa teaberuum, ning tugevdatakse



PR\770260ET.doc 7/95 PE420.223v01-00

ET

teaberuum, ning tõhustatakse puuetega
kasutajaid käsitlevaid sätteid, et kujundada 
välja kõiki hõlmav infoühiskond.

puuetega kasutajatele suunatud sätteid, et 
kujundada välja kõiki hõlmav 
infoühiskond.

See muudatusettepanek kehtib 
muutmisdirektiivis läbivalt.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 3

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) ELi elektroonilisi sidevõrke ja -
teenuseid reguleeriva raamistiku peamine 
eesmärk on luua jätkusuutlik pakkumisel 
ja nõudlusel põhinev elektroonilise side 
„ökosüsteem”, kus pakkumine tugineb 
tõhusale ja konkurentsivõimelisele 
infrastruktuurile ja teenuseturule ning 
nõudlus infoühiskonna saavutustele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 3, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 4

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(4) Eesmärk on konkurentsi arenedes
turgudel eelnevalt järk-järgult vähendada 
valdkonnaspetsiifilisi eeskirju ning jõuda
lõpuks selleni, et elektrooniline side oleks 
reguleeritud üksnes konkurentsiõigusega.
Võttes arvesse asjaolu, et viimastel aastatel
on konkurents elektroonilise side turgudel 
jõudsalt arenenud, on äärmiselt oluline, et 
regulatiivseid eelkohustusi kehtestataks 
vaid juhul, kui puudub tõhus ja püsiv
konkurents.

(4) Eesmärk on vähendada turgudel
konkurentsi arenedes järk-järgult eelneva 
reguleerimise sektoriomaseid eeskirju ning 
lõpuks reguleerida elektroonilist sidet vaid
konkurentsiõigusega. Kuna elektroonilise 
side turud on viimastel aastatel näidanud 
tugevat konkurentsidünaamikat, on
ülimalt oluline, et regulatiivseid 
eelkohustusi kehtestataks vaid juhul, kui 
puudub tulemuslik ja jätkusuutlik
konkurents. Eelnev reguleerimine tuleks 
jätkamise vajaduse seisukohast läbi 
vaadata hiljemalt kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 4, viimane lause võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 5

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada proportsionaalne ja 
kohandatav lähenemisviis muutuvatele
konkurentsitingimustele, võivad riikide 
reguleerivad asutused määratleda turge 
kohalikul tasandil ja tühistada 
regulatiivseid kohustusi turgudel ja/või
geograafilistes piirkondades, kus valitseb
tõhus infrastruktuuri alane konkurents.

(5) Proportsionaalse ja erinevatele
konkurentsitingimustele kohandatud 
lähenemise tagamiseks peaks riikide
reguleerivatel asutustel olema võimalik 
määratleda turud piirkondlikul alusel ja 
lõpetada reguleerivad kohustused turgudel
ja/ või geograafilistes piirkondades, kus on 
olemas tõhus infrastruktuurialane
konkurents. Seda tuleks kohaldada isegi 
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juhul kui geograafilised piirkonnad ei ole 
eraldi turgudena määratletud.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 5, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 6

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6) Lissaboni tegevuskava eesmärkide
saavutamist silmas pidades on lähiaastatel 
põhiküsimuseks tingimuste loomine 
tulemuslike investeeringute tegemiseks 
uutesse kiiretesse võrkudesse, mis toetavad 
innovatsiooni sisumahukate 
internetiteenuste valdkonnas ja 
tugevdavad Euroopa Liidu rahvusvahelist 
konkurentsivõimet. Sellistel võrkudel on
ülisuur potentsiaal tuua kasu tarbijatele ja
äritegevusele kogu Euroopa Liidus.
Seetõttu on ülimalt oluline edendada
pidevat investeerimist nende uute võrkude
arendamisse, kindlustades samas 
konkurentsi ning tagades prognoositava ja 
järjekindla reguleerimise kaudu tarbijatele 
paremad valikuvõimalused.

(6) Lissaboni strateegia eesmärkide
saavutamiseks tuleks luua piisav 
raamistik, mis stimuleerib investeeringuid
kiiretesse võrkudesse, mis toetavad
infomahukate Interneti-teenuste
innovatsiooni ja kindlustavad ELi
rahvusvahelist konkurentsivõimet. Sellistel 
võrkudel on äärmiselt suur potentsiaal 
tuua kasu tarbijatele ja ettevõtetele kogu
ELis. Seetõttu on eluliselt oluline 
edendada jätkusuutlikke investeeringuid
nende uute võrkude arengusse, kaitstes
samas konkurentsi ja suurendades 
tarbijate valikuid regulatiivse tegevuse 
prognoositavuse ja järjepidevuse kaudu.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 6, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 7

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6 a) Komisjon tunnistas 20. märtsi 2006. 
aasta teatises „Lairibaühenduse lõhe 
ületamine”, et kiiretele lairibateenustele 
juurdepääsu osas on Euroopas Liidus 
territoriaalne lõhe. Lairibaühenduse 
üldisele suurenemisele vaatamata on 
juurdepääs mitmetes piirkondades 
piiratud kõrgete kulude tõttu, mille 
põhjuseks on väike rahvastikutihedus ja 
kaugel paiknemine. Kaubanduslikud 
stiimulid lairibaühenduse kõnealustesse 
piirkondadesse paigaldamisse 
investeerimiseks osutuvad sageli 
ebapiisavaks. Tehnoloogiline
innovatsioon siiski vähendab 
paigaldamiskulusid. Selleks et tagada 
investeeringute tegemine uutesse 
tehnoloogiatesse vähearenenud 
piirkondades, peaksid elektroonilise side 
eeskirjad olema kooskõlas teiste 
poliitikatega, näiteks riigiabi poliitika, 
ühtekuuluvuspoliitika või laiemate 
tööstuspoliitika eesmärkidega.
_______________

ELT C 151, 29.06.06, lk 15.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 7, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 8

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6 b) Teadus- ja arendustegevusse 
investeerimine on äärmiselt oluline 
järgmise põlvkonna kiudoptiliste võrkude 
arendamiseks ning paindliku ja tõhusa 
raadiojuurdepääsu saavutamiseks, 
soodustades sellega tugevamat 
konkurentsi ja uuenduslikke rakendusi ja 
teenuseid, millest saavad kasu tarbijad. 
Väljakutse seisneb järgmise põlvkonna 
asukohast sõltumatute ja koondvõrkude 
ning teenuste infrastruktuuride rajamises 
elektroonilise side, infotehnoloogia ja 
meedia jaoks. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 8, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 9

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6 c) Riiklik poliitika peaks aitama kaasa 
elektroonilise side turgude tõhusa 
toimimise täiendamisele, tegeldes nii 
pakkumise kui ka nõudlusega, et ergutada 
positiivset mõjuringi, kus parema infosisu 
ja teenuste väljatöötamine sõltub 
infrastruktuuri kasutuselevõtust ja 
vastupidi. Riiklik sekkumine peaks olema 
proportsionaalne ja ei tohiks moonutada 
konkurentsi ega takistada 



PE420.223v01-00 12/95 PR\770260ET.doc

ET

erainvesteeringuid ning peaks 
suurendama stiimuleid investeerimiseks ja 
vähendama sisenemistõkkeid. Selles osas 
võivad riigiasutused toetada tulevikku 
suunatud suure võimsusega 
infrastruktuuri väljaarendamist. Riiklikku 
toetust peaks andma avatud, läbipaistvate 
ja konkurentsi arvestavate menetluste 
kaudu, ei tohiks eelistada eelnevalt ühtegi 
olemasolevat tehnoloogiat ning peaks 
tagama infrastruktuurile juurdepääsu 
mittediskrimineerival viisil. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 9, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 10

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6 d (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6 d) Komisjon peaks käesoleva direktiivi 
kohaseid meetmeid tõhusa 
konsulteerimise kaudu vastu võttes võtma 
läbipaistvuse ja proportsionaalsuse 
tagamiseks arvesse liikmesriikide 
reguleerivate asutuste ja sektori 
sidusrühmade seisukohti. Komisjon peaks 
välja andma üksikasjalikud 
konsulteerimist käsitlevad dokumendid, 
milles selgitatakse kaalutavaid erinevaid 
tegevussuundi, ja sidusrühmadele tuleks 
vastamiseks anda mõistlik ajavahemik. 
Pärast konsulteerimist ja vastuste 
läbivaatamist peaks komisjon esitama 
langetatud otsuse põhjendused avalduses, 
mis sisaldab kirjeldust, kuidas vastajate 
seisukohti arvesse võeti.
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 11, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 11

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6 e (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6 e) Riikide reguleerivate asutuste ja 
komisjoni tegevus ELi elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid reguleerivas 
raamistikus aitab kaasa laiemate 
poliitiliste eesmärkide saavutamisele 
kultuuri, tööhõive, keskkonna, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, regionaalarengu ning 
asulaplaneerimise valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 13, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 12

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(11 a) Seetõttu on ülimalt oluline, et 
riikide reguleerivatel asutustel ja Euroopa 
telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogul (BERT) 
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oleks volitused ja teadmised, mis on 
vajalikud konkurentsivõimelise ELi 
siseturu loomiseks elektroonilise side 
teenuste valdkonnas, arvestades samas 
riikide ja piirkondade erinevusi ning 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 13

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 13

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(13) Enne raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud ühenduse konsultatsiooni tuleks 
läbi viia riigisisene konsultatsioon 
vastavalt selle direktiivi artiklile 6, et 
huvitatud isikute seisukohad kajastuksid 
ühenduse konsultatsioonis. See välistaks ka 
vajaduse teise ühenduse konsultatsiooni 
järele juhul, kui kavandatavat meedet 
riigisisese konsultatsiooni tulemusena 
muudetakse.

(13) Enne raamdirektiivi artiklites 7 ja -7a
sätestatud ühenduse konsultatsiooni tuleks 
läbi viia riigisisene konsultatsioon 
vastavalt selle direktiivi artiklile 6, et 
huvitatud isikute seisukohad kajastuksid 
ühenduse konsultatsioonis. See välistaks ka 
vajaduse teise ühenduse konsultatsiooni 
järele juhul, kui kavandatavat meedet 
riigisisese konsultatsiooni tulemusena 
muudetakse.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 14

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku ressursina, millel on oluline avalik 
ja turuväärtus. Üldistes huvides on hallata
raadiospektrit majanduslikult, sotsiaalselt
ja keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik, võttes samas
arvesse meediakanalite paljususe ja 
kultuurilise mitmekülgsusega seotud 
eesmärke, ning järk-järgult kaotada tõkked, 
mis ei võimalda selle tõhusat kasutamist.

(19) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata
spektrit sotsiaalselt, kultuuri, majanduse
ja keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik, võttes arvesse
raadiospektri olulist osa elektroonilises 
sides, kultuurilise mitmekesisuse ja
meediakanalite paljususega seotud 
eesmärke, ning sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Seepärast tuleb järk-
järgult kaotada tõkked, mis ei võimalda 
tõhusat kasutamist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 15

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19 a) Raadiospektripoliitikaga seotud 
tegevused Euroopa Ühenduses ei tohiks 
piirata ühenduse või riikide tasandil 
ühenduse õigusega kooskõlas üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide täitmiseks 
võetavaid meetmeid, eelkõige seoses 
infosisu reguleerimise ja audiovisuaal- ja 
meediapoliitikaga, direktiivi 1999/5/EÜ 
sätete kohaldamist ega liikmesriikide 
õigust korraldada ja kasutada 
raadiospektrit avaliku korra, julgeoleku ja 
riigikaitsega seotud eesmärkidel.
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Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 16

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19 b) Direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 8a sätestatud 
eesmärkide täitmisele kaasa aitamise 
eesmärgil tuleks 2010. aastal korraldada 
spektri teemal tippkohtumine, mille 
läbiviijateks oleks liikmesriigid, ja 
sealhulgas Euroopa Parlament, komisjon 
ja kõik sidusrühmad. Tippkohtumine 
peaks aitama kaasa eelkõige ELi 
spektripoliitika suurema ühtsuse 
saavutamisele, suuniste pakkumisele 
seoses üleminekuga analoogtelevisioonilt 
maapealsele digitaaltelevisioonile, ning 
spektri vabastamisele uute elektrooniliste 
sideteenuste jaoks pärast 
digitaalringhäälingule üleminekut.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 18, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 17

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19 c) Analoogtelevisioonilt maapealsele 
digitaaltelevisioonile üleminekul vabaneb 
ELis tänu digitaaltehnoloogia paremale 
edastusvõimele suurel hulgal 
spektriruumi. Seda spektriosa nimetatakse 
digitaalseks dividendiks. Liikmesriigid 
peaksid vabastama oma digitaalse 
dividendi võimalikult kiiresti, et 
kodanikud saaksid kasu uutest, 
innovatiivsetest ja konkureerivatest 
teenustest. Sel eesmärgil tuleks kaotada 
riiklikul tasandil digitaalse dividendi 
tõhusat jaotamist või ümberjaotamist 
takistavad tõkked ja digitaalse dividendi 
jaotamisele ühenduses tuleks kohaldada 
ühtset ja integreeritud lähenemisviisi.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 19, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 18

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvad 
spektri haldamist käsitlevad sätted peaksid 
olema kooskõlas raadiospektri haldamisega 
tegelevate rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 

(22) Käesolevas direktiivis sisalduvad 
spektri haldamist käsitlevad sätted peaksid 
olema kooskõlas raadiospektri haldamisega 
tegelevate rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ja 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
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konverentsi (CEPT) tegevusega, et tagada 
spektri tõhus kasutamine ja spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ja
kogu maailmas.

konverentsi (CEPT) tegevusega, et tagada 
spektri tõhus kasutamine ja spektri 
kasutamise ühtlustamine ühenduses ning 
liikmesriikide ja teiste ITU liikmete vahel.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 19

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 26

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(26) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks 
suurendada tehnoloogia ja teenuste 
suhtes neutraalsete lubade abil, et 
võimaldada spektri kasutajatel valida 
riiklike sageduse jaotamise tabelite ja ITU 
raadioeeskirjade kohaselt elektrooniliste 
sideteenuste jaoks kättesaadavaks tehtud 
konkreetsete sagedusalade jaoks parim 
tehnoloogia ja parimad teenused (edaspidi 
„tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtted”). Tehnoloogia ja teenuste 
halduskorras kindlaksmääramist tuleks 
kohaldada siis, kui seda on vaja üldistest 
huvidest lähtuvate eesmärkide täitmiseks, 
ning see peaks olema selgelt põhjendatud 
ja kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 20

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 28

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(28) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, järgides 
üleminekumeetmeid seoses varem 
omandatud õigustega. Kui see on vajalik 
ja proportsionaalne, tuleks võimaldada
kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest erandite tegemist, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu inimelu kaitse, 
vajadus toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, või et vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaksid muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekülgsuse
ning meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need on liikmesriikide poolt 
määratletud kooskõlas ühenduse õigusega.
Välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimelu kaitseks või muude üldistest 
huvidest lähtuvate eesmärkide täitmiseks, 
ei tohiks erandiga anda teatavate teenuste 
kasutamise ainuõigust, vaid üksnes 
eelisõiguse, nii et samas sagedusalas saaks 
võimaluse piires kasutada teisi teenuseid ja 
tehnoloogiaid.

(28) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigusi käsitlevatest 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti.
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke 
erandeid, millega nõutakse konkreetse 
teenuse osutamist, et saavutada selgelt 
määratletud ja üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, vajadus 
toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, või et vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, nagu 
need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelu 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid üksnes 
eelisõiguse, nii et samas sagedusalas saaks 
võimaluse piires kasutada teisi teenuseid ja 
tehnoloogiaid.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 21

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 36

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(36) Usaldusväärne ja turvaline 
andmeedastus elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu on kogu majanduses ja ühiskonnas 
üha kesksemal kohal. ELi kodanikele 
olulisi teenuseid, sealhulgas e-valitsuse 
teenuseid vahendava füüsilise 
infrastruktuuri toimimist ja ligipääsetavust 
võivad mõjutada süsteemi keerukus, 
tehniline rike või inimlik eksimus, 
õnnetused või rünnakud. Seepärast peaksid 
riikide reguleerivad asutused tagama 
üldkasutatavate sidevõrkude tervikluse ja 
turvalisuse. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet (ENISA) peaks toetama 
elektroonilise side turvalisuse 
suurendamist, pakkudes muu hulgas 
oskusteavet ja nõu ning edendades 
parimate tavade vahetamist. Nii ENISAl 
kui ka riikide reguleerivatel asutustel 
peaksid olema oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud vahendid, sealhulgas volitused 
saada piisavat teavet, et hinnata võrkude 
või teenuste turvalisuse taset, ning saada 
täielikke ja usaldusväärseid andmeid 
tegelike turvalisusega seotud 
vahejuhtumite kohta, mis on oluliselt 
mõjutanud võrkude või teenuste toimimist.
Kuna piisava turvalisuse edukas tagamine 
ei ole ühekordne meede, vaid pidev 
rakendamise, ülevaatamise ja 
ajakohastamise protsess, tuleks nõuda, et 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
pakkujad võtaksid meetmeid nende 
tervikluse ja turvalisuse tagamiseks 
vastavalt riskihinnangutele, võttes arvesse 
selliste meetmete arengu taset.

(36) Usaldusväärne ja turvaline 
andmeedastus elektrooniliste sidevõrkude 
kaudu on kogu majanduses ja ühiskonnas 
üha kesksemal kohal. ELi kodanikele 
olulisi teenuseid, sealhulgas e-valitsuse 
teenuseid vahendava füüsilise 
infrastruktuuri toimimist ja ligipääsetavust 
võivad mõjutada süsteemi keerukus, 
tehniline rike või inimlik eksimus, 
õnnetused või rünnakud. Seepärast peaksid 
riikide reguleerivad asutused tagama 
üldkasutatavate sidevõrkude tervikluse ja 
turvalisuse. Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet (ENISA) peaks toetama 
elektroonilise side turvalisuse 
suurendamist, pakkudes muu hulgas 
oskusteavet ja nõu ning edendades 
parimate tavade vahetamist. Nii ENISAl 
kui ka riikide reguleerivatel asutustel 
peaksid olema oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud vahendid, sealhulgas volitused 
saada piisavat teavet, et hinnata võrkude 
või teenuste turvalisuse taset, ning saada 
täielikke ja usaldusväärseid andmeid 
tegelike turvalisusega seotud 
vahejuhtumite kohta, mis on oluliselt 
mõjutanud võrkude või teenuste toimimist.
Kuna piisava turvalisuse edukas tagamine 
ei ole ühekordne meede, vaid pidev 
rakendamise, ülevaatamise ja 
ajakohastamise protsess, tuleks nõuda, et 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
pakkujad võtaksid meetmeid nende 
tervikluse ja turvalisuse tagamiseks 
vastavalt riskihinnangutele, võttes arvesse 
selliste meetmete arengu taset.
Liikmesriikidele tuleks võimaldada 
asjakohase kestusega avalik arutelu, enne 
kui võetakse vastu erimeetmed, millega 
tagatakse, et üldkasutatavaid 
elektroonilisi sideteenuseid pakkuvad 
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ettevõtjad võtavad asjakohased tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid, et asjakohaselt 
maandada võrkude ja teenuste 
turvalisusega seotud riske või tagada oma 
võrkude terviklus. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), viies artikli 13a lõike 2 muudatusettepaneku üle 
vastavasse põhjendusse.

Muudatusettepanek 22

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 43

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(43) Tulemuslikku investeerimist ja 
konkurentsi tuleks soodustada üheaegselt, 
et hoogustada majanduskasvu ja 
innovatsiooni ning suurendada tarbijate 
valikuvõimalusi.

(43) Investeerimist ja konkurentsi tuleks 
soodustada üheaegselt, et hoogustada 
majanduskasvu ja innovatsiooni ning 
suurendada tarbijate valikuvõimalusi.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 23

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 45

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(45) Uutel turule tulijatel ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv mõistliku aja 
jooksul rajada väljakujunenud 

välja jäetud
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juurdepääsuvõrku osaliselt või täielikult 
dubleeriv võrk. Sellega seoses võib 
märkimisväärse turujõuga operaatoritele 
kliendiliinile või kliendi alamliinile 
eraldatud juurdepääsu lubamine 
hõlbustada turule tulekut ja suurendada 
konkurentsi lairibajuurdepääsu 
jaeturgudel. Olukorras, kus eraldatud 
juurdepääs kliendiliinile või kliendi 
alamliinile ei ole tehniliselt või 
majanduslikult otstarbekas, võib 
kohaldada asjakohaseid kohustusi 
samaväärset funktsionaalsust pakkuva 
mittefüüsilise või virtuaalse 
võrgujuurdepääsu pakkumiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 24

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 46

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(46) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed
juurdepääsutooted. Funktsioonipõhine 
eraldamine võimaldab parandada 
konkurentsi mitmel asjaomasel turul, 
vähendades oluliselt diskrimineerimise 
ajendeid ning hõlbustades võrdse 
kohtlemise kohustuste täitmise 
kontrollimist ja tagamist. Erandjuhtudel 
võib funktsioonipõhine eraldamine kui 

(46) Funktsioonipõhine eraldamine, mis 
kohustab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat looma eraldiseisvalt tegutsevaid 
majandusüksusi, on ette nähtud selleks, et 
tagada kõikidele järgmise tasandi 
ettevõtjatele – sealhulgas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja järgmise tasandi 
üksustele – täiesti võrdsed
juurdepääsuteenused. Funktsioonipõhine 
eraldamine võib parandada konkurentsi 
mitmel asjaomasel turul, vähendades
järsult diskrimineerimise ajendeid ning 
hõlbustades võrdse kohtlemise kohustuste 
täitmise kontrollimist ja vastavate 
sunnivahendite rakendamist. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
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parandusmeede olla põhjendatud, kui 
mitmel asjaomasel turul ei ole suudetud 
pika aja jooksul saavutada tegelikku 
mittediskrimineerimist ning 
infrastruktuuri alase konkurentsi
võimalus mõistliku aja jooksul on väike 
või olematu pärast seda, kui on võetud 
üks või mitu eelnevalt asjakohaseks 
peetud parandusmeedet. On siiski väga 
oluline tagada, et selle meetme 
kehtestamisel säiliks asjaomasel ettevõtjal 
motivatsioon oma võrku investeerida ning 
see ei kahjustaks mingil viisil tarbijate 
heaolu. Selle kehtestamine eeldab 
erinevate juurdepääsuvõrguga seotud 
asjaomaste turgude kooskõlastatud 
analüüsi vastavalt raamdirektiivi artiklis 
16 sätestatud turuanalüüsi korrale. 
Turuanalüüsi tehes ja selle 
parandusmeetme üksikasju välja töötades 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
pöörama erilist tähelepanu eraldi 
majandusüksuste haldusse antavatele 
toodetele, võttes arvesse võrgu katvust ja 
tehnoloogia arengu taset, mis võib 
mõjutada paiksete ja traadita teenuste 
vastastikust asendatavust. Et siseturul 
konkurentsimoonutusi vältida, peaks 
komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

komisjon funktsioonipõhise eraldamise 
ettepanekud eelnevalt heaks kiitma.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 31, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 25

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 50 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(50 a) Kui ühenduse elektroonilise side 
poliitika rakendamiseks on vaja võtta 
vastu ühtlustamismeetmed, mis on 
rohkem kui tehnilised rakendusmeetmed, 
peaks komisjon esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule õigusakti 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 34, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 26

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 57

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(57) Tingimused, mida võib lubadele 
lisada, peaksid sisaldama erisätteid, 
millega reguleeritakse juurdepääsu
puuetega kasutajatele ning riigiasutuste
vajadust edastada üldsusele teavet enne ja 
pärast suurõnnetusi ning nende ajal. Lisaks 
peaks tehnika arengut silmas pidades
liikmesriikidel olema võimalik anda lube
spektri kasutamiseks katseteks vastavalt 
eripiirangutele ja -tingimustele, mis on 
rangelt põhjendatud selliste õiguste
katselise iseloomuga.

(57) Tingimused, mida võib lubadele 
lisada, peaksid sisaldama konkreetseid 
sätteid seoses puuetega kasutajate 
juurdepääsuga ning riigiasutuste ja 
hädaabiteenistuste vajadusega edastada
omavahel ja riigi elanikkonnale teavet 
enne ja pärast suurõnnetusi ning nende ajal.
Tehnika arengut silmas pidades peaks 
liikmesriigil olema ka võimalus anda lube
kasutada spektrit katseteks, kehtestades 
seejuures konkreetsed piirangud ja 
tingimused, mis tulenevad nende õiguste
katselisest iseloomust.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 38, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 27

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 60

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(60) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitus vastu võtta soovitusi ja/või
rakendusmeetmeid, mis on seotud 
raamdirektiivi artiklis 7 sätestatud teabe 
esitamisega, spektri ja numeratsiooni 
valdkondade ühtlustamise ning võrkude ja 
teenuste turvalisuse küsimustega,
asjaomaste toote- ja teenuseturgude
kindlaksmääramisega, riikidevaheliste 
turgude kindlaksmääramisega, standardite
rakendamisega ning reguleeriva 
raamistiku sätete ühtlustatud
kohaldamisega. Komisjonile tuleks anda
ka volitus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule. Kuna need on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
eespool nimetatud direktiivide 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades neid uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele,

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis
käsitlevad spektri ja numeratsiooni 
valdkondade ühtlustamist ning võrkude ja 
teenuste turvalisuse alaseid küsimusi; 
asjaomaste toote- ja teenuseturgude
kindlaksmääramist, riikidevaheliste 
turgude kindlaksmääramist; standardite
rakendamist ja reguleeriva raamistiku 
sätete ühtlustatud kohaldamist.
Komisjonile tuleks anda ka õigus võtta 
vastu rakendusmeetmeid juurdepääsu 
käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule. Kuna need on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
eespool nimetatud direktiivide 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades neid uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 39, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 28

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 1 – lõige 1 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
teenuste reguleerimise ühtlustatud 
raamistik. Käesolevas direktiivis 
sätestatakse riigi reguleerivate asutuste 
kohustused ja kehtestatakse kord 
reguleeriva raamistiku ühtse kohaldamise 
tagamiseks kogu ühenduses. Nimetatud 
raamistik sisaldab samuti sätteid 
lõppseadmete teatavate aspektide kohta, et 
hõlbustada puuetega kasutajate 
juurdepääsu nimetatud seadmetele.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrooniliste sideteenuste, elektrooniliste 
sidevõrkude ja nendega seotud vahendite ja 
teenuste ning lõppseadmetega seotud 
teatavate aspektide, mis lihtsustavad 
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

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 29

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 1 – punkt e

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

e) seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 
sideteenusega seotud füüsilised 
infrastruktuurid ja muud vahendid või 
elemendid, mis võimaldavad ja/või 
toetavad teenuste osutamist kõnealuse 
võrgu ja/või teenuse kaudu või võivad seda 

e) seotud vahendid – need elektroonilise 
sidevõrgu ja/või elektroonilise 
sideteenusega seotud füüsilised 
infrastruktuurid ja muud vahendid või 
elemendid, mis võimaldavad ja/või 
toetavad teenuste osutamist kõnealuse 
võrgu ja/või teenuse kaudu või võivad seda 
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teha, ning mis hõlmavad muu hulgas ehitisi 
või ehitiste sissepääse, antenne, torne ja 
muid tugikonstruktsioone, kaablikanaleid, 
juhtmeid, maste, pääseluuke ja 
kaablikappe;

teha, ning mis hõlmavad muu hulgas ehitisi 
või ehitiste sissepääse, hoonesiseseid 
juhtmestikke, antenne, torne ja muid 
tugikonstruktsioone, kaablikanaleid, 
juhtmeid, maste, pääseluuke ja 
kaablikappe;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse osaliselt uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel 
vastu võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 30

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused kasutavad oma 
volitusi erapooletult, läbipaistvalt ja 
õigeaegselt. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivatel asutustel on neile määratud 
ülesannete täitmiseks vajalikud rahalised 
ja inimressursid.

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

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 43, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 31

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 3 a – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõigete 4 ja 5 kohaldamist, tegutsevad riigi 
reguleerivad asutused, kes vastutavad 
turu eelneva reguleerimise või 
ettevõtjatevaheliste vaidlusküsimuste 
lahendamise eest kooskõlas käesoleva 
direktiivi artiklitega 20 ja 21, sõltumatult 
ning ei taotle ega täida ühegi teise organi 
juhiseid kõnealuste ülesannete täitmisel, 
mis on neile määratud ühenduse õigust 
rakendavate siseriiklike õigusnormidega. 
See ei välista siseriikliku riigiõiguse 
kohast järelevalvet. Riigi reguleeriva 
asutuse otsuseid võivad peatada või 
tühistada üksnes artikli 4 kohaselt 
asutatud edasikaebusi käsitlevad organid. 
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva lõike 
esimeses lõigus osutatud riigi reguleeriva 
asutuse juhti või, kui see on asjakohane, 
vastavat ülesannet täitva esinduskogu 
liikmeid, või nende asetäitjaid saab ametist 
vabastada üksnes juhul, kui nad ei vasta 
enam tingimustele, mis on nende
ametiülesannete täitmiseks eelnevalt
siseriiklikus õiguses sätestatud. Asjaomase
riigi reguleeriva asutuse juhi või, kui see 
on asjakohane, vastavat ülesannet täitva 
esinduskogu liikmete ametist vabastamise
otsus tuleb ametist vabastamise ajal 
avalikustada. Riigi reguleeriva asutuse 
ametist vabastatud juhile või, kui see on 
asjakohane, vastavat ülesannet täitva 
esinduskogu liikmetele esitatakse 
vabastamise põhjused ning neil on õigus 
nõuda nende avaldamist, juhul kui 
avaldamist muidu ei toimuks, mille puhul 
nimetatud põhjused avaldatakse.

3 a. Liikmesriik tagab, et riigi reguleeriva 
asutuse juhti või tema asetäitjat saab 
ametist vabastada üksnes juhul, kui ta ei 
vasta enam tingimustele, mis on tema
ametiülesannete täitmiseks eelnevalt riigi
õiguses sätestatud, või kui ta on süüdi 
tõsises üleastumises. Riigi reguleeriva 
asutuse juhi ametist vabastamise otsuses
tuleb esitada vabastamise põhjused ning
ametist vabastamisel tuleb otsus 
avalikustada.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 32

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 3 a – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva lõike
esimeses lõigus osutatud riigi
reguleerivatel asutustel on eraldi 
aastaeelarve. Kõnealune eelarve
avalikustatakse.

Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõigus
viidatud riikide reguleerivatel asutustel on
neile määratud ülesannete täitmiseks 
vajalikud rahalised vahendid ja 
inimressursid, ning võimaldavad neil 
BERTis aktiivselt osaleda ja selle töösse 
oma panuse anda. Riikide reguleerivatel 
asutustel on eraldi aastaeelarved ja need 
eelarved avalikustatakse.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 33

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil 
on olemas toimivad mehhanismid, mille 
alusel on riigi reguleeriva asutuse otsuse 
mõjuvälja jäävatel kasutajatel ja 

1. Liikmesriik tagab, et riigi tasandil on 
olemas toimivad mehhanismid, mille alusel 
on riigi reguleeriva asutuse otsuse 
mõjuvälja jäävatel kasutajatel ja 
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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. Liikmesriigid 
tagavad, et juhtumi asjaolusid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ja et olemas on 
toimiv edasikaebamise mehhanism.

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 tulemuslikuks täitmiseks 
asjakohased teadmised. Liikmesriik tagab,
et juhtumi asjaolusid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse, et olemas on 
toimiv edasikaebamise mehhanism ning et 
kaebusi käsitlevate organite menetlus ei 
ole põhjendamatult pikk.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga (vt esimese lugemise muudatusettepanekuid 46 ja 47) püütakse 
saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 34

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kuni kaebuse lahendamiseni kehtib riigi 
reguleeriva asutuse otsus, kui vastavalt 
siseriiklikele õigusnormidele ei kohaldata 
ajutisi meetmeid.

Kuni kaebuse lahendamiseni kehtib riigi 
reguleeriva asutuse otsus, kui ei kohaldata 
ajutisi meetmeid kooskõlas vastavate 
riiklike õigusaktidega. Riiklikes 
õigusaktides kooskõlas ühenduse 
õigusega määratletud ajutisi meetmeid 
võib kohaldada juhul, kui otsuse 
elluviimine on vaja kiiresti peatada, et 
vältida neid meetmeid taotlenud isikule 
tõsise ja pöördumatu kahju tekitamist, 
ning kui seda nõuab huvide tasakaal.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga (vt esimese lugemise muudatusettepanekuid 46 ja 47) püütakse 
saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 35

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(a a) lisatakse järgmine lõik:
„2 a. Kaebusi käsitlevatel organitel on 
õigus küsida enne kaebuse menetlemise 
käigus otsuse tegemist arvamust 
BERTilt.“

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 48, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 36

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koguvad teavet kaebuste 
arvu, kaebuste lahendamise menetluse 
kestuse ning ajutiste meetmete 
kohaldamise otsuste arvu kohta. 
Liikmesriigid esitavad nimetatud teabe
komisjonile ja GERTile pärast komisjonilt 
või GERTilt vastava põhjendatud taotluse 

3. Liikmesriigid koguvad teavet kaebuste
sisu, kaebuste arvu, kaebuste lahendamise 
menetluse kestuse ning lõike 1 kohaste
ajutiste meetmete kohaldamise otsuste arvu
ja põhjenduste kohta. Liikmesriigid teevad 
need andmed igal aastal kättesaadavaks
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saamist. komisjonile ja BERTile.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 37

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Neilt 
ettevõtjatelt võidakse eelkõige nõuda ka
teabe esitamist võrgu ja teenuste 
edasiarendamise kohta, mis võib mõjutada 
nende poolt konkurentidele kättesaadavaks 
tehtavaid hulgimüügiteenuseid. 
Hulgimüügiturgudel märkimisväärset 
turujõudu omavatelt ettevõtjatelt võidakse 
samuti nõuda raamatupidamisandmeid 
nimetatud hulgimüügiturgudega seotud 
jaeturgude kohta.

1. Liikmesriik tagab, et elektroonilisi 
sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad esitavad kogu teabe, sealhulgas 
finantsteabe, mida riigi reguleeriv asutus 
vajab, et tagada käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide sätete või nende direktiivide 
kohaselt tehtud otsuste täitmine. Riigi 
reguleerivatel asutustel on volitus nõuda
neilt ettevõtjatelt eelkõige teabe esitamist 
võrgu ja teenuste edasiarendamise kohta, 
mis võib mõjutada nende poolt 
konkurentidele kättesaadavaks tehtavaid 
hulgimüügiteenuseid. Hulgimüügiturgudel 
märkimisväärset turujõudu omavatelt 
ettevõtjatelt võidakse samuti nõuda 
raamatupidamisandmeid nimetatud 
hulgimüügiturgudega seotud jaeturgude 
kohta.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 38

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 7 – lõiked 2 kuni 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Riigi reguleerivad asutused teevad 
siseturu arengule kaasaaitamiseks
omavahel ning komisjoni ja GERTiga 
läbipaistval viisil koostööd, et tagada 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide sätete 
järjepidev kohaldamine kõigis 
liikmesriikides. Selleks püüavad nad 
koostöös komisjoni ja GERTiga eelkõige
kindlaks määrata vahendite ja 
parandusmeetmete liigid, mis sobivad 
konkreetse turuolukorraga toimetulekuks 
kõige paremini.

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

3. Kui riigi reguleeriv asutus – välja 
arvatud juhul, kui artikli 7a kohaselt vastu 
võetud soovitustes või suunistes on 
sätestatud teisiti – kavatseb pärast artiklis 6 
osutatud konsultatsiooni võtta meetme, 
mis:

3. Kui riigi reguleeriv asutus – välja 
arvatud juhul, kui artikli 7a kohaselt vastu 
võetud soovitustes või suunistes on 
sätestatud teisiti – kavatseb pärast artiklis 6 
osutatud konsultatsiooni võtta meetme, 
mis:

a) kuulub käesoleva direktiivi artikli 15 või 
16 või direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artikli 5 või 8 
reguleerimisalasse ja

a) kuulub käesoleva direktiivi artikli 15 või 
16 või direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artikli 5 või 8 
reguleerimisalasse ja

b) mõjutaks liikmesriikidevahelist 
kaubandust,

b) mõjutaks liikmesriikidevahelist 
kaubandust,

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 
aluseks olevate põhjendustega artikli 5 
lõike 3 kohaselt kättesaadavaks 
komisjonile, GERTile ja teiste 
liikmesriikide reguleerivatele asutustele 
ning teatab sellest komisjonile, GERTile ja 
teiste riikide reguleerivatele asutustele.
Riikide reguleerivad asutused, GERT ja 
komisjon võivad asjaomasele riigi 
reguleerivale asutusele ühe kuu jooksul
oma arvamusi esitada. Ühe kuu pikkust 
tähtaega ei või pikendada.

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 
aluseks olevate põhjendustega artikli 5 
lõike 3 kohaselt kättesaadavaks
samaaegselt komisjonile, BERTile ja teiste 
liikmesriikide reguleerivatele asutustele 
ning teatab sellest komisjonile, BERTile ja 
teiste riikide reguleerivatele asutustele.
Riikide reguleerivad asutused, BERT ja 
komisjon võivad asjaomasele riigi 
reguleerivale asutusele ühe kuu jooksul
märkusi esitada. Ühe kuu pikkust tähtaega 
ei või pikendada.

4. Kui lõikes 3 nimetatud kavandatava 4. Kui lõikes 3 nimetatud kavandatava 
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meetme eesmärk on: meetme eesmärk on:
a) määratleda asjaomane turg, mis erineb 
artikli 15 lõike 1 kohases soovituses 
määratletud turgudest, või

a) määratleda asjaomane turg, mis erineb 
artikli 15 lõike 1 kohases soovituses 
määratletud turgudest, või

b) otsustada, kas konkreetsel ettevõtjal on 
kas üksi või teistega ühiselt 
märkimisväärne turujõud artikli 16 lõike 3, 
4 või 5 alusel, või

b) otsustada, kas konkreetsel ettevõtjal on 
kas üksi või teistega ühiselt 
märkimisväärne turujõud artikli 16 lõike 3, 
4 või 5 alusel,

c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus, kohaldades artiklit 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9 kuni 13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17, 
ja kui see meede mõjutaks 
liikmesriikidevahelist kaubandust ning 
komisjon on andnud riigi reguleerivale 
asutusele teada, et tema arvates looks 
meede takistusi ühtsel turul, või kui 
komisjonil on alust kahelda meetme 
vastavuses ühenduse õigusnormidele ja 
eelkõige artiklis 8 nimetatud eesmärkidele, 
lükatakse meetme eelnõu vastuvõtmine 
veel kaks kuud edasi. Nimetatud tähtaega 
ei või pikendada. Komisjon teavitab 
sellisel juhul teiste riikide reguleerivaid 
asutusi oma reservatsioonidest.

ja kui see meede mõjutaks 
liikmesriikidevahelist kaubandust ning 
komisjon on andnud riigi reguleerivale 
asutusele teada, et tema arvates looks 
meede takistusi ühtsel turul, või kui 
komisjonil on alust kahelda meetme 
vastavuses ühenduse õigusnormidele ja 
eelkõige artiklis 8 nimetatud eesmärkidele, 
lükatakse meetme eelnõu vastuvõtmine 
veel kaks kuud edasi. Nimetatud tähtaega 
ei või pikendada.

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon: 

5. Lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja 
jooksul võib komisjon teha otsuse, et 
asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõu tagasi võtma. Enne otsuse 
tegemist võtab komisjon täiel määral 
arvesse BERTi arvamust, mis esitatakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... määruse (EÜ) nr .../2009[, 
millega luuakse Euroopa 
telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (BERT)] 
artiklile 5. Otsusele lisatakse üksikasjalik 
ja objektiivne analüüs selle kohta, miks 
komisjon leiab, et meetme eelnõu ei tohiks 
vastu võtta, ja konkreetsed ettepanekud 
meetme eelnõu muutmiseks.

a) teha seoses lõike 4 punktis a ja lõike 4 
punktis b nimetatud meetme eelnõuga 
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otsuse, et asjaomase riigi reguleeriv 
asutus peab meetme eelnõu tagasi võtma, 
ja/või
b) esitada arvamuse seoses lõike 4 punktis 
c nimetatud meetme eelnõuga või
c) teha otsuse oma reservatsioonide 
tagasivõtmiseks lõikes 4 nimetatud 
meetme eelnõu suhtes.
Enne punktides a kuni c osutatud otsuse 
tegemist või arvamuse esitamist võtab 
komisjon täiel määral arvesse GERTi 
arvamust. Punktides a ja b osutatud 
otsusele ja arvamusele lisatakse 
üksikasjalik ja objektiivne analüüs selle 
kohta, miks komisjon leiab, et meetme 
eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja 
konkreetsed ettepanekud meetme eelnõu 
muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 52, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 39

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 7 – lõiked 7 ja 8

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

7. Asjaomane riigi reguleeriv asutus võtab 
täiel määral arvesse teiste riikide 
reguleerivate asutuste, GERTi ja komisjoni 
arvamusi ning, kui tegemist ei ole lõike 4 
punktides a ja b osutatud juhtumiga, võib 
lõpliku meetme eelnõu vastu võtta ning
edastada selle seejärel komisjonile.

7. Asjaomase riigi reguleeriv asutus võtab 
täiel määral arvesse teiste riikide 
reguleerivate asutuste, BERTi ja komisjoni 
arvamusi ja kui tegemist ei ole lõikes 4
osutatud juhtumiga, võtab meetme eelnõu 
vastu ning edastab selle komisjonile. Kõik 
teised käesoleva direktiivi või eridirektiivi 
kohaseid ülesandeid täitvad riigiasutused 
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võtavad komisjoni märkusi samuti täiel 
määral arvesse.

Kui riigi reguleeriv asutus otsustab 
meetme eelnõud vastavalt lõike 5 punkti b 
kohaselt esitatud arvamusele muuta, viib 
ta kuue kuu jooksul alates komisjoni 
arvamuse kuupäevast läbi avaliku 
konsultatsiooni vastavalt artiklis 6 
sätestatud korrale ning edastab muudetud 
meetme eelnõu komisjonile.
Kui riigi reguleeriv asutus otsustab, et ta 
ei muuda meetme eelnõud lõike 5 punkti b 
kohaselt esitatud arvamuse alusel, 
avaldab ta ka oma otsuse põhjendused 
ning edastab need kuue kuu jooksul 
alates komisjoni otsuse kuupäevast 
komisjonile.
8. Riigi reguleeriv asutus teeb komisjonile 
teatavaks kõik artikli 7 lõike 3 punktide a 
ja b kohased lõplikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 52, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 40

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel -7a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel -7a

Parandusmeetmete järjekindla 
kohaldamise kord

1. Kui artikli 7 lõike 3 kohase kavandatud 
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meetme eesmärk on kehtestada, muuta või 
tühistada ettevõtja kohustus vastavalt 
artiklile 16 koostoimes direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitlev 
direktiiv) artiklitega 5 ja 9–13a ning 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artikliga 17, võib komisjon 
artikli 7 lõikes 3 sätestatud perioodi 
(1 kuu) jooksul teatada asjaomase riigi 
reguleerivale asutusele ja BERTile 
põhjused, miks ta arvab, et meetme eelnõu 
oleks takistuseks ühtsele turule, või et tal 
on tõsiseid kahtlusi selle vastavuse osas 
ühenduse õigusnormidele. Sellisel juhul 
ei võeta meetme eelnõud vastu kolme kuu 
jooksul alates komisjonilt teatise 
saamisest.
Sellise teatise puudumise korral võib 
asjaomase riigi reguleeriv asutus võtta 
meetme eelnõu vastu, arvestades täiel 
määral komisjoni, BERTi või mis tahes 
teise riigi reguleeriva asutuse märkustega.
2. Lõikes 1 viidatud kolmekuulise 
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.
3. Ühe kuu jooksul alates lõikes 1 viidatud 
kolmekuulise perioodi algusest avaldab 
BERT liikmete häälteenamusega oma 
arvamuse, milles kinnitab meetme eelnõu 
asjakohasust ja tõhusust või märgib, et 
meetme eelnõu oleks takistuseks ühtsele 
siseturule või ei ole kooskõlas ühenduse 
õigusega ja eelkõige artiklis 8 sätestatud 
eesmärkidega, ning märgib, kas meetme 
eelnõud tuleks muuta või see tuleks tagasi 
võtta ja esitab vajaduse korral selleks 
konkreetsed ettepanekud. Nimetatud 
põhjendatud arvamus avalikustatakse.
4. Kui BERT on oma arvamuses osutanud 
vajadusele meetme eelnõud muuta või 
kõnealune eelnõu tagasi võtta, võib 
komisjon BERTi arvamust täiel määral 
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arvestades teha enne lõikes 1 osutatud 
kolmekuulise ajavahemiku lõppu otsuse, 
et asjaomase riigi reguleeriv asutus peab 
meetme eelnõud muutma või selle tagasi 
võtma, ning esitab otsuse põhjused ja 
konkreetsed ettepanekud selle täitmiseks.
5. Kõikidel muudel juhtumitel võib 
komisjon, võttes täiel määral arvesse 
BERTi arvamust ja kooskõlas artikli 22 
lõikes 2a viidatud menetlusega 
(regulatiivmenetlus), esitada otsuse 
eelnõu, et asjaomase riigi reguleeriv 
asutus peab meetme eelnõud muutma, 
ning esitab otsuse põhjused ja 
konkreetsed ettepanekud selle täitmiseks.
6. Kui komisjon ei ole lõikes 1 osutatud 
kolmekuulise ajavahemiku jooksul teinud 
lõike 4 kohaselt otsust või esitanud lõike 5 
kohaselt otsuse eelnõud, võib asjaomase 
riigi reguleeriv asutus meetme eelnõu 
vastu võtta, arvestades täiel määral 
komisjoni ja BERTi märkustega. Riigi 
reguleeriv asutus avalikustab, kuidas ta 
nimetatud märkuseid arvesse võttis.
7. Asjaomase riigi reguleeriv asutus 
muudab vastavalt komisjoni põhjendatud 
otsusele meetme eelnõu või võtab selle 
tagasi kuue kuu jooksul alates lõigete 4 
või 5 kohase komisjoni põhjendatud 
otsuse vastuvõtmisest, millega nõutakse 
asjaomase riigi reguleerivalt asutuselt 
selle meetme eelnõu muutmist või tagasi 
võtmist. Meetmete eelnõu muutmise 
korral viib riigi reguleeriv asutus läbi 
avaliku arutelu vastavalt artiklis 6 
sätestatud konsulteerimiskorrale ja 
läbipaistvusele ning teeb muudetud 
meetme eelnõu komisjonile uuesti 
teatavaks kooskõlas artikliga 7.
8. Riigi reguleeriv asutus võib meetme 
eelnõu tagasi võtta menetluse mis tahes 
etapis.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), võimaldades otsusega ühinenud liikmesriigil viia läbi 
asjakohast järelevalvet (regulatiivmenetlus) võetavate parandusmeetmete osas, kui BERT ja 
komisjon ei jõua kokkuleppele. Sellega laiendatakse ka liikmesriikide järelevalvet 
funktsioonipõhise eraldamise kohustusele, mida hetkel reguleeritakse üksnes 
konkurentsivõime nõukogu nõuandemenetlusega.

Muudatusettepanek 41

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7a – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud meetmed võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 42

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a 
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kui raadiosagedusi käsitlevas artiklis 9 ei 
ole sätestatud teisiti, võtavad liikmesriigid
täiel määral arvesse seda, et reguleerimine 
peab olema tehnoloogiliselt neutraalne, 
ning tagavad, et käesolevas direktiivis ja 
eridirektiivides määratletud 

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 
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reguleerimisülesandeid, eelkõige tõhusa 
konkurentsi tagamiseks kavandatud
ülesandeid täites võtavad seda arvesse ka 
riigi reguleerivad asutused.

käesolevas direktiivis ja eridirektiivides
sätestatud ülesandeid, eelkõige tõhusa 
konkurentsi tagamisega seotud ülesandeid 
täites võtab seda arvesse ka riigi reguleeriv 
asutus.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 56, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 43

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(b a) lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) tagades, et elektroonilise side 
sektoris ja eelkõige infosisu ja kõikide 
võrkude teenuste levitamise ning neile 
juurdepääsu osas ei moonutata ega 
piirata konkurentsi;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 58, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 44

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) tehes koostööd omavahel ning 
komisjoni ja GERTiga, et tagada 
järjekindla reguleerimistava areng ning 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide 
järjekindel kohaldamine.

d) tehes koostööd komisjoniga ja 
BERTiga, et tagada järjekindla
reguleerimispraktika areng ning käesoleva 
direktiivi ja eridirektiivide järjekindel 
kohaldamine.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 45

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt f a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – punkt 4 – alapunkt f a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(f a) lõikesse 4 lisatakse punkt f a:
„(f a) kohaldades põhimõtet, et 
lõppkasutajatel peab olema võimalik ligi 
pääseda mis tahes seaduslikule infosisule 
ja seda levitada ning kasutada soovi 
kohaselt kõiki seaduslikke rakendusi 
ja/või teenuseid;”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 61, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
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artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 46

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt f b (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – punkt 4 – alapunkt f b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(f b) lõikesse 4 lisatakse punkt f b:
„(f b) kohaldades põhimõtet, mille 
kohaselt ei tohi ühtegi lõppkasutaja 
põhiõiguste- ja vabaduste piirangut 
kehtestada ilma kohtu eelneva otsuseta, 
eelkõige kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikliga 11 sõna- ja 
infovabaduse kohta, välja arvatud juhul, 
kui ohustatakse avalikku julgeolekut, 
millisel puhul võib kohus teha otsuse 
hiljem.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 138, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 47

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) edendades reguleerimise 
prognoositavust;

a) edendades õiguskindlust, tagades 
järjestikustel läbivaatamisperioodel 
reguleerimispõhimõtete järjekindluse;
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 62, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 48

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt c 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

c) kindlustades tarbijate huvides olevat
konkurentsi ning edendades vajaduse 
korral infrastruktuuripõhist konkurentsi;

c) kindlustades tarbijatele kasu toovat
konkurentsi ja edendades igal võimalikul 
juhul infrastruktuurialast konkurentsi;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 62, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 49

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt g
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 – lõige 5 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) edendades tulemuslikku investeerimist
uutesse ja täiustatud infrastruktuuridesse 
ning nende infrastruktuuride alast 
innovatsiooni, võttes seejuures arvesse 
investeerimisriske;

d) edendades turupõhiseid investeeringuid
uutesse ja tõhustatud infrastruktuuridesse 
ning sellealast uuendustegevust, 
edendades muu hulgas ühiseid 
investeeringuid ning tagades asjakohase 
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riskijagamise investorite ja nende
ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele vahenditele;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt muudatusettepanek 62, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 50

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel -8a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel -8 a

Raadiospektri poliitika komisjon
1. Artikli 8 a lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud 
eesmärkide täitmiseks moodustatakse 
raadiospektri poliitika komisjon.
Raadiospektri poliitika komisjon annab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile nõu raadiospektripoliitika 
küsimustes.
Raadiospektri poliitika komisjoni kuulub 
üks kõrgetasemeline esindaja iga 
liikmesriigi raadiospektri poliitika eest 
vastutavast pädevast asutusest. Igal 
liikmesriigil on üks hääl ja komisjon ei 
hääleta.
2. Raadiospektri poliitika komisjon võtab 
absoluutse häälteenamusega vastu 
arvamusi Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni palvel või omal algatusel.
3. Raadiospektri poliitika komisjon esitab 
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aasta tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse artikli 8a muudatusettepanek 63/rev, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 51

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 8 a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Raadiospektripoliitika strateegiline
planeerimine ja koordineerimine Euroopa 
Liidus

Artikkel 8a
Raadiospektripoliitika strateegiline
kavandamine ja kooskõlastamine

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel Euroopa
Liidus. Selleks võtavad nad muu hulgas 
arvesse ELi poliitika majanduslikke, 
julgeoleku-, tervise ja avalikke huve, 
sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, 
sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning 
raadiospektri kasutajaskondade erinevaid 
huve, et tagada raadiospektri optimaalne 
kasutamine ning vältida kahjulikke 
mõjutusi.

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel Euroopa
Ühenduses. Selleks võtavad nad muu 
hulgas arvesse ELi poliitika majanduslikke, 
julgeoleku-, tervise ja avalikke huve, 
sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, 
sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning 
raadiospektri kasutajaskondade erinevaid 
huve, et tagada raadiospektri optimaalne 
kasutamine ning vältida kahjulikke 
mõjutusi.

2. Liikmesriigid edendavad 
raadiospektripoliitikaga seotud 
lähenemisviiside koordineerimist Euroopa
Liidus ning vajaduse korral ühtlustatud 
tingimusi seoses elektroonilise side
siseturu loomiseks ja toimimiseks vajaliku 
raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa 

2. Omavahel ja komisjoniga koostööd 
tehes aitavad liikmesriigid edendada 
raadiospektripoliitika kooskõlastamist
Euroopa Ühenduses ning vajaduse korral
raadiospektri kättesaadavust ja tõhusa 
kasutamise ühtlustatud tingimusi, mis on 
vajalikud siseturu väljakujundamiseks ja 
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kasutamisega. toimimiseks.

3. Liikmesriigid edendavad ELi huvide 
tulemuslikku koordineerimist suhetes 
raadiospektri küsimustega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kui 
see on kõnealuse tulemusliku 
koordineerimise edendamise seisukohalt
vajalik, võib komisjon oma 26. juuli 2002. 
aasta otsusega 622/2002/EÜ (millega 
luuakse raadiospektripoliitika töörühm) 
asutatud raadiospektripoliitika töörühma 
arvamust täiel määral arvesse võttes 
esitada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekuid ühiste 
poliitikaeesmärkide kohta.

3. Kui see on vajalik Euroopa Ühenduse 
huvide tõhusaks kooskõlastamiseks 
raadiospektrialastes küsimustes pädevates 
rahvusvahelistes organisatsioonides, võib 
komisjon, võttes täiel määral arvesse
raadiospektri poliitika komisjoni 
arvamust, pakkuda Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule välja ühised 
poliitikaeesmärgid.

4. Komisjon võib raadiospektripoliitika 
töörühma arvamust täiel määral arvesse 
võttes esitada õigusloome ettepanekuid 
raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide algatamiseks.

4. Komisjon, võttes täiel määral arvesse
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitab kooskõlas asutamislepingu artikliga 
251 õigusakti ettepanekuid 
raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide algatamiseks.
Kõnealustes programmides sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid 
raadiospektri kasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks, kooskõlastamiseks ja 
ühtlustamiseks ühenduses vastavalt 
käesoleva direktiivi ning eridirektiivide 
sätetele.
4 a. Komisjon võib vastu võtta 
asjakohaseid rakendusmeetmeid lõikes 4 
viidatud raadiospektripoliitikat käsitlevate 
mitmeaastaste programmide 
kohaldamiseks.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
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62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Muudatusettepanek 52

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse asjaolu, et 
raadiosagedused on ühiskondlik hüve, 
millel on oluline sotsiaalne, kultuuriline ja 
majanduslik väärtus, tagavad liikmesriigid
oma territooriumil elektroonilisteks 
sideteenusteks kasutatavate 
raadiosageduste tulemusliku haldamise 
kooskõlas artikliga 8. Nad tagavad, et 
pädevad riigiasutused jaotavad 
elektroonilisteks sideteenusteks kasutatavat
spektrit ja annavad selliste raadiosageduste 
kasutamise üldlube või individuaalseid 
kasutusõigusi objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumite põhjal.
Seda tehes järgivad nad asjaomaseid 
rahvusvahelisi kokkuleppeid ja võivad 
võtta arvesse avaliku korraga seotud 
kaalutlusi.

1. Võttes asjakohaselt arvesse, et 
raadiosagedused on avalik hüve, millel on 
oluline sotsiaalne, kultuuriline ja 
majanduslik väärtus, tagab liikmesriik oma 
territooriumil elektroonilisteks 
sideteenusteks kasutatavate 
raadiosageduste tulemusliku haldamise 
kooskõlas artiklitega 8 ja 8a. Nad tagavad, 
et pädevad riigiasutused jaotavad 
elektroonilisteks sideteenusteks kasutatavat 
spektrit ja annavad selliste raadiosageduste 
kasutamise üldlube või individuaalseid 
kasutusõigusi objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumite põhjal.
Seda tehes järgivad nad asjaomaseid 
rahvusvahelisi kokkuleppeid ja võivad 
võtta arvesse avaliku korraga seotud 
kaalutlusi.

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiosageduste tõhus 
ja tulemuslik kasutamine ning pakkuda
tarbijatele selliseid hüvesid nagu 
mastaabisääst ja teenuste
koostalitlusvõime. Seda tehes toimivad 
nad vastavalt otsusele nr 676/2002/EÜ
(raadiospektrit käsitlev otsus).

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine ning tarbijatele
kasu pakkumine mastaabisäästu ja 
teenuste koostalitusvõime näol. Seejuures 
tegutsevad liikmesriigid vastavalt
käesoleva direktiivi artiklile 8a ning
otsusele nr 676/2002/EÜ (raadiospektrit 
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käsitlev otsus).

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), täpsustades seda, et kõnealuse artikli alusel vastu 
võetud meetmed on kooskõlas artikliga 8a (raadiospektripoliitika strateegiline kavandamine 
ja kooskõlastamine).

Muudatusettepanek 53

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti,
tagavad liikmesriigid, et kooskõlas riikliku 
sageduse jaotamise plaani ja ITU 
raadioeeskirjadega elektrooniliste 
sideteenuste jaoks kättesaadavaks tehtud 
raadiosagedustel võib kasutada ükskõik
millist liiki elektrooniliste sideteenuste
jaoks kasutatavat tehnoloogiat.

3. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti,
tagab liikmesriik, et kõikidel 
sagedusaladel, mille liikmesriik on 
kuulutatud elektroonilisteks 
sideteenusteks kättesaadavaks, võib 
kasutada ükskõik milliseid elektroonilise 
sideteenuse jaoks kasutatavaid 
tehnoloogiaid kooskõlas ühenduse 
õigusega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), täpsustades, et liikmesriikide suhtes võib kohaldada 
erandit teenusneutraalsuse põhimõttest, et täita ITU raadioeeskirjade nõuet (nt vältimaks 
häireid naaberriikidega). Käesoleva artikli alusel ja kooskõlas rahvusvaheliste 
spektriorganisatsioonidega vastu võetud meetmete järjepidevust rõhutatakse täiendavalt 
põhjenduses.
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Muudatusettepanek 54

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti,
tagavad liikmesriigid, et kooskõlas riikliku 
sageduse jaotamise plaani ja ITU 
raadioeeskirjadega elektrooniliste 
sideteenuste jaoks kättesaadavaks tehtud 
raadiosagedustel võib osutada ükskõik
millist liiki elektroonilisi sideteenuseid.
Liikmesriigid võivad pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti,
tagab liikmesriik, et kõikidel 
sagedusaladel, mille liikmesriik on 
kuulutatud elektroonilisteks 
sideteenusteks kättesaadavaks, võib 
osutada ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid kooskõlas ühenduse 
õigusega. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid, 
sealhulgas vajaduse korral ITU 
raadioeeskirjade nõuete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), täpsustades, et liikmesriikide suhtes võib kohaldada 
erandit teenusneutraalsuse põhimõttest, et täita ITU raadioeeskirjade nõuet (nt vältimaks 
häireid naaberriikidega). Käesoleva artikli alusel ja kooskõlas rahvusvaheliste 
spektriorganisatsioonidega vastu võetud meetmete järjepidevust rõhutatakse täiendavalt 
põhjenduses.

Muudatusettepanek 55

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Meetme, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse mis tahes muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelu

Meetme, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude
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kaitsega seotud teenuste tagamiseks.
Liikmesriigid võivad samuti laiendada 
nimetatud meetme ulatust muude üldistest 
huvidest lähtuvate eesmärkide täitmiseks.

kaitsega seotud teenuste tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga (vt muudatusettepaneku 64/rev punkti 4 viimast lõiku) esitatakse 
uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 
2 punkt a).

Muudatusettepanek 56

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9a – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli kohaldamiseks vastu 
võetud meetmed ei tähenda uute 
kasutusõiguste andmist ja seetõttu ei 
kohaldata nende suhtes direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 5 lõike 2 
asjakohaseid sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 57

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad näha ettevõtjatele 
ette võimaluse neile kuuluvaid 

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 8a lõike 4a alusel vastu võetud 
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raadiosageduste kasutamise individuaalseid 
õigusi siseriiklike menetluste kohaselt 
teistele ettevõtjatele üle anda või rentida.

rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida 
kooskõlas riiklike menetlustega.
Rakendusmeetmetega võib sätestada 
samuti kõnealuste õigustega seotud 
tingimuste ühtlustamise.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), sidudes rakendusmeetmete kohaldamise (kontrolliga 
regulatiivmenetlusega) kõnealuses valdkonnas tulevikus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kokkuleppega raadiospektri poliitika osas. Artikli 9c kustutamine (raadiosageduste haldamise 
ühtlustamise meetmed) on osa kompromissist.

Muudatusettepanek 58

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2002/21/EÜ 
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriik võib ka muudes 
sagedusalades näha ettevõtjatele ette 
võimaluse võõrandada või rentida neile 
kuuluvaid raadiosageduste kasutamise 
õigusi teistele ettevõtjatele kooskõlas 
riiklike menetlustega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga (vt muudatusettepaneku 66 punkti 1 teist lõiku)püütakse 
saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 59

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt a
2002/21/EÜ 
Artikkel 10 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Riigi reguleerivad asutused tagavad, et 
riiklike numeratsiooniplaanide ja 
numeratsioonikorra kohaldamine toimub 
nii, et kõiki üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutajaid koheldakse võrdselt. 
Eelkõige tagavad liikmesriigid, et ettevõtja, 
kellele on antud teatava numeratsiooniala 
kasutusõigus, ei diskrimineeri teisi 
elektrooniliste sideteenuste osutajaid 
seoses nende teenustele juurdepääsemiseks 
vajalike numbrivahemikega.

2. Riigi reguleerivad asutused tagavad, et 
riiklike numeratsiooniplaanide ja 
numeratsioonikorra kohaldamine toimub 
nii, et kõiki üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutajaid ja kõiki numbrite 
kasutajaid kogu Euroopa Liidus 
koheldakse võrdselt. Eelkõige tagavad 
liikmesriigid, et ettevõtja, kellele on antud 
teatava numeratsiooniala kasutusõigus, ei 
diskrimineeri teisi elektrooniliste 
sideteenuste osutajaid ja kasutajaid seoses 
nende teenustele juurdepääsemiseks 
vajalike numbrivahemikega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 68 (veidi muudetud), mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).
.

Muudatusettepanek 60

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt b
2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid toetavad konkreetsete 
numbrite või numeratsioonialade 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab nii siseturu toimimist kui ka
üleeuroopaliste teenuste arengut. Komisjon 
võib selles küsimuses võtta asjakohaseid 

4. Liikmesriigid toetavad konkreetsete 
numbrite või numeratsioonialade 
ühtlustamist ühenduse piires, kui see 
soodustab siseturu toimimist või toetab
üleeuroopaliste teenuste arengut. Komisjon 
võib selles küsimuses võtta asjakohaseid 
tehnilisi rakendusmeetmeid, mis võivad 
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tehnilisi rakendusmeetmeid. hõlmata lõppkasutajatele ja elektroonilise 
sideteenuse pakkujatele vajaliku piiriülese 
juurdepääsu tagamist riiklikule 
numeratsioonile. Rakendusmeetmetega 
võib BERTile määrata nende meetmete 
rakendamisega seotud konkreetseid 
kohustusi.

Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 69 (osaliselt muudetud), mis 
võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 61

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui elektroonilisi sidevõrke pakkuval 
ettevõtjal on riigi õigusnormide kohaselt 
õigus paigaldada vahendeid avaliku või 
eraomandi peale, kohale või alla või 
kasutada vara sundvõõrandamise või 
avalikuks kasutamiseks määramise 
menetlust, on riigi reguleerival asutusel 
õigus muuta selliste vahendite või vara, 
sealhulgas ehitiste või ehitistesse 
sissepääsude, mastide, antennide, tornide ja 
muude tugikonstruktsioonide, 
kaablikanalite, juhtmete, pääseluukide, 
kaablikappide ja võrguelementide, mis ei 
ole aktiivsed, 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, võttes täielikult arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, muuta 
selliste vahendite või vara, sealhulgas 
ehitiste või ehitistesse sissepääsude, 
hoonesisese juhtmestiku, mastide, 
antennide, tornide ja muude 
tugikonstruktsioonide, kaablikanalite, 
juhtmete, pääseluukide, kaablikappide ja 
võrguelementide, mis ei ole aktiivsed, 
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ühine kasutamine kohustuslikuks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 70 (osaliselt muudetud), mis 
võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 62

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik tagab, et lõikes 1 
nimetatud õiguste valdajad kasutaksid 
ühiselt vahendeid või vara (sh füüsiline 
ühispaiknemine), et ergutada tõhusaid 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
edendada uuendustegevust, ja seda pärast 
nõuetekohase kestusega avalikku arutelu, 
mille käigus antakse kõigile huvitatud 
isikutele võimalus esitada oma 
seisukohad. Selline ühiskasutus- või 
koordineerimiskord võib sisaldada 
reegleid vahendite või vara ühiskasutusest 
tulenevate kulude jaotamise kohta ning 
sellega tagatakse, et riskid on asjaomaste 
ettevõtete vahel nõuetekohaselt jagatud.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 70, punkt 2 a (osaliselt 
muudetud), mis võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, 
T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 63

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
tagada, et ettevõtjad esitavad pädeva 
asutuse taotluse korral vajaliku teabe, et 
nimetatud asutus saaks koos riigi 
reguleeriva asutusega koostada 
üksikasjaliku loendi lõikes 1 nimetatud 
vahendite liigi, kättesaadavuse ja 
geograafilise asukoha kohta ning teha selle 
huvitatud isikutele kättesaadavaks.

3. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad 
esitavad pädeva asutuse taotluse korral 
vajaliku teabe, et nimetatud asutus saaks 
koos riigi reguleeriva asutusega koostada 
üksikasjaliku loendi lõikes 1 nimetatud 
vahendite liigi, kättesaadavuse ja 
geograafilise asukoha kohta ning teha selle 
huvitatud isikutele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 64

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriik tagab, et pädev asutus 
kehtestab koostöös riigi reguleeriva 
asutusega seoses lõikes 2 osutatud 
ehitustöödega ja muude asjakohaste 
avalike vahendite või varaga 
nõuetekohased kooskõlastusmenetlused. 
Need menetlused võivad hõlmata 
menetlusi tagamaks, et huvitatud isikud 
saavad teavet asjakohaste avalike 
vahendite või vara kohta ning 
käimasolevate ja kavandatavate 
ehitustööde kohta, et neid teavitatakse 
sellistest töödest õigeaegselt ning 
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ühiskasutus tehakse võimalikult lihtsaks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 70, punkt 2 c, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).
.

Muudatusettepanek 65

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
2002/21/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Meetmed, mida riigi reguleeriv asutus 
lõike 1 alusel võtab, peavad olema 
objektiivsed, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed.

4. Meetmed, mida riigi reguleeriv asutus 
käesoleva artikli alusel võtab, peavad 
olema objektiivsed, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 70, punkt 3, mis võeti parlamendi 
poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 
2 punkt a).

Muudatusettepanek 66

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
2002/21/EÜ
Artikkel 13a – lõige 3 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kui teised liikmesriigid on või võivad olla 
mõjutatud, teavitab asjaomase riigi 

Vajaduse korral teavitab asjaomase riigi 
pädev asutus teiste liikmesriikide pädevaid 
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reguleeriv asutus teiste liikmesriikide 
reguleerivaid asutusi ning Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeametit (ENISA). Kui 
asjaomane riigi reguleeriv asutus leiab, et 
avalik huvi nõuab rikkumise 
avalikustamist, võib ta teavitada üldsust 
või nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt 
üldsuse teavitamist.

asutusi ning Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametit (ENISA) Kui üldine huvi 
nõuab rikkumise avalikustamist, võib riigi 
pädev asutus teavitada üldsust.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 71, punkt 3, teine lõik (osaliselt 
muudetud), mis võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, 
T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 67

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
2002/21/EÜ
Artikkel 13 b – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel riigi 
reguleerivatel asutustel on volitused anda 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele artikli 13a 
rakendamiseks siduvaid suuniseid.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel riigi 
reguleerivatel asutustel on volitused anda 
üldkasutatavaid sidevõrke või 
üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele artikli 13a sätete
rakendamiseks siduvaid suuniseid. Need 
siduvad suunised peavad olema 
proportsionaalsed ja need tuleb ellu viia 
mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 72 (osaliselt muudetud), mis 
võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 68

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
2002/21/EÜ
Artikkel 13 b – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerival asutusel on kõik vajalikud 
volitused rikkumiste uurimiseks.

3. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerival asutusel on kõik vajalikud 
volitused rikkumiste, samuti võrkude 
turvalisusele ja terviklusele avalduvate 
mõjude uurimiseks.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 75 (veidi muudetud), mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 69

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
2002/21/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
märkimisväärne turujõud, võib teda 
käsitada märkimisväärset turujõudu 
omavana ka tihedalt seotud turul, kui 
seosed kahe turu vahel on sellised, et 
turujõud ühel turul võib kanduda üle 
teisele, suurendades seal ettevõtja 
turujõudu. Seega võib seotud turul 
kohaldada sellist turujõudu takistavaid 
meetmeid vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
9, 10, 11 ja 13 ning kui kõnealused 
meetmed osutuvad ebapiisavaks, võib 
kehtestada direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikli 17 

3. Kui ettevõtjal on konkreetsel turul 
(edaspidi "esimene turg") märkimisväärne 
turujõud, võib teda tunnistada
märkimisväärset turujõudu omavaks ka 
tihedalt seotud turul (edaspidi "teine 
turg"), kui seosed kahe turu vahel on 
sellised, et turujõud esimesel turul võib 
kanduda üle teisele, suurendades seal 
ettevõtja turujõudu. Seega võib teisel turul 
kohaldada sellist turujõudu takistavaid 
meetmeid vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitele 
9, 10, 11 ja 13 ning kui kõnealused 
meetmed osutuvad ebapiisavaks, võib 
kehtestada direktiivi 2002/22/EÜ 
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kohased meetmed. (universaalteenuse direktiiv) artikli 17 
kohased meetmed.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 70

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt b
2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Pärast avalikku konsultatsiooni ja riikide 
reguleerivate asutustega konsulteerimist 
ning võttes täiel määral arvesse GERTi 
arvamust, võtab komisjon vastavalt artikli 
22 lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
soovituse asjaomaste toote- ja 
teenuseturgude kohta (edaspidi 
„soovitus”). Soovituses määratakse 
kindlaks need toote- ja teenuseturud 
elektroonilise side sektoris, mille 
omadused võivad õigustada eridirektiivides 
sätestatud regulatiivsete kohustuste 
kehtestamist, ilma et see konkreetsetel 
juhtudel piiraks turgude määratlemist 
konkurentsiõiguse alusel. Komisjon 
määratleb turge konkurentsiõiguse 
põhimõtete kohaselt.

1. Pärast avalikku konsultatsiooni ja 
BERTiga konsulteerimist võtab komisjon 
vastu soovituse asjaomaste toote- ja 
teenuseturgude kohta (edaspidi 
„soovitus”). Soovituses määratakse 
kindlaks need toote- ja teenuseturud 
elektroonilise side sektoris, mille 
omadused võivad õigustada eridirektiivides 
sätestatud regulatiivsete kohustuste 
kehtestamist, ilma et see konkreetsetel 
juhtudel piiraks turgude määratlemist 
konkurentsiõiguse alusel. Komisjon 
määratleb turge konkurentsiõiguse 
põhimõtete kohaselt.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 71

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt d
2002/21/EÜ
Artikkel 15 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Pärast konsulteerimist riikide 
reguleerivate asutustega võib komisjon, 
võttes täiel määral arvesse GERTi
arvamust, võtta vastavalt artikli 22 lõikes 
2a osutatud menetlusele vastu otsuse, 
milles määratakse kindlaks riikidevahelised 
turud.

4. Komisjon, võttes täiel määral arvesse 
BERTi arvamust, mis esitatakse vastavalt 
määruse [.../.../EÜ] artiklile 7, võib võtta 
vastavalt artikli 22 lõikes 3 osutatud 
menetlusele vastu otsuse, milles 
määratakse kindlaks riikidevahelised turud.

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 72

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b
2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõiked 5 ja 6

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Artikli 15 lõikes 4 osutatud otsuses 
kindlaksmääratud riikidevaheliste turgude 
puhul teevad asjaomaste riikide 
reguleerivad asutused turuanalüüsi 
ühiselt, võttes täiel määral arvesse 
suuniseid, ja otsustavad kooskõlastatult
käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
regulatiivsete kohustuste kehtestamise, 
säilitamise, muutmise või tühistamise.

5. Artikli 15 lõikes 4 osutatud otsuses 
kindlaksmääratud riikidevaheliste turgude 
puhul palub komisjon, et BERT teeks
turuanalüüsi, võttes täiel määral arvesse 
suuniseid, ja esitaks arvamuse käesoleva 
artikli lõikes 2 nimetatud regulatiivsete 
kohustuste kehtestamise, säilitamise, 
muutmise või tühistamise kohta.

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

6. Lõigete 3 ja 4 kohaselt võetud meetmete 
suhtes kohaldatakse artiklites 6 ja 7 
osutatud korda. Riigi reguleeriv asutus 
analüüsib asjaomast turgu ja teatab 
vastavast meetme eelnõust vastavalt 
artiklile 7:

6. Lõigete 3 ja 4 kohaselt võetud meetmete 
suhtes kohaldatakse artiklites 6 ja 7 
osutatud korda. Riigi reguleeriv asutus 
analüüsib asjaomast turgu ja teatab 
vastavast meetme eelnõust vastavalt 
artiklile 7:

a) kolme aasta jooksul alates asjaomase 
turuga seotud eelmise meetme 
vastuvõtmisest. Erandkorras võib seda 
ajavahemikku pikendada üle kolme aasta, 
kui riigi reguleeriv asutus on komisjoni 
põhjendatud pikendamiskavatsusest 
teavitanud ja komisjon ei ole ühe kuu 
jooksul teate saamisest selle suhtes 
vastuväiteid esitanud;

a) kolme aasta jooksul alates asjaomase 
turuga seotud eelmise meetme 
vastuvõtmisest. Erandkorras võib seda 
ajavahemikku pikendada veel kuni kaheks 
aastaks, kui riigi reguleeriv asutus on 
komisjoni põhjendatud 
pikendamiskavatsusest teavitanud ja 
komisjon ei ole ühe kuu jooksul teate 
saamisest selle suhtes vastuväiteid 
esitanud;

b) kahe aasta jooksul alates asjaomaseid 
turge käsitleva muudetud soovituse 
vastuvõtmisest turu puhul, millest ei ole 
komisjonile varem teatatud, või

b) kahe aasta jooksul alates asjaomaseid 
turge käsitleva muudetud soovituse 
vastuvõtmisest turu puhul, millest ei ole 
komisjonile varem teatatud, või

c) liiduga ühinenud uute liikmesriikide 
puhul kahe aasta jooksul alates 
ühinemisest.

c) liiduga ühinenud uute liikmesriikide 
puhul kahe aasta jooksul alates 
ühinemisest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 73

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt c
2002/21/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7
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Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

7. Kui riigi reguleeriv asutus ei ole 
soovituses kindlaks määratud asjaomase 
turu analüüsi lõpule viinud artikli 16 lõikes 
6 sätestatud tähtaja jooksul, aitab GERT 
asjaomasel riigi reguleerival asutusel 
viimase taotlusel viia lõpule analüüs
konkreetse turu ning konkreetsete 
kohustuste kohta, mis tuleks kehtestada. 
Nimetatud abi toel teatab asjaomane riigi 
reguleeriv asutus kuue kuu jooksul 
komisjonile meetme eelnõust vastavalt 
artiklile 7.

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

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 74

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt a
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad 
„tegutsedes artikli 22 lõikes 2 nimetatud 
korra kohaselt” sõnadega „tegutsedes 
vastavalt artikli 22 lõikes 2a osutatud 
menetlusele”

a) lõike 1 esimeses lauses asendatakse 
sõnad „tegutsedes artikli 22 lõikes 2 
nimetatud korra kohaselt” sõnadega 
„tegutsedes vastavalt artikli 22 lõikes 3
osutatud menetlusele”

Or. en

Selgitus
Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 75

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt b
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

„Selliste standardite ja/või spetsifikaatide 
puudumise korral soodustavad 
liikmesriigid Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU), 
Elektroonilise Side Komitee (ECC),
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 
(ISO) ja Rahvusvahelise 
Elektrotehnikakomisjoni (IEC) 
vastuvõetud rahvusvaheliste standardite või 
soovituste rakendamist.

Selliste standardite ja/või spetsifikaatide 
puudumise korral soodustavad 
liikmesriigid Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU), 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT), Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) ja 
Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni 
(IEC) vastuvõetud rahvusvaheliste 
standardite või soovituste rakendamist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 83, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 76

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt c
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Kui komisjon leiab, et lõikes 1 osutatud 
standardid ja/või spetsifikatsioonid ei aita 
enam kaasa ühtlustatud elektrooniliste 
sideteenuste osutamisele või et nad ei vasta 
enam tarbijate vajadustele või pidurdavad 
tehnoloogia arengut, eemaldab komisjon 
need lõikes 1 osutatud standardite ja/või 
spetsifikaatide nimekirjast vastavalt artikli 
22 lõikes 2a osutatud menetlusele.

5. Kui komisjon leiab, et lõikes 1 osutatud 
standardid ja/või spetsifikatsioonid ei aita 
enam kaasa ühtlustatud elektrooniliste 
sideteenuste osutamisele või et nad ei vasta 
enam tarbijate vajadustele või pidurdavad 
tehnoloogia arengut, eemaldab komisjon 
need lõikes 1 osutatud standardite ja/või 
spetsifikaatide nimekirjast vastavalt artikli 
22 lõikes 3 osutatud menetlusele.
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 77

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõige 6 a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

6a. Lõigetes 4 ja 6 nimetatud 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on muuta
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

6a. Lõigetes 1, 4, 5 ja 6 nimetatud 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 78

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Ilma et see mõjutaks käesoleva direktiivi 
artikli 9 ning direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklite 6 ja 8 kohaldamist, 
võib komisjon juhul, kui ta leiab, et 
käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesannete erinev täitmine 
riikide reguleerivate asutuste poolt võib 

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 
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takistada siseturu toimimist, võtta GERTi 
arvamust täiel määral arvestades vastu 
soovituse käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtlustatud 
kohaldamise kohta, et aidata kaasa artiklis 
8 sätestatud eesmärkide saavutamisele.

takistada siseturu toimimist, võtta GERTi 
arvamust täiel määral arvestades vastu 
otsuse käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtlustatud 
kohaldamise kohta, et aidata kaasa artiklis 
8 sätestatud eesmärkide saavutamisele.

2. Lõikes 1 sätestatud soovitust andes 
toimib komisjon vastavalt artikli 22 lõikes 
2 osutatud menetlusele.
Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleeriv 
asutus võtab oma ülesannete täitmisel 
neid soovitusi täiel määral arvesse. Kui 
riigi reguleeriv asutus otsustab soovitust 
mitte järgida, teatab ta sellest komisjonile 
ja põhjendab oma seisukohta.

2 a. Lõikes 1 nimetatud otsus, mille 
eesmärk on täiendamise teel muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi osi, 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
2 b. Lõike 1 kohaselt vastu võetavate 
meetmetega võib kehtestada ühtlustatud 
või kooskõlastatud lähenemisviisi 
järgmiste küsimuste käsitlemiseks:
a) reguleerimispõhimõtete järjekindel 
rakendamine, sealhulgas uute teenuste, 
piirkondlike turgude ning ettevõtjatele 
pakutavate piiriüleste elektrooniliste 
sideteenuste reguleerimise osas;
b) numbrite, nimede ja aadressidega 
seotud küsimused, sealhulgas 
numbrivahemikud, numbrite ja tunnuste 
liikuvus, numbrite ja aadresside 
translatsioonisüsteemid ning 
hädaabiteenuste kättesaadavus numbril 
112;
c) tarbijatega seotud küsimused, mis 
ei jää direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiivi) 
reguleerimisalasse, eelkõige puuetega 
lõppkasutajate juurdepääs 
elektroonilistele sideteenustele ja -
seadmetele;
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d) kohustuslik 
raamatupidamisarvestus, sealhulgas 
investeerimisriski arvutamine.

3. GERT võib omal algatusel komisjonile 
soovitada, kas meede tuleks lõike 1 
kohaselt vastu võtta või mitte.

3. GERT võib omal algatusel komisjonile 
soovitada, kas meede tuleks lõike 1 
kohaselt vastu võtta või mitte.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 84 (muudetud), mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 79

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 23
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 21 – lõiked 2 ja 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

2. Iga vaidluspool võib suunata 
vaidlusküsimuse asjaomaste riikide 
reguleerivatele asutustele. Pädevad riikide 
reguleerivad asutused kooskõlastavad oma 
tegevuse BERTI töö raames, et jõuda 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide kohaselt 
vaidluse lahenduseni, mis tuleb 
võimaluste piires saavutada ühisotsuse 
vastuvõtmise kaudu. Kohustused, mille 
riigi reguleeriv asutus vaidluse 
lahendamisel ettevõtjale kehtestab, peavad 
vastama käesoleva direktiivi ja 
eridirektiivide sätetele.

Sellise vaidluse lahendamiseks pädev riigi 
reguleeriv asutus võib taotleda, et GERT 
võtaks vastu arvamuse meetmete kohta,
mida tuleks raamdirektiivi ja/või 
eridirektiivide sätete alusel võtta, et vaidlus 
lahendada.

Sellise vaidluse lahendamiseks pädev riigi 
reguleeriv asutus võib taotleda, et BERT 
esitaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr .../2009 
[millega luuakse Euroopa 
telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (BERT)] 
artiklile 18 soovituse meetmete kohta, 
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mida tuleks raamdirektiivi ja/või 
eridirektiivide sätete alusel võtta, et vaidlus 
lahendada.

Kui GERTile on esitatud vastav taotlus,
ootavad kõik vaidluse mis tahes aspekti 
osas pädevust omavad riikide reguleerivad 
asutused enne vaidluse lahendamiseks 
meetmete võtmist ära GERTi arvamuse. 
See ei välista riikide reguleerivatel 
asutustel võtta vajaduse korral kiireid 
meetmeid.

Kui BERTile on esitatud vastav taotlus, 
ootavad kõik vaidluse mis tahes aspekti 
osas pädevust omavad riikide reguleerivad 
asutused enne vaidluse lahendamiseks 
meetmete võtmist ära BERTi soovituse, 
mis esitatakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
.../2009 millega luuakse Euroopa 
telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (BERT)
artiklile 18. See ei välista riikide 
reguleerivatel asutustel võtta vajaduse 
korral kiireid meetmeid.

Kui riigi reguleeriv asutus kehtestab 
vaidlusküsimuse lahendamisel ettevõtjale 
kohustusi, peavad need olema kooskõlas 
käesoleva direktiivi või eridirektiivide 
sätetega ning arvestama täiel määral 
GERTi vastu võetud arvamusega.

Kui riigi reguleeriv asutus määrab 
vaidlusküsimuse lahendamisel ettevõtjale 
kohustusi, peavad need olema kooskõlas 
käesoleva direktiivi või eridirektiivide 
sätetega ning arvestama täiel määral 
BERTi soovitust, mis esitatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr .../2009 [millega luuakse 
Euroopa telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (BERT)] 
artiklile 18.

3. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
pädevad riikide reguleerivad asutused 
võivad ühiselt keelduda vaidluse 
lahendamisest, kui on olemas muid 
mehhanisme, nagu vahendus, mis aitaksid 
paremini kaasa vaidluse kiirele 
lahendamisele artikli 8 sätete kohaselt.

3. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
pädevad riikide reguleerivad asutused 
võivad ühiselt keelduda vaidluse 
lahendamisest, kui on olemas muid 
mehhanisme, nagu vahendus, mis aitaksid 
paremini kaasa vaidluse kiirele 
lahendamisele artikli 8 sätete kohaselt.

Nad teatavad sellest pooltele viivitamata. 
Kui vaidlust ei ole nelja kuu jooksul 
lahendatud ja kui kaebuse esitanud pool ei 
ole vaidlusküsimust kohtusse andnud ning 
kui üks pool seda taotleb, kooskõlastavad 
riikide reguleerivad asutused oma 
tegevuse, et lahendada vaidlusküsimus 
artikli 8 sätete kohaselt, võttes seejuures 
täiel määral arvesse GERTi vastu võetud 
arvamust.

Nad teatavad sellest pooltele viivitamata. 
Kui vaidlust ei ole nelja kuu jooksul 
lahendatud kui kaebuse esitanud pool ei ole 
vaidlusküsimust kohtusse andnud ning kui 
üks pool seda taotleb, kooskõlastavad 
riikide reguleerivad asutused oma 
tegevuse, et lahendada vaidlusküsimus 
artikli 8 sätete kohaselt ning võimaluste 
piires ühisotsuse vastuvõtmise kaudu, 
võttes seejuures täiel määral arvesse 
BERTi soovitusi, mis on esitatud vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
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(EÜ) nr .../2009 millega luuakse 
Euroopa telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (BERT)
artiklile 18.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku esimese lõikega taastatakse muudatusettepanek 86, mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 80

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 21a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide alusel 
vastuvõetud siseriiklike õigusnormide 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Ette nähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt ... ja teatavad 
viivitamata kõigist nende sätete 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi ja eridirektiivide alusel 
vastuvõetud siseriiklike õigusnormide 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Ette nähtud karistused 
peavad olema asjakohased, tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt ...* ja teatavad 
viivitamata kõigist nende sätete 
edaspidistest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).



PR\770260ET.doc 69/95 PE420.223v01-00

ET

Muudatusettepanek 81

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 28
Direktiiv 2002/21/EÜ
II lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Kahel või enamal ettevõtjal on ühine turgu 
valitsev seisund artikli 14 tähenduses isegi 
kui nende vahel ei ole struktuurilisi ega 
muid seoseid, kuid nad tegutsevad turul, 
mida iseloomustab tõhusa konkurentsi 
puudumine ja kus ükski ettevõtja ei oma 
märkimisväärset turujõudu. Vastavalt 
nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta 
määruse (EÜ) nr 139/2004 kontrolli 
kehtestamise kohta ettevõtjate 
koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus)*
sätetele ühise turgu valitseva seisundi 
kohta võib selline olukord esineda juhul, 
kui turg on kontsentreeritud ja vastab 
teatavatele omadustele, millest järgmised 
võivad olla kõige asjakohasemad side 
valdkonnas:

Kahel või enamal ettevõtjal on ühine turgu 
valitsev seisund artikli 14 tähenduses isegi 
kui nende vahel ei ole struktuurilisi ega 
muid seoseid, kuid nad tegutsevad turul, 
mida iseloomustab tõhusa konkurentsi 
puudumine ja kus ükski ettevõtja ei oma 
märkimisväärset turujõudu. Vastavalt 
kohaldatavale ühenduse õigusele ning 
Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikale
ühise turgu valitseva seisundi kohta võib 
selline olukord esineda juhul, kui turg on 
kontsentreeritud ja vastab teatavatele 
omadustele, millest järgmised võivad olla 
kõige asjakohasemad side valdkonnas:

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 82

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 2 – punkt e

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

e) „kliendiliin” – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti, mis asub 

e) „kliendiliin” – füüsiline ahel, mis 
ühendab sidevõrgu lõpp-punkti jaotajaga
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abonendi ruumides, peajaotajaga või 
samaväärse vahendiga üldkasutatavas 
paikses elektroonilise side võrgus.”

või samaväärse vahendiga üldkasutatavas 
paikses elektroonilises sidevõrgus.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 83

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Üldkasutatavate sidevõrkude 
operaatoritel on õigus ja direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 4 kohast 
luba omavate teiste ettevõtjate taotluse 
korral ka kohustus pidada vastastikust 
sidumist käsitlevaid läbirääkimisi 
üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste 
osutamiseks, et tagada teenuste osutamine 
ja koostalitlusvõime kogu ühenduses. 
Operaatorid pakuvad teistele ettevõtjatele 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
tingimustel, mis on kooskõlas riigi 
reguleeriva asutuse poolt artiklite 5, 6, 7 ja 
8 sätete kohaselt kehtestatud kohustustega.

1. Üldkasutatavate sidevõrkude 
operaatoritel on õigus ja direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 4 kohast 
luba omavate teiste ettevõtjate taotluse 
korral ka kohustus pidada vastastikust 
sidumist käsitlevaid läbirääkimisi 
üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste 
või ringhäälingu sisuteenuste või 
infoühiskonna teenuste osutamiseks, et 
tagada teenuste osutamine ja 
koostalitlusvõime kogu ühenduses. 
Operaatorid pakuvad teistele ettevõtjatele 
juurdepääsu ja vastastikust sidumist 
tingimustel, mis on kooskõlas riigi 
reguleeriva asutuse poolt artiklite 5, 6, 7 ja 
8 sätete kohaselt kehtestatud kohustustega.
Siiski ei tohi vastastikuse sidumise 
tingimused kehtestada koostalitlusvõimele 
põhjendamatuid takistusi.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanekud 93 ja 94, mis võeti parlamendi 
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poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 
2 punkt a).

Muudatusettepanek 84

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklis 8 osutatud eesmärkide 
saavutamiseks soodustavad riikide 
reguleerivad asutused kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega piisavat juurdepääsu ja 
vastastikust sidumist ning teenuste 
koostalitlusvõimet ja vajaduse korral 
tagavad selle, täites oma kohustusi viisil, 
mis aitab kaasa tõhususele, püsivale 
konkurentsile, tõhusale investeerimisele ja 
innovatsioonile ning millest on 
lõppkasutajatel kõige rohkem kasu.

1. Direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklis 8 osutatud eesmärkide 
saavutamiseks soodustavad riikide 
reguleerivad asutused kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega piisavat juurdepääsu ja 
vastastikust sidumist ning teenuste 
koostalitlusvõimet ja vajaduse korral 
tagavad selle, täites oma kohustusi viisil, 
mis aitab kaasa tõhususele, püsivale 
konkurentsile, investeerimisele ja 
innovatsioonile ning millest on 
lõppkasutajatel kõige rohkem kasu.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 85

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikli 5 lõike 1 punkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(a a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
“(a) kui see on vajalik läbivühenduvuse 
või kolmanda osapoole teenustele õiglase 
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ja mõistliku juurdepääsu tagamiseks, 
kehtestada kohustusi ettevõtjatele, kes 
kontrollivad juurdepääsu 
lõppkasutajatele, kaasa arvatud 
põhjendatud juhtudel kohustus siduda 
oma võrgud vastastikku, kui need ei ole 
veel seotud või muuta oma teenused 
koostalitusvõimeliseks õiglastel, 
läbipaistvatel ja mõistlikel tingimustel;"

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 86

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht 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

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Muudatusettepanek 87

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

2. Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Käesolevas lõikes nimetatud sätteid ette 
valmistades võib komisjoni abistada 
Euroopa telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (edaspidi 
BERT).

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 88

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(a a) Kui üldloa või kasutusõiguste 
tingimuste või artikli 2 lõikes 2 nimetatud 
erikohustuste raske või korduva 
rikkumise korral ei ole käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud täitmise tagamiseks 
võetud meetmed andnud tulemusi, võivad 
riigi reguleerivad asutused takistada 
ettevõtjal elektrooniliste sidevõrkude või -
teenuste pakkumist või peatada või 
tühistada kasutusõigused.
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"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 a sätestatud kohustused, 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis -7 a kehtestatud 
korrale.”
Kehtestatavate kohustuste ja tingimuste 
proportsionaalsuse hindamisel arvestavad 
riikide reguleerivad asutused nende 
liikmesriikide eri piirkondades valitseva 
erineva konkurentsiolukorraga.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga (vt muudatusettepanekut 97) esitatakse uuesti parlamendi poolt 
esimesel lugemisel vastu võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a). Viide eri 
piirkondades valitsevale konkurentsiolukorrale võetud artiklist 5.

Muudatusettepanek 89

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

„Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
erandlike asjaolude korral kehtestada 
märkimisväärse turujõuga operaatoritele 
muid juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumisega seotud kohustusi kui need, mis 
on sätestatud käesoleva direktiivi artiklites 
9 kuni 13, esitab ta komisjonile 
sellekohase taotluse. Komisjon võtab täiel 
määral arvesse 
telekommunikatsioonisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma (edaspidi 
„GERT”)* arvamust. Komisjon otsustab 

„Kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 
erandlike asjaolude korral kehtestada 
märkimisväärse turujõuga operaatoritele 
muid juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumisega seotud kohustusi kui need, mis 
on sätestatud käesoleva direktiivi artiklites 
9 kuni 13 a, esitab ta komisjonile 
sellekohase taotluse. Komisjon võtab täiel 
määral arvesse Euroopa 
telekommunikatsiooni reguleerivate 
asutuste kogu (BERTi) arvamust. 
Komisjon otsustab vastavalt artikli 14 
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vastavalt artikli 14 lõikele 2, kas lubada või 
keelata riigi reguleerival asutusel selliste 
meetmete võtmine.

lõikele 2, kas lubada või keelata riigi 
reguleerival asutusel selliste meetmete 
võtmine.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt b), sidudes funktsioonipõhise eraldamise kohustuse artikli 
7a (kaasreguleerimine) sätetega.

Muudatusettepanek 90

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga 
seotud läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 
operaatorid muudaksid avalikuks teatava 
teabe, näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
pakkumis- ja kasutamistingimused, 
sealhulgas liikluskorralduspoliitika, ning 
hinnad.

1. Riigi reguleerivad asutused võivad 
artikli 8 sätete kohaselt kehtestada 
vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga 
seotud läbipaistvuskohustusi ja nõuda, et 
operaatorid muudaksid avalikuks teatava 
teabe, näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, võrgu omadused, 
teenuste ja rakenduste juurdepääsu 
piirangud, võrguliikluse haldamise 
eeskirjad, pakkumis- ja 
kasutamistingimused, sealhulgas 
liikluskorralduspoliitika, ning hinnad.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 98, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 91

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Olenemata lõikest 3 tagavad riigi 
reguleerivad asutused, et kui operaatoril on 
artikli 12 alusel kohustusi seoses 
juurdepääsuga hulgimüügivõrgu 
infrastruktuurile, sealhulgas määratletud 
piirkonnas eraldatud juurdepääsuga 
kliendiliinile, avaldatakse vähemalt II lisas 
sätestatud elemente sisaldav 
standardpakkumine.

4. Olenemata lõikest 3 tagavad riigi 
reguleerivad asutused, et kui operaatoril 
leitakse asjaomasel turul olevat 
märkimisväärne turujõud vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiivi) 
artiklile 14 seoses kohaliku 
juurdepääsuga teatavas asukohas, 
avaldatakse vähemalt II lisas sätestatud 
elemente sisaldav standardpakkumine.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 99, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 92

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt d
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui riigi reguleerivad asutused kaaluvad 
lõikes 1 osutatud kohustusi, ja eelkõige kui 
nad hindavad kuidas sellised kohustused 
oleksid proportsionaalsed direktiivis 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) sätestatud
eesmärkidega, võtavad nad eelkõige 
arvesse järgmiseid tegureid:

2. Kui riigi reguleerivad asutused kaaluvad 
lõikes 1 osutatud kohustusi, ja eelkõige kui 
nad hindavad, kas sellised kohustused 
oleksid proportsionaalsed direktiivis 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) sätestatud 
eesmärkidega, võtavad nad eelkõige 
arvesse järgmiseid tegureid:

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 93

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – lõige 2 – punkt d a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(d a) lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
“(c) vahendi omaniku esialgse 
investeeringu suurus, pöörates 
tähelepanu tehtud riiklikele 
investeeringutele ja investeerimisega 
kaasnevatele riskidele, sealhulgas 
asjakohane riski jagamine nende 
ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele vahenditele;”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 100 (artikkel 12, lõige 2, punkt 
c), mis võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 94

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 – lõige 2 – punkt e
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) vajadus kaitsta konkurentsi pika aja 
jooksul, kaasa arvatud majanduslikult 
tõhusa infrastruktuuril põhineva 

d) vajadus kaitsta konkurentsi, eriti 
infrastruktuuri alast konkurentsi, pika aja 
jooksul;
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konkurentsi kaudu;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 95

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske.

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. 
Selleks et julgustada operaatoreid tegema 
investeeringuid, sealhulgas järgmise 
põlvkonna võrkudesse, võtavad riigi 
reguleerivad asutused arvesse operaatorite 
investeeringuid ja võimaldavad neil 
otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku 
kasumit saada, võttes arvesse kaasnevaid 
riske, võttes arvesse kaasnevaid riske ja 
asjakohast riskijagamist investorite ja 
nende ettevõtjate vahel, kes kasutavad 
juurdepääsu uutele vahenditele, 
sealhulgas lühi- ja pikaajaline 
riskijagamise kord.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 101, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 96

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(aa) lisatakse järgmine lõige:
4 a. Riikide reguleerivad asutused 
tagavad, et pikaajaliste riskijagamise 
lepingute juurdepääsuhinnad on 
kooskõlas tõhusa ettevõtja pikaajaliste 
lisakuludega, võttes arvesse ettevõtja 
arvestuslikku turuosa uutel turgudel ja 
seda, et lühiajaliste lepingute 
juurdepääsuhinnad sisaldavad 
riskipreemiat. Riskipreemia kaotatakse 
järk-järgult koos turuosa suurenemisega. 
Kui nõutakse riskipreemiat, siis ei 
kohaldata lühiajaliste lepingute puhul 
marginaali vähendamise kontrolli.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 102, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).

Muudatusettepanek 97

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 – lõige 5
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Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Kuluarvestussüsteemi käsitlevate 
kohustuste kehtestamise asemel võivad 
riigi reguleerivad asutused kasutada 
alternatiivset vastastikuse sidumise 
hinnakujunduse meetodit (näiteks „bill 
and keep”-põhimõtet), tingimusel et see 
meetod ei takista ega moonuta 
konkurentsi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 98

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 13 a – lõiked 1 ja 2 ning lõike 3 sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui riigi reguleeriv asutus jõuab 
seisukohale, et artiklite 9 kuni 13 alusel 
kehtestatud asjakohaste kohustustega ei 
ole suudetud saavutada tõhusat 
konkurentsi ning et teatud 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisel on tuvastatud 
märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked, võib ta 
erandmeetmena ja artikli 8 lõike 3 teise 
lõigu sätete kohaselt kehtestada
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele 
kohustuse anda asjaomaste 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 8 ja 
eriti artikli 8 lõike 3 teise lõigu sätete 
kohaselt kehtestada erandmeetmena 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele 
kohustuse anda asjaomaste 
juurdepääsutoodete hulgimüügiks 
pakkumisega seotud tegevus üle 
sõltumatule majandusüksusele.

See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 

See sõltumatu majandusüksus peab 
kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas 
emaettevõtja teistele majandusüksustele 



PR\770260ET.doc 81/95 PE420.223v01-00

ET

pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid 
samade tähtaegade ja tingimustega, 
sealhulgas samade hindade ja teenuse 
tasemega ning kasutades samu süsteeme ja 
protsesse.

pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid 
samade tähtaegade ja tingimustega, 
sealhulgas samade hindade ja teenuse 
tasemega ning kasutades samu süsteeme ja 
protsesse.

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

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

a) tõendeid, mis kinnitavad lõikes 1 
osutatud riigi reguleeriva asutuse 
seisukohta;

a) tõendeid, et tõhusa konkurentsi 
saavutamiseks artiklites 9-13 nimetatud 
asjakohaste kohustuste kehtestamine ja 
nende jõustamine mõistliku tähtaja 
jooksul, võttes asjakohaselt arvesse head 
reguleerimistava ning lähtudes direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 16 
sätestatud turuanalüüsi korra kohaselt 
läbi viidud asjaomaste turgude 
kooskõlastatud analüüsist, ei ole aidanud 
ja ei aita ka edaspidi saavutada püsivat 
tõhusat konkurentsi ning et mitmel 
analüüsitud hulgimüügiturul on 
tuvastatud märkimisväärsed ja püsivad 
konkurentsiprobleemid/turutõrked;

b) põhjendatud hinnangut, mille kohaselt 
on tõhusa ja püsiva infrastruktuuripõhise 
konkurentsi võimalus mõistliku aja jooksul 
väike või olematu;

b) tõendeid, et infrastruktuuripõhise 
konkurentsi võimalus mõistliku aja jooksul 
on väike või olematu;

c) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale ja kogu 
sektorisse investeerimise motivatsioonile, 
eelkõige pidades silmas vajadust tagada 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, 
ning mõjuga teistele sidusrühmadele, 
sealhulgas prognoositava mõjuga 
konkurentsile ning võimalike kaasnevate 
mõjudega tarbijatele.

c) analüüsi seoses prognoositava mõjuga 
reguleerivale asutusele, ettevõtjale (eriti 
selle tööjõule) ja võrku investeerimise 
motivatsioonile ning mõjuga teistele 
sidusrühmadele, sealhulgas prognoositava 
mõjuga infrastruktuurikonkurentsile ning 
võimalike kaasnevate mõjudega tarbijatele;

(c a) põhjenduste analüüsi, mis 
kinnitavad, et kõnealune kohustus on 
kõige tõhusam vahend tuvastatud 
konkurentsiprobleemide või turutõrgetega 
tegelemiseks võetavate parandusmeetmete 
jõustamiseks;

3. Meetme eelnõu peab sisaldama järgmisi 
osi:

3. Riigi reguleeriv asutus lisab 
ettepanekusse kavandatava meetme 
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eelnõu, mis peab sisaldama järgmisi osi:

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 103 (veidi muudetud), mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 99

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 12 – alapunkt e
Direktiiv 2002/19/EÜ
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt b

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

b) eraldatud juurdepääs kliendiliini 
alamliinile (täielikult eraldatud ja 
ühisjuurdepääs), sealhulgas vajaduse korral 
juurdepääs seonduvatele asjakohastele 
vahenditele, näiteks 
kaablikanalisatsioonid ja/või
tagasiühenduse kiudoptilised kaablid;

b) eraldatud juurdepääs kliendiliini 
alamliinile (täielikult eraldatud ja 
ühisjuurdepääs), sealhulgas vajaduse 
korral juurdepääs võrguelementidele, mis 
ei ole aktiivsed tagasiühenduse võrkude 
väljaarendamiseks;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 100

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 
järgmisega: „1.
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“2. Ilma et see piiraks artikli 6 lõikes 2 
nimetatud erikohustusi või artiklis 5 
nimetatud kasutusõigusi, võib 
elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid 
pakkuda ainult üldloa alusel. Asjaomaselt 
ettevõtjalt võib nõuda teatise esitamist, 
kuid samas ei pea ta saama riigi 
reguleerivalt asutuselt selgesõnalist otsust 
ega muud haldusakti enne, kui hakkab 
kasutama loast tulenevaid õigusi. 
Vajaduse korral pärast teatise esitamist 
võib ettevõtja hakata tegutsema, võttes 
vajadusel arvesse artiklite 5, 6, 6 a ja 7 
sätteid kasutusõiguste kohta.
Selliste ettevõtete suhtes, kes osutavad 
piiriüleseid elektroonilisi sideteenuseid 
mitmes liikmesriigis asuvatele ettevõtetele, 
kohaldatakse igas asjaomase liikmesriigi 
kohta ainult ühte teatamismenetlust.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 101

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 2
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hõlbustavad 
raadiosageduste kasutamist üldloa alusel. 
Liikmesriigid võivad anda individuaalseid 
kasutusõigusi:

1. Kui võimalik, ja eriti juhul, kui 
kahjulike ja häirivate mõjutuste oht on 
väike, lisavad liikmesriigid 
raadiosageduste kasutamise tingimused 
üldloale. Liikmesriigid võivad anda 
individuaalseid kasutusõigusi:

– kahjulike mõjutuste vältimiseks; – kahjulike mõjutuste vältimiseks;

– teenuse tehnilise kvaliteedi 
tagamiseks;

– teenuse tehnilise kvaliteedi 
tagamiseks;
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– spektri tõhusa kasutamise 
kindlustamiseks või

– spektri tõhusa kasutamise 
kindlustamiseks või

– liikmesriikide poolt määratletud 
muude üldist huvi pakkuvate eesmärkide 
saavutamiseks kooskõlas ühenduse 
õigusega.

– liikmesriikide poolt määratletud 
muude üldist huvi pakkuvate eesmärkide 
saavutamiseks kooskõlas ühenduse 
õigusega.

2. Kui tuleb anda raadiosageduste ja 
numbrite kasutamiseks individuaalseid 
õigusi, annavad liikmesriigid sellised 
õigused taotluse korral igale ettevõtjale 
võrkude või teenuste pakkumiseks artiklis 
3 nimetatud üldloa alusel, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 ning 
artikli 11 lõike 1 punkti c sätteid ning muid 
eeskirju, millega tagatakse kõnealuste 
vahendite tulemuslik kasutamine kooskõlas 
direktiiviga 2002/21/EÜ (raamdirektiiv).

2. Kui tuleb anda raadiosageduste ja 
numbrite kasutamiseks individuaalseid 
õigusi, annavad liikmesriigid sellised 
õigused taotluse korral igale ettevõtjale 
võrkude või teenuste pakkumiseks artiklis 
3 nimetatud üldloa alusel, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi artiklite 6, 6 a ja 7 ning 
artikli 11 lõike 1 punkti c sätteid ning muid 
eeskirju, millega tagatakse kõnealuste 
vahendite tulemuslik kasutamine kooskõlas 
direktiiviga 2002/21/EÜ (raamdirektiiv).

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas ühenduse õigusega, antakse 
raadiosageduste ja numbrite kasutamiseks 
õigusi avatud, objektiivse, läbipaistva, 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste puhul 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Avatud 
menetluse nõudest võib teha erandi juhul, 
kui raadiosageduste kasutamise 
individuaalsete õiguste andmine raadio või 
televisiooni sisuteenuste pakkujatele on 
vajalik, et saavutada liikmesriigi poolt 
määratletud üldist huvi pakkuv eesmärk 
kooskõlas ühenduse õigusega.

Piiramata liikmesriigi eelnevalt 
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni 
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas ühenduse õigusega, antakse 
raadiosageduste ja numbrite kasutamiseks 
õigusi avatud, objektiivse, läbipaistva, 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste puhul 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Avatud 
menetluse nõudest võib teha erandi juhul, 
kui raadiosageduste kasutamise 
individuaalsete õiguste andmine raadio või
televisiooni sisuteenuste pakkujatele on 
vajalik, et saavutada liikmesriigi poolt 
määratletud üldist huvi pakkuv eesmärk 
kooskõlas ühenduse õigusega.

Kasutusõiguste andmisel täpsustavad 
liikmesriigid, kas ja millistel tingimustel 
võib õiguste valdaja neid õigusi üle anda. 
Raadiosageduste puhul peab see säte olema 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikliga 9b.

Kasutusõiguste andmisel täpsustavad 
liikmesriigid, kas ja millistel tingimustel 
võib õiguste valdaja neid õigusi üle anda. 
Raadiosageduste puhul peab see säte olema 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklitega 9 ja 9b.

Kui liikmesriigid annavad kasutusõiguse 
piiratud ajavahemikuks, peab kõnealuse 
ajavahemiku kestus olema vastavuses 

Kui liikmesriigid annavad kasutusõiguse 
piiratud ajavahemikuks, peab kõnealuse 
ajavahemiku kestus olema vastavuses 
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asjaomase teenusega, arvestades taotletavat 
eesmärki ja vajalikke investeeringuid.

asjaomase teenusega, arvestades taotletavat 
eesmärki, võttes nõuetekohaselt arvesse 
vajadust võimaldada investeeringu puhul 
asjakohane amortisatsiooniperiood.

Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi teistele 
ettevõtjatele üle anda ega rentida, nagu on 
lubatud direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 9b, vaatab pädev 
riigiasutus selle õiguse eelkõige õiguse 
valdaja põhjendatud taotlusel läbi lõikes 1 
sätestatud kriteeriumide alusel. Kui 
individuaalse kasutusõiguse andmise 
kriteeriumeid enam ei kohaldata, 
muudetakse individuaalne kasutusõigus 
raadiosageduste kasutamise üldloaks või 
muudetakse see teistele ettevõtjatele vabalt 
üleantavaks või renditavaks vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 9b.

Kui individuaalsed raadiosageduste 
kasutamise õigused on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning neid ei tohi teistele 
ettevõtjatele üle anda ega rentida, nagu on 
lubatud direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 9b, tagab riigi 
pädev asutus, et raadiosageduste 
kasutamise individuaalsete õiguste 
andmise kriteeriume loa kehtivusaja 
jooksul ikka kohaldatakse ja järgitakse.
Kui kõnealuseid kriteeriumeid enam ei 
kohaldata, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus etteteatamisega ja pärast 
mõistlikku ajavahemikku raadiosageduste 
kasutamise üldloaks või muudetakse see 
teistele ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 9b.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 102

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4 a) lisatakse artikkel 6a:
„Artikkel 6a

Ühtlustamismeetmed
1. Piiramata käesoleva direktiivi artikli 5 
lõigete 1 ja 2 ning direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätteid, võib 
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komisjon vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 8a (4a) vastu 
võtta rakendusmeetmeid, et
a) määrata kindlaks 
raadiosagedusalad, mille suhtes võetakse 
kasutusele raadiosageduste kasutamise 
üldload;
b) ühtlustada üleeuroopalisi 
elektroonilisi sidevõrke või -teenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele raadiosageduste 
või numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord;
c) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõiguste andmisega üleeuroopalisi 
elektroonilisi sidevõrke või -teenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele;
Need meetmed, mis on välja töötatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiivi) artiklis 8a (4a) nimetatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
2. Lõikes 1 loetletud meetmetes võib 
vajaduse korral liikmesriikidele ette näha 
võimaluse esitada põhjendatud taotlus 
osalise vabastuse ja/või ajutise erandi 
saamiseks neist meetmetest.
Komisjon hindab taotluse põhjendatust, 
võttes arvesse liikmesriigi konkreetset 
olukorda, ning võib määrata osalise 
vabastuse või ajutise erandi või mõlemad, 
juhul kui see ei takista lõikes 1 osutatud 
rakendusmeetmete rakendamist 
ebamõistlikul määral ega põhjusta 
liikmesriikide vahel ebamõistlikke 
konkurentsi- või reguleerimisolukorra 
erinevusi.”

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a), jättes välja mõned ühtlustavad meetmed ja sidudes 
ülejäänud rakendusmeetmete kohaldamise (kontrolliga regulatiivmenetlusega) tulevikus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkuleppega raadiospektri poliitika programmi osas. 

Muudatusettepanek 103

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Seoses sellega annavad liikmesriigid 
asjaomastele asutustele volitused, mis on 
vajalikud selleks, et määrata vajaduse 
korral rahatrahv. Meetmed ja nende
põhjused teatatakse asjaomasele 
ettevõtjale viivitamata ning määratakse 
mõistlik tähtaeg, mille jooksul ettevõtja 
peab meetme täitma.

Seoses sellega annavad liikmesriigid 
asjaomasele asutusele volitused määrata:

a) vajaduse korral hoiatav rahaline 
karistus, mis võib sisaldada 
karistusmakseid, millel on tagasiulatav 
jõud; ning
b) anda korraldus lõpetada teenuse või 
teenuste paketi osutamine, mis võib 
põhjustada konkurentsi tõsist 
kahjustamist, kuni vastavuse 
saavutamiseni juurdepääsukohustustega, 
mis on kehtestatud vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 16 
kohasele turuanalüüsile.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 111, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Muudatusettepanek 104

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 7
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et üldlubade, 
kasutusõiguste ja seadmete paigaldamise 
õigustega seotud õigusi, tingimusi ja korda 
saab muuta ainult objektiivselt põhjendatud 
juhtudel ja proportsionaalselt, võttes 
vajaduse korral arvesse üleantavate 
raadiosageduste kasutusõiguste suhtes 
kohaldatavaid eritingimusi. Kui 
kavandatud muudatused on väikesed ja 
nendes on üldloas või õiguse valdajaga 
kokku lepitud, teatatakse asjakohasel 
viisil kavatsusest teha selliseid muudatusi 
ja huvitatud isikutele ning kasutajatele ja 
tarbijatele antakse piisavalt aega (vähemalt 
neli nädalat, kui tegemist ei ole erandlike 
asjaoludega), et nad saaksid väljendada 
oma seisukohti kavandatud muudatuste 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et üldlubade, 
kasutusõiguste ja seadmete paigaldamise 
õigustega seotud õigusi, tingimusi ja korda 
saab muuta ainult objektiivselt põhjendatud 
juhtudel ja proportsionaalselt, võttes 
vajaduse korral arvesse üleantavate 
raadiosageduste kasutusõiguste suhtes 
kohaldatavaid eritingimusi. Kavatsusest 
teha selliseid muudatusi teatatakse 
asjakohasel viisil ja huvitatud isikutele 
ning kasutajatele ja tarbijatele antakse 
piisavalt aega (vähemalt neli nädalat, kui 
tegemist ei ole erandlike asjaoludega), et 
nad saaksid väljendada oma seisukohti 
kavandatud muudatuste kohta.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 105

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 17 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid 31. detsembril 2009 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9a kohaldamist, 
viivad liikmesriigid 31. detsembril 2009 
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kehtivad üldload ja individuaalsed 
kasutusõigused vastavusse käesoleva 
direktiivi artiklitega 5, 6, 7 ja I lisaga 
hiljemalt kahe aasta jooksul käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

kehtivad üldload ja individuaalsed 
kasutusõigused vastavusse käesoleva 
direktiivi artiklitega 5, 6, 7 ja I lisaga 
hiljemalt 18 kuu jooksul käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

2. Kui lõike 1 kohaldamisega kaasneks 
kehtivast üldloast ja individuaalsetest 
kasutusõigustest tulenevate õiguste 
vähendamine või kohustuste pikendamine, 
võivad liikmesriigid pikendada kõnealuste 
lubade ja õiguste kehtivust maksimaalselt 
30. septembrini 2011, kui see ei mõjuta 
teisi ühenduse õiguse kohaselt tegutsevaid 
ettevõtjaid. Liikmesriigid teatavad sellisest 
pikendamisest ja selle põhjustest 
komisjonile.

2. Kui lõike 1 kohaldamisega kaasneks 
kehtivast üldloast ja individuaalsetest 
kasutusõigustest tulenevate õiguste 
vähendamine või kohustuste pikendamine, 
võivad liikmesriigid pikendada kõnealuste 
lubade ja õiguste kehtivust maksimaalselt 
30. märtsini 2012, kui see ei mõjuta teisi 
ühenduse õiguse kohaselt tegutsevaid 
ettevõtjaid. Liikmesriigid teatavad sellisest 
pikendamisest ja selle põhjustest 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).

Muudatusettepanek 106

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 3a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Läbivaatamise kord

1. Komisjon vaatab läbi käesoleva 
direktiivi ja direktiivide 2002/21/EÜ
(raamdirektiiv), 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) ja 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) toimimise ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande hiljemalt kolm aastat pärast 
artikli 5 lõikes 1 osutatud 
kohaldamiskuupäeva. Aruandes hindab 
komisjon, kas turu arengusuundi ning 
konkurentsi ja tarbijakaitset arvesse võttes 
on vajadus sektorispetsiifilise eelneva 
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reguleerimise järele, mis on sätestatud 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 8–13a ja 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artiklis 17, või kas neid sätteid 
tuleks muuta või need kehtetuks 
tunnistada. Nimetatud eesmärgil võib 
komisjon nõuda riikide reguleerivatelt 
asutustelt ja BERTilt teavet, mis tuleb 
esitada ilma asjatu viivituseta.
2. Kui komisjon peab vajalikuks lõikes 1 
osutatud sätete muutmist või kehtetuks 
tunnistamist, esitab ta asjatu viivituseta 
ettepaneku Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 118, mis võeti parlamendi poolt 
vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra artikli 62 lõige 2 
punkt a).
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Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 2 – alapunkt h
Direktiiv 2002/21/EÜ
Lisa – A osa – punkt 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

19. Üldsusele kättesaadavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
kehtestatud läbipaistvuse kohustused, et 
tagada läbivühenduvus kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8 
sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega, 
võrguliikluskorralduse poliitika 
avalikustamine ning, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, riigi reguleerivate 
asutuste juurdepääs sellisele teabele, et 
kontrollida sellise avalikustamise täpsust.

19. Üldsusele kättesaadavaid elektroonilisi 
sideteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele 
kehtestatud läbipaistvuse kohustused, et 
tagada läbivühenduvus, sealhulgas 
piiranguteta juurdepääs infosisule, 
teenustele ja rakendustele kooskõlas 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklis 8 sätestatud eesmärkide ja 
põhimõtetega, võrguliikluskorralduse 
poliitika avalikustamine ning, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, riigi 
reguleerivate asutuste juurdepääs sellisele 
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teabele, et kontrollida sellise 
avalikustamise täpsust.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 120 (muudetud), mis võeti 
parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 (kodukorra 
artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/20/EÜ
Lisa – B osa – punkt 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Sageduste tõhus ja tulemuslik 
kasutamine kooskõlas direktiiviga 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga esitatakse uuesti parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu 
võetud seisukoht (kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2002/20/EÜ
Lisa – B osa – punkt 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(ba) punkt 7 asendatakse järgmisega:
7. Kõik kohustused, mida kasutusõigust 
taotlev ettevõtja on lubanud täita 
konkurentsil või võrdlustel põhineva 
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valikukorra käigus. Kui selline kohustus 
vastab de facto ühele või enamale 
direktiivi 2002/19/EÜ (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv) artiklites 9–13 loetletud 
kohustustest, loetakse nimetatud kohustus 
lõppenuks hiljemalt 1. jaanuariks 2010. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse muudatusettepanek 123 (osaliselt muudetud), mis 
võeti parlamendi poolt vastu esimesel lugemisel 24. septembril 2008, T6/0449/2008 
(kodukorra artikli 62 lõige 2 punkt a).
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Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Lisa – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
II lisa

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4a. Lisatakse II lisa:
"Tingimused, mille võib ühtlustada artikli 
6a lõike 1 punkti c kohaselt:
a) raadiosageduste kasutamise 
õiguste kestus;
b) õiguste territoriaalne ulatus;
c) võimalus anda õigused üle teistele 
raadiosageduste kasutajatele ning 
üleandmise tingimused ja kord;
d) d) raadiosageduste kasutamise 
õiguse eest võetavate tasude 
kindlaksmääramise meetod, ilma et 
piirataks liikmesriikide kindlaksmääratud 
süsteeme, mille puhul kohustus maksta 
kasutustasu on asendatud 
mittediskrimineerival alusel kehtestatud 
kohustusega täita konkreetseid üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke;
e) ühele ettevõtjale antavate 
kasutusõiguste arv;
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f) I lisa B osas loetletud tingimused."

Or. en
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SELETUSKIRI

Õigusliku raamistiku läbivaatamine annab võimaluse kindlustada Euroopa juhtpositsiooni 
kiire püsiühenduse ja traadita side valdkonnas, kiirendada innovaatiliste ja kõrge 
lisaväärtusega teenuste arendamist ning saavutada sajaprotsendiline kaetus lairiba-
internetiühendusega1.

Kätte jõudnud rasked ajad nõuavad rohkem kui kunagi varem õigusaktide reformi, mis oleks 
suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele: püsiv konkurents, suuremad investeeringud ja 
innovatsioon, tarbijate kasu ja tugevam sotsiaalne ühtekuuluvus hästitoimival elektroonilise 
side ühtsel turul. 

Nende eesmärkide saavutamiseks peab õigusloomealane töö vastama kolmele peamisele 
kriteeriumile: majanduslik tõhusus, õiguskindlus ja reguleerimise prognoositavus ning 
institutsiooniline tasakaal.

Seni on kolmepoolsetes aruteludes lahendatud vaid vähesed poliitilised küsimused. Siin 
püüdis raportöör pakkuda töötavaid kompromisse, et jõuda nõukoguga kokkuleppele ja 
lõpetada selle õigusakti menetlemine teisel lugemisel. Lisaks tegi raportöör teatavaks mõned 
muudatused parandusmeetmete "kaasreguleerimise" menetluse osas, et hajutada teatud 
kahtlusi institutsioonilise tasakaalu suhtes.

Kompromissi otsides

Spektri haldamine

Teise lugemise soovitustes on jäädud kindlaks sellele, mis peaks olema parlamendi ja 
nõukogu kokkuleppe nurgakiviks: spektri haldamine peab jääma eeskätt liikmesriikide 
pädevusse. Püütakse siiski edendada nende koordineerimist ja kui see on õiguspärane, 
võimaldada ühtlustamismeetmeid. 

Esiteks, mis puudutab raadiospektripoliitika programme, sooviks raportöör veelkord 
täpsustada, et nende programmidega pannakse paika poliitika suunad ja eesmärgid 
strateegiliseks planeerimiseks, ühenduse raadiospektri kasutamise koordineerimiseks ja 
ühtlustamiseks, ning lükkab tagasi kriitika, nagu sooviks parlament spektri küsimusi 
"mikrokorraldada". Teiseks, artiklis 9c sätestatud ühtlustamise rakendusmeetmed tuuakse 
sellesse artiklisse, võimaldades edaspidi – kui on olemas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kokkulepe raadiospektripoliitika programmide kohta – kohaldada ühtlustamismeetmeid selles 
valdkonnas vastavalt kontrolliga regulatiivmenetlusele. Sellest tulenev artikli 9c kustutamine 
(raadiosageduste haldamise ühtlustamise meetmed) on osa kompromissist.

Samal ajal on taastatud raadiospektri poliitika komisjoni loomine, kuni parlament saab 
komisjonilt kindla garantii, et raadiospektri poliitika töörühma (RSPG) tugevdatakse 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri kohtumisel  kutsuti Euroopa majanduse taastamise plaani raames üles 
kasutama regulatiivseid stiimuleid lairiba-interneti arendamiseks, sealhulgas alateenindatud ja suuremaid kulusid 
nõudvates piirkondades, kus turg ei ole konkurentsivõimeline.
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vastavalt, nii et see oleks võimeline täitma raadiospektripoliitika programmidega seotud 
ülesandeid.

Mis puudutab viiteid ITUle, siis püütakse vastava muudatusettepanekuga saavutada 
kompromissi nõukogu ja parlamendi vahel, täpsustades, et liikmesriikide suhtes võib 
kohaldada erandit teenusneutraalsuse põhimõttest, et täita ITU raadioeeskirjade nõuet (nt 
vältimaks häireid naaberriikidega). Selle artikli alusel ja kooskõlas rahvusvaheliste 
spektriorganisatsioonidega vastu võetud meetmete järjepidevust rõhutatakse täiendavalt 
põhjenduses.

Viide riigi sagedusplaanile on välja jäetud, selle asemel on nimetatud teatud piiranguid, mille 
on otsustanud "liikmesriigid", ning mis annab neile tegelikult rohkem tegutsemisruumi. 

Artikli 5 (loadirektiiv) sõnastus vaadati läbi sooviga saavutada tasakaalu ühelt poolt soovitud 
paindlikkuse (üldload) ja teiselt poolt täieliku pragmatismi vahel (praegu reeglina kasutusel 
olevad individuaalsed load).

"Kaasreguleerimine"

Raportöör jääb truuks parlamendi esimesel lugemisel artiklitele 7 ja 7a tehtud 
muudatusettepanekute üldisele mõtteviisile (konstruktiivne protsess, siduv tulemus), võttes 
samas arvesse õiguslikku kriitikat (eeskätt võimalikku kokkusobimatust Meroni põhimõttega). 
Uus ettepanek tugineb komisjoni läbivaadatud ettepanekule, kuid nõuab kontrolliga 
regulatiivmenetlust, kui komisjon ja BERT ei jõua üksmeelele. On tugevdatud ka mõnesid 
otstarbekuse elemente (sobiv aeg uuesti teavitamiseks jne).

Veel lahendamata ja raportööri poolt uuesti esitatud võtmeküsimused

Uuesti on esitatud parlamendi esimese lugemise tekst, milles on toodud kolmepoolsetes 
aruteludes veel käsitlemata võtmeküsimused. Need on eeskätt: NGA, funktsioonipõhine 
eraldamine, ühtlustamine (mitte spektriga seotud) ja sisu / "võrgu neutraalsuse" küsimused.
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