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LÜHISELGITUS

1. Euroopa Komisjon esitab otsuse ettepanekuga esimese kogu Euroopat hõlmava 
raadiospektripoliitika programmi ELis spektrikasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks (edaspidi lühidalt: RSPP).

2. Seejuures on esiplaanil arendada välja spekter traadita lairibaside jaoks, et viia ellu 
digitaalarengu tegevuskavas nimetatud eesmärk, mille kohaselt oleks kõigi ELi kodanike 
jaoks tagatud 2020. aastaks juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s.

3. Raadiospekter on avalik hüve ja ülimalt napp ressurss. See on mitmesuguste ühiskondlike, 
kultuuriliste, sotsiaalsete ja majanduslike ülesannete täitmiseks hädavajalik. 
Telekommunikatsiooni valdkonna läbivaatamisega 2009. aastal kohustati komisjoni 
kõnealuseid aspekte spektri haldamisel vastavalt võrdväärselt ja asjakohaselt arvesse 
võtma.  Telekommunikatsiooni paketi ettekirjutused moodustavad seega tingimata RSPP 
aluse. Seega tuleb tagada, et RSPP jääks eranditult kõnealuse õigusraamistiku piiresse ega 
jääks maha selles sätestatud põhimõtetest.

4. Eelkõige tuleb tagada, et

a) RSPP jätaks maapealse digitaalringhäälingule ja hübriidtelevisioonile edendaval 
määral arenguruumi. Tasuta kättesaadavate kanalite levik dvb-t või dvb-t2-standardite 
abil on Euroopas kujunenud meediapluralismi olulise tähtsusega sambaks. Maapealne 
levi on lisaks ainuke ringhäälinguülekannete levitussüsteem, mis ei ole kaubanduslik 
ning mis on kõikidele kasutajatele ühtmoodi ja võrdselt kättesaadav. Tuleb tagada 
mobiilside ja ringlevi tõrgeteta kooseksisteerimine vastavates sagedusribades, eelkõige 
seal, kus erinevate standarditega vastuvõtjad võivad sattuda ruumiliselt lähestikku. 
Seni on maapealne ringhääling endiselt ainuke majanduslikult otstarbekas 
ülekandeviis portatiivse, mobiilse ja seega jätkusuutliku digitaalraadio ja 
digitaaltelevisiooni puhul;

b) kättesaadav spekter tehtaks tõhusalt kasutatavaks. Selleks tuleb spektri kasutamist 
korrapäraselt hinnata. Telekommunikatsiooni paketi kohaselt on see liikmesriikide 
ülesanne. Euroopa tasandil tuleks äärmisel juhul tegeleda kooskõlastamisega;

c) välditaks võimalikult suures ulatuses erinevaid häireid, mis tulenevad spektri 
ümberjaotamisest; 

d) kohustuslikus korras nähtaks ette kompensatsioonimeetmed investeeringute jaoks, mis 
on tehtud varem kasutatud sagedusvahemikesse (nt maapealse digitelevisiooni (dvb-t) 
puhul), või investeeringute jaoks, mille vajadus tuleneb spektri ümberjaotamisest (nt 
programmitootmise ja erisündmuste edastamise süsteem).

5. Spektrit kasutatakse liikmesriikides kõige erinevamate avalike huvide rahuldamiseks. 
Seejuures esineb rida riiklikke ja piirkondlikke eripärasid, mida tuleb arvesse võtta. On 
kaheldav, et EL suudab kõnealused huvid viia sama hästi ja tõhusalt tasakaalu kui selle 
liikmesriigid. Seetõttu (ja pidades silmas raamdirektiivi artikli 9 lõikes 1 esitatud 



PE454.499v02-00 4/27 AD\858991ET.doc

ET

pädevuste jaotust) ei pooldata ülimuslikku spektri kavandamist ja haldust Euroopa 
tasandil. Samamoodi suhtutakse ülimalt skeptiliselt komisjoni eraldi pädevusse 
rahvusvaheliste läbirääkimiste osas. ELi kooskõlastavat, täiendavat ja ELi liikmesriike 
toetavat rolli peetakse aga tervitatavaks.

6. Lisaks tuleb vältida ennatlikke otsuseid spektri eraldamise kohta ning sobivate meetmete 
abil tuleks tagada, et usaldusväärsete teaduslike tõendite alusel kohaldataks 
ümberjaotatava spektri puhul ülekandestandardeid, mis tagavad võimalikult kõrge 
teenuste kvaliteedi väikseimate jaotuskulude juures. Juba praegu on näiteks tõestatud, et 
LTE-standard ei ole tõhusam kui standard dvb-t2.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv)) artikli 8a lõige 3 näeb ette, 
et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste 
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele. 
Poliitikasuunad ja eesmärgid peavad 
lähtuma spektri kättesaadavusest ja 
tõhusast kasutamisest, mis on vajalik 
siseturu loomiseks ja toimimiseks. 
Käesoleva otsusega ei piirata olemasoleva 
ELi õiguse, eelkõige direktiivi 1999/5/EÜ 
ning direktiivide 2002/20/EÜ 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv), mida on muudetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/140/EÜ1) artikli 8a lõige 3 näeb ette, 
et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste 
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele. 
Poliitikasuunad ja eesmärgid peavad 
lähtuma spektri kättesaadavusest ja 
tõhusast kasutamisest, mis on vajalik 
siseturu loomiseks ja toimimiseks. Lisaks, 
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ja 2002/21/EÜ ning otsuse nr 
676/2002/EÜ kohaldamist. Sellega ei 
piirata ka riikliku tasandi meetmeid, mis 
on kehtestatud vastavalt ELi õigusele, et 
saavutada üldisest huvist lähtuvaid 
eesmärke, eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga, 
ega liikmesriikide õigust korraldada ja 
kasutada oma spektrit avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku tagamiseks ning 
riigikaitse eesmärkidel.

kuna on selgunud, et häirete oht on 
reaalne audiovisuaalse ringhäälingu 
vastuvõtul nii analoog- kui ka muul kujul, 
peavad vastav poliitika ja turg tagama 
tarbijaõiguste tõhusa kaitse ja avalikkuse 
nõuetekohase teavitamise eelseisvast 
muutusest.

1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Spekter on tähtsaim ressurss oluliste 
sektorite ja teenuste jaoks, nagu mobiil-, 
traadita lairiba- ja satelliitside, raadio- ja 
teleringhäälinguvõrgud, transport, 
raadiolokatsioon ja sellised rakendused 
nagu häiresüsteemid, 
kaugjuhtimisseadmed, kuuldeaparaadid, 
mikrofonid ja meditsiiniseadmed. See 
toetab avalikke teenuseid nagu julgeoleku-
ja turvateenused, kaasa arvatud 
kodanikukaitse, ja teaduslikku tegevust 
nagu meteoroloogia, maapinna kaugseire, 
raadioastronoomia ja kosmoseuuringud. 
Seepärast on spektrit reguleerivatel 
meetmetel mõju majandusele, ohutusele, 
tervishoiule, avalikule huvile, kultuurile, 
teadusele, sotsiaalsfäärile, keskkonnale ja 
tehnikale.

(2) Spekter on avalik hüve, millel on kõrge 
ühiskondlik, kultuuriline, sotsiaalne ja 
majanduslik väärtus. See on tähtsaim 
ressurss oluliste sektorite ja teenuste jaoks, 
nagu mobiil-, traadita lairiba- ja 
satelliitside, raadio- ja 
teleringhäälinguvõrgud, transport, 
raadiolokatsioon ja sellised rakendused 
nagu häiresüsteemid, 
kaugjuhtimisseadmed, kuuldeaparaadid, 
juhtmeta mikrofonid ja meditsiiniseadmed. 
See toetab avalikke teenuseid, nagu 
julgeoleku- ja turvateenused, kaasa arvatud 
kodanikukaitse, e-valitsuse kaudu 
kodaniku ja riigi suhete hõlbustamist ja 
teaduslikku tegevust, nagu meteoroloogia, 
maapinna kaugseire, raadioastronoomia ja 
kosmoseuuringud. Seepärast on spektrit 
reguleerivatel meetmetel mõju 
majandusele, ohutusele, tervishoiule, 
avalikule huvile, kultuurile, teadusele, 
sotsiaalsfäärile, keskkonnale ja tehnikale.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Spektrikasutuse strateegiline 
planeerimine ja ühtlustamine ELi tasandil 
peaks tõhustama traadita elektrooniliste 
sideteenuste ja seadmete ühisturgu ning 
muid spektri kasutamist nõudvaid ELi 
poliitikameetmeid ja looma sellega uued 
võimalused innovatsiooniks ning toetama 
majanduse taastumist ja sotsiaalset 
integratsiooni kogu ELis; samas tähendab 
see spektri tähtsate sotsiaalsete, 
kultuuriliste ja majanduslike väärtuste 
hindamist. Sel eesmärgil vajab EL 
poliitikaprogrammi, mis hõlmab kõikide 
spektri kasutusega seotud 
poliitikavaldkondade, nagu elektroonilise 
side, teadus- ja arendustegevuse, transpordi 
ja energeetika siseturgu.

(3) Spektrikasutuse strateegiline 
planeerimine ja ühtlustamine ELi tasandil 
peaks tõhustama traadita elektrooniliste 
sideteenuste ja seadmete ühisturgu ning 
muid spektri kasutamist nõudvaid ELi 
poliitikameetmeid ja looma sellega uued 
võimalused innovatsiooniks ning toetama 
majanduse taastumist ja sotsiaalset 
integratsiooni kogu ELis; samas tähendab 
see spektri tähtsate sotsiaalsete, 
kultuuriliste ja majanduslike väärtuste 
hindamist. Sel eesmärgil vajab EL 
poliitikaprogrammi, mis hõlmab kõikide 
spektri kasutusega seotud 
poliitikavaldkondade, nagu elektroonilise 
side, teadus- ja arendustegevuse, 
transpordi, kultuuri ja energeetika 
siseturgu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Esimene programm peaks kindlaks 
määrama liikmesriikide ja ELi 
institutsioonide peamised põhimõtted ja 
eesmärgid kuni aastani 2015 ja sätestama 
konkreetsed rakendamisalgatused. Kuna
spektri haldamine kuulub suuremas osas 
veel liikmesriikide pädevusse, tuleks seda 
teha vastavalt olemasolevatele ELi 
õigusaktidele ja võtta arvesse ELi 
poliitikasuundade teostamiseks vajalikke 
meetmeid.

(5) Esimene programm peaks kindlaks 
määrama liikmesriikide ja ELi 
institutsioonide peamised põhimõtted ja 
eesmärgid kuni aastani 2015 ja sätestama 
konkreetsed rakendamisalgatused. Spektri 
haldamine kuulub liikmesriikide pädevusse 
ja peab vastama olemasolevatele ELi 
õigusaktidele ning võimaldama liidu 
spektripoliitika teostamiseks vajalike 
meetmete võtmist. Liikmesriigid on 
raamdirektiivi artikli 8a lõike 1 kohaselt 
kohustatud tegema omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
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koordineerimisel ja ühtlustamisel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmis tuleks arvesse võtta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitikat 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tehnilisi teadmisi, et
ELi spektrikasutusega seotud 
poliitikameetmeid, mis parlament ja 
nõukogu on heaks kiitnud, saaks rakendada 
tehniliste rakendusmeetmetega, pidades 
silmas, et selliseid meetmeid võib 
kasutada alati, kui see on vajalik juba 
olemasoleva ELi poliitika rakendamiseks.

(6) Programmis tuleks arvesse võtta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitikat 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tehnilisi teadmisi. ELi 
spektrikasutusega seotud 
poliitikameetmeid, mis parlament ja 
nõukogu on heaks kiitnud, saaks rakendada 
tehniliste rakenduseeskirjadega. Need 
peavad põhinema raamdirektiivi artikli 8a 
kohaselt ELi spektripoliitika 
poliitikasuundadel ja eesmärkidel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Spektriõigustega kauplemine koos 
paindlike kasutustingimustega peaks 
oluliselt soodustama majanduskasvu. 
Seepärast tuleks sagedusribad, kus 
paindlik kasutamine on ELi 
õigusaktidega juba sisse viidud, vastavalt 
raamdirektiivile kohe kaubeldavaks 
muuta. Lisaks võiksid selliste 
kaubeldavate õiguste vormingu ja sisu 
üldised põhimõtted ning ühismeetmed 
takistada spektri koondumist, mis võiks 
tekitada turgu valitseva seisundi ja 
põhjustada omandatud spektri kasutamisel 

(8) Spektriõigustega kauplemine koos 
paindlike kasutustingimustega peaks
oluliselt soodustama majanduskasvu. 
Lisaks võiksid selliste kaubeldavate 
õiguste vormingu ja sisu üldised 
põhimõtted ning ühismeetmed takistada 
spektri koondumist, mis võiks tekitada 
turgu valitseva seisundi ja põhjustada 
omandatud spektri kasutamisel lubamatuid 
takistusi, ning hõlbustada kõigi 
liikmesriikide poolt selliste abinõude 
kasutuselevõttu ja kergendada selliste 
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lubamatuid takistusi, ning hõlbustada kõigi 
liikmesriikide poolt selliste abinõude 
kasutuselevõttu ja kergendada selliste 
õiguste omandamist kõikjal ELi piirides.

õiguste omandamist kõikjal ELi piirides.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, on traadita 
lairibaside oluline vahend, mis aitab 
edendada konkurentsi, parandada tarbija 
jaoks kättesaadavat valikut ja juurdepääsu 
maapiirkondades ja muudel aladel, kus 
kaabliga lairibaühendust on raske 
korraldada või ei ole see majanduslikult 
teostatav. Spektrihaldus võib samas 
mõjutada konkurentsi, muutes turul 
tegutsejate rolle ja mõjuvõimu, nt juhul, 
kui olemasolevad kasutajad saavad 
põhjendamatuid konkurentsieeliseid. 
Piiratud juurdepääs spektrile, eriti sobiva 
spektri vähesuse korral, võib takistada uute 
teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 
kasutusõiguste omandamine, kaasa arvatud 
spektriga kauplemise või muude 
kasutajatevaheliste tehingute kaudu, ja uute 
paindlike spektrikasutuskriteeriumide 
kasutuselevõtt võib mõjutada olemasolevat 
konkurentsiolukorda. Vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
artikli 5 lõike 6 ja direktiivi 87/372/EMÜ 
(GSMi direktiiv) artikli 1 lõike 2 aluseks 
olevatele põhimõtetele peaksid 
liikmesriigid seepärast kasutama sobivaid 
eel- ja järelmeetmeid (nagu olemasolevate 
õiguste muutmine, teatavatel juhtudel 
spektriõiguste omandamise keelamine, 
tingimuste kehtestamine liigsete 
spektrivarude soetamise vastu ja spektri 
tõhusa kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 

(9) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, on traadita 
lairibaside oluline vahend, mis aitab 
edendada konkurentsi, parandada tarbija 
jaoks kättesaadavat valikut ja juurdepääsu 
maapiirkondades ja muudel aladel, kus 
kaabliga lairibaühendust on raske 
korraldada või ei ole see majanduslikult 
teostatav. Spektrihaldus võib samas 
mõjutada konkurentsi, muutes turul 
tegutsejate rolle ja mõjuvõimu, nt juhul, 
kui olemasolevad kasutajad saavad 
põhjendamatuid konkurentsieeliseid. 
Piiratud juurdepääs spektrile, eriti sobiva 
spektri vähesuse korral, võib takistada uute 
teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 
kasutusõiguste omandamine, kaasa arvatud 
spektriga kauplemise või muude 
kasutajatevaheliste tehingute kaudu, ja uute 
paindlike spektrikasutuskriteeriumide 
kasutuselevõtt võib mõjutada olemasolevat 
konkurentsiolukorda. Vastavalt 
25. novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/140/EÜ muudetud
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
artikli 5 lõike 6 ja 16. septembri 
2009. aasta direktiiviga 2009/114/EÜ 
muudetud direktiivi 87/372/EMÜ (GSMi 
direktiiv) artikli 1 lõike 2 aluseks olevatele 
põhimõtetele peaksid liikmesriigid 
seepärast kasutama sobivaid eel- ja 
järelmeetmeid (nagu olemasolevate õiguste 
muutmine, teatavatel juhtudel 
spektriõiguste omandamise keelamine, 
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igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

tingimuste kehtestamine liigsete 
spektrivarude soetamise vastu ja spektri 
tõhusa kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses) küll 
nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist, aga ELis 
spektri ja raadioseadmete 
kasutamistõhususe suurendamiseks, 
eelkõige vahemikus 300 MHz kuni 3 GHz, 
on vaja teha praeguse spektrikasutuse 
üksikasjalik inventuur, kasutades tõhusat
läbivaatamis- ja hindamismeetodit. See 
aitaks leida nii äri- kui ka avalikus sektoris 
ebatõhusat tehnoloogiast ja kasutusviise, 
samuti kasutamata spektrieraldisi ja 
jagatud kasutuse võimalusi, ning hinnata 
tarbijate ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses) küll 
nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist, aga ELis 
spektri ja raadioseadmete 
kasutamistõhususe suurendamiseks, 
eelkõige vahemikus 300 MHz kuni 3 GHz, 
on vaja teha praeguse spektrikasutuse 
üksikasjalik inventuur, kasutades tõhusat 
läbivaatamis- ja hindamismeetodit. See 
aitaks leida nii era- kui ka avalikus sektoris 
ebatõhusat tehnoloogiat ja kasutusviise, 
samuti kasutamata spektrieraldisi ja 
jagatud kasutuse võimalusi, ning hinnata 
tarbijate ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

Selgitus

Täpsustuse vajadus. Spektrit kasutatakse ka era- ja mittetulundussektoris.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta) käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme.

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete, 
nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise ning elektrooniliste võrkude 
ja traadita seadmete tulevase ühtlustamise
kohta) käsitletud ühtlustatud standardid on 
olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning nendega tuleks tagada olemasolevate 
ja uute rakenduste samaaegne esinemine. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
arvestades vastuvõtjate omadusi – nagu 
nende suurenenud usaldusväärsus ja 
signaali väljastavate seadmete sobivad 
väljunditasemed – ja leidlikumaid 
häirevältimismehhanisme.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Mitmes liikmesriigis võetakse 
kasutusele uued lairiba mobiilsidevõrgud 
(Long Term Evolution, LTE). Need 
võrgud kasutavad 790–862 MHz 
sagedusriba. Sama sagedusriba 
kasutatakse ka mõne raadiomikrofoniga, 
nii et see võib tekitada häireid. Samuti 
võib see puudutada koolides, teatrites ja 
konverentsisaalides kasutatavaid 
seadmeid või muude kommerts-, avalike 
või eratarbijate kasutatavaid seadmeid. 
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Vajalikuks tehniliseks 
moderniseerimiseks on vaja suuremaid 
rahalisi kulutusi ning seepärast tuleb 
selgeks teha, kes selle eest vastutab.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Pikemas 
perspektiivis tuleks kavandada ka 
täiendavat spektrit allpool 790 MHz, 
sõltuvalt kogemustest ja spektrinappusest 
muudes kasutamiseks sobivates ribades.
Arvestades 800 MHz sagedusriba sobivust 
suurte alade katmiseks ülekandevõrguga, 
tuleks õigustele lisada katvuse kohustused.

(13) 800 MHz sagedusriba saab kasutada
suurte alade katmiseks, näiteks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2015. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2015 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, lisatakse 
õigustele katvuse kohustused.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Muudele sektoritele nagu transport 
(ohutus, teabe- ja juhtimissüsteemid), 
uurimis- ja arendustegevus, avalik 
julgeolek ja katastroofiabi, e-tervishoid ja
e-kaasamine võib vaja minna rohkem 
spektrit. Innovatsioonile peaks kaasa 
aitama spektripoliitika ning teadus- ja 
arendustegevuse vahelise sünergia 

(15) Muudele sektoritele nagu transport 
(ohutus, teabe- ja juhtimissüsteemid), 
uurimis- ja arendustegevus, avalik 
julgeolek ja katastroofiabi, e-tervishoid, e-
kaasamine ja kultuur võib vaja minna 
rohkem spektrit. Innovatsioonile peaks 
kaasa aitama spektripoliitika ning teadus-
ja arendustegevuse vahelise sünergia 
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optimeerimine ning eri spektrikasutajate 
raadiotehnilise ühilduvuse uuringud. 
Spektri reguleerimise tehnilistes aspektides 
peaks kaasa aitama komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus, eelkõige 
võimaluste loomisega ELi õigusaktide 
puhul asjakohaste häiremudelite 
katsetamiseks. Pealegi tuleb seitsmenda 
raamprogrammi uurimistulemuste alusel 
uurida suure majandusliku või 
investeerimispotentsiaaliga, eriti VKEsid 
huvitavate projektide, näiteks kognitiivse 
raadio või e-tervise spektrivajadusi. Vajalik 
kaitse kahjulike häirete eest tuleks tagada 
ka teadus- ja arendustegevuse ning 
teadusliku tegevuse toetamiseks.

optimeerimine ning eri spektrikasutajate 
raadiotehnilise ühilduvuse uuringud. 
Spektri reguleerimise tehnilistes aspektides 
peaks kaasa aitama komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus, eelkõige 
võimaluste loomisega ELi õigusaktide 
puhul asjakohaste häiremudelite 
katsetamiseks. Pealegi tuleb seitsmenda 
raamprogrammi uurimistulemuste alusel 
uurida suure majandusliku või 
investeerimispotentsiaaliga, eriti VKEsid 
huvitavate projektide, näiteks kognitiivse 
raadio või e-tervise spektrivajadusi. Vajalik 
kaitse kahjulike häirete eest tuleks tagada 
ka teadus- ja arendustegevuse ning 
teadusliku tegevuse toetamiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Lisaks peaks spektri kasutusala 
laiendamisega mainitud valdkondadele 
kaasnema spektri täiendavat kasutust 
käsitlev avalik teave ning 
koolitusprogrammid, mis võimaldavad 
kodanikel asjakohaseid ametlikke algatusi 
laiendada ja annavad tegeliku võimaluse 
ühiskonna mobiliseerimiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Spektri reguleerimisel on 
leviomaduste, raadiopõhistest teenustest
sõltuvate turgude rahvusvahelise olemuse 
ja kahjulike riikidevaheliste häirete 
vältimise vajadusega seoses tugev 
piiriülene või rahvusvaheline mõõde. 

(19) Spektri reguleerimisel on 
leviomaduste, raadiopõhistest teenustest 
sõltuvate turgude rahvusvahelise olemuse 
ja kahjulike riikidevaheliste häirete 
vältimise vajadusega seoses tugev 
piiriülene või rahvusvaheline mõõde. 
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Lisaks tähendavad viited rahvusvahelistele 
kokkulepetele direktiivis nr 2002/21/EÜ ja 
muudetud direktiivis nr 2002/20/EÜ, et 
liikmesriigid ei võta rahvusvahelisi 
kohustusi, mis takistavad või piiravad 
nende ELiga seotud kohustuste täitmist. 
Liikmesriigid peaksid pretsedendiõiguse 
kohaselt toetama kõiki vajalikke 
jõupingutusi, et võimaldada
spektriküsimusi kooskõlastavates 
rahvusvahelistes organites asjakohast ELi 
esindatust küsimustes, mis kuuluvad ELi 
pädevusse. Üldiselt peaks EL seal, kus 
käsitletakse ELi poliitika või pädevusega 
seotud küsimusi, poliitiliselt juhtima 
läbirääkimiste ettevalmistamist ja osalema 
mitmepoolsetes, sealhulgas 
Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni 
Liidus toimuvates läbirääkimistes 
vastavalt vastutusele, mida EL kannab 
ELi õigusaktide kohaselt 
spektriküsimustes.

Lisaks tähendavad viited rahvusvahelistele 
kokkulepetele direktiivis nr 2002/21/EÜ ja 
muudetud direktiivis nr 2002/20/EÜ, et 
liikmesriigid ei võta rahvusvahelisi 
kohustusi, mis takistavad või piiravad 
nende ELiga seotud kohustuste täitmist. 
Liikmesriigid peaksid pretsedendiõiguse 
kohaselt ja koostöös komisjoniga uurima, 
kuidas tagada spektriküsimusi 
kooskõlastavates rahvusvahelistes 
organites ELi ühiste huvide asjakohane 
esindatus, ning uurimistulemusi kiiresti 
rakendama.  

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 
nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide 
konverentsil järgitavate protseduuride 
kohta, ja olukorras, kus ülemaailmsetel 
raadioside konverentsidel ja muudel 
mitmepoolsetel läbirääkimistel käsitletakse 
olulise ELi-mõõtmega põhimõtteid ja 
poliitikaküsimusi, peaks EL, lisaks 
pikaajalisele eesmärgile saada
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni
Liidu liikmeks kõrvuti liikmesriikidega, 
olema võimeline kehtestama uusi 
protseduure oma huvide kaitseks 
mitmepoolsetel läbirääkimistel; sel 

(20) Komisjon esitab Euroopa Parlamendi 
ja nõukoguga konsulteerides ettepaneku 
selle kohta, kuidas tagada ülemaailmsetel 
raadioside konverentsidel ja muudel 
mitmepoolsetel läbirääkimistel, kus
käsitletakse olulise ELi-mõõtmega 
põhimõtteid ja poliitikaküsimusi, liidu 
ühiste huvide asjakohane esindatus ELi 
institutsioonide kaudu. Samas tuleks 
nõukoguga konsulteerides kaaluda ELi 
liikmesust Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidus kõrvuti 
liikmesriikidega ja see vajaduse korral 
ellu viia. 



PE454.499v02-00 14/27 AD\858991ET.doc

ET

eesmärgil võib komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, 
nagu on sätestatud 
direktiivis 2002/21/EÜ.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva otsuse täitmise tulemustest ning 
tulevikus kavandatavatest tegevustest.

(24) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva otsuse täitmise tulemustest ning 
tulevikus kavandatavatest tegevustest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva otsusega ei piirata 
turuosaliste kaitset, mida kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/140/EÜ, 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 
kohta1;
---------------
1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk ja reguleerimisala

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsusega luuakse 
raadiospektripoliitika programm 
spektrikasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks ja ühtlustamiseks, et tagada 
siseturu toimimine.

Käesoleva otsusega luuakse kooskõlas 
raamdirektiiviga ja direktiividega 
2002/20/EÜ ja 2002/19/EÜ (muudetud 
direktiiviga 2009/140/EÜ), direktiiviga 
2002/22/EÜ (muudetud direktiiviga 
2009/136/EÜ) ja otsusega nr 67/2002/EÜ
raadiospektripoliitika programm 
spektrikasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks ja ühtlustamiseks, et tagada 
siseturu toimimine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsusega ei piirata kehtivat ELi 
õigust ega riikliku tasandi meetmeid, mis 
on kehtestatud vastavalt ELi õigusele, et 
saavutada üldisest huvist lähtuvaid 
eesmärke, eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga, 
ega liikmesriikide õigust korraldada ja 
kasutada oma spektrit avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku tagamiseks ning 
riigikaitse eesmärkidel.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) soodustada spektri tõhusat kasutamist, et 
see kõige paremini rahuldaks kasvavat 
nõudlust sageduste kasutamise järele;

a) soodustada spektri tõhusat kasutamist, et
see kõige paremini rahuldaks kasvavat 
nõudlust sageduste kasutamise järele, 
võttes samal ajal arvesse spektri 
ühiskondlikku, kultuurilist ja 
majanduslikku väärtust tervikuna;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kohaldada spektri kasutamisel 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
jaoks ning võimaluse korral muude 
sektorite ja rakenduste jaoks vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ) (raamdirektiivi) 
artiklile 9 tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsust sellisel viisil, et 
edendada spektrikasutuse tõhusust, 
eelkõige paindlikkuse ja innovatsiooni 
edendamisega;

b) kohaldada spektri kasutamisel 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
jaoks ning võimaluse korral muude 
sektorite ja rakenduste jaoks vastavalt 
direktiiviga 2009/140/EÜ muudetud
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiivi) 
artiklile 9 tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsust sellisel viisil, et 
edendada spektrikasutuse tõhusust, 
eelkõige paindlikkuse ja innovatsiooni 
edendamisega;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohaldada võimalikult vähe koormavat
lubade andmise süsteemi sellisel viisil, et 
saavutada võimalikult suur spektrikasutuse 
paindlikkus ja tõhusus;

c) kohaldada võimalikult asjakohast
lubade andmise süsteemi sellisel viisil, et 
saavutada võimalikult suur spektrikasutuse 
paindlikkus ja tõhusus;

Muudatusettepanek 24
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega, et 
kooskõlas raamdirektiiviga (mida on 
muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ) 
edendada kultuurilist mitmekesisust ja 
meediapluralismi, aga ka sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke;

a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
spektripoliitika eesmärke, võttes samal 
ajal arvesse ringhäälingu 
arenguvõimalusi;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtteid, avades 
spektri uute teenuste jaoks ja võimaldades 
spektriõigustega kauplemist;

b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtteid, avades 
spektri uute teenuste jaoks ja võimaldades 
spektriõigustega kauplemist. Seejuures 
võivad liikmesriigid võtta meetmeid, mis 
sellest põhimõttest kõrvale kalduvad, kui 
neid meetmeid võetakse raamdirektiivi 
artikli 9 lõike 4 punktides a–d esitatud 
eesmärkide saavutamiseks;
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muuta spektrikasutus tõhusamaks, 
eelistades spektrit vähe kasutavaid 
tehnoloogiaid; kasutada täiendavalt 
tehnoloogilisi lahendusi, mis spektrit ei 
vaja, nagu tulipunktid ja WiFi;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tõhustada spektri kasutamist, kasutades 
üldlubade soodsaid omadusi ja laiendades 
seda tüüpi lubade kasutamist;

c) tõhustada spektri kasutamist, kasutades 
üldlubade soodsaid omadusi ja laiendades 
seda tüüpi lubade kasutamist, ning 
parandada tarbijate olukorda, nii et vanu 
ja uusi rakendusi saaks samaaegselt 
kasutada;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vältida kahjulikke häireid või segamist 
raadiotehniliste ja muude seadmete poolt, 
soodustades selliste standardite 
väljatöötamist, mis võimaldavad 
paindlikku ja tõhusat spektrikasutust, ja 
suurendades vastuvõtjate häirekindlust, 
pöörates erilist tähelepanu raadioseadmete 
ja rakenduste suureneva hulga ja tiheduse 
koondmõjule;

f) vältida kahjulikke häireid või segamist 
seadmete vahel, soodustades selliste 
standardite väljatöötamist, mis 
võimaldavad paindlikku ja tõhusat 
spektrikasutust, ja suurendades 
vastuvõtjate häirekindlust või paigaldades 
neile tugevuse reguleerijad, pöörates 
erilist tähelepanu raadioseadmete ja 
rakenduste suureneva hulga ja tiheduse
koondmõjule;
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad 1. jaanuariks 2013 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2002/20/EÜ (elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta) (loadirektiiv) vastu 
lairibateenuste arendamiseks sobivad 
lubade andmise ja jagamise meetmed, 
näiteks annavad olulistele operaatoritele 
võimaluse korral ja artikli 11 kohaste 
konsultatsioonide põhjal otsese või kaudse 
juurdepääsu spektri külgnevatele 
plokkidele vähemalt 10 MHz ulatuses. 

1. Liikmesriigid võtavad 1. jaanuariks 2013 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2002/20/EÜ (elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta, muudetud direktiiviga 
2009/140/EÜ) (loadirektiiv) vastu 
lairibateenuste arendamiseks sobivad 
lubade andmise ja jagamise meetmed, 
näiteks annavad olulistele operaatoritele 
võimaluse korral ja artikli 11 kohaste 
konsultatsioonide põhjal otsese või kaudse 
juurdepääsu spektri külgnevatele 
plokkidele vähemalt 10 MHz ulatuses.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist.

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist ning olemasolevate ja uute 
teenuste ja seadmete samaaegset 
tarvitamist, mis tuleb kasuks 
lõppkasutajatele ja tarbijatele.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurents Elektroonilise side valdkonna konkurentsi 
reguleerivad põhimõtted
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid säilitavad ja soodustavad 
tõhusat konkurentsi ja väldivad 
konkurentsimoonutusi siseturul või selle 
olulises osas.

välja jäetud

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks, et täies ulatuses täita lõikes 1 
esitatud kohustusi ja eelkõige tagada, et 
konkurentsi ei moonutataks 
raadiosageduste kasutamisõiguste 
ükskõik millise kogumise, ülekandmise 
või muutmisega, võivad liikmesriigid muu 
hulgas kasutusele võtta järgmisi meetmeid, 
mis ei piira konkurentsieeskirjade
kohaldamist:

2. Selleks, et säilitada ja edendada tõhusat 
konkurentsi siseturul ning vastavalt 
raamdirektiivi artikli 9 lõikele 7 ja 
loadirektiivi artikli 5 lõikele 6 võivad 
liikmesriigid muu hulgas kasutusele võtta 
järgmisi meetmeid, mis ei piira 
konkurentsieeskirjade kohaldamist:

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriigid võivad muuta 
olemasolevaid õigusi vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 14, kui 
osutub vajalikuks võtta kasutusele 
järelmeetmeid, et vältida raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
takistada konkurentsi.

d) liikmesriigid võivad muuta 
olemasolevaid õigusi vastavalt 
loadirektiivi artiklile 14, kui osutub 
vajalikuks võtta kasutusele järelmeetmeid, 
et vältida raadiosageduste ülemäärast 
koondumist teatavate ettevõtjate kätte, mis 
võib oluliselt takistada konkurentsi.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade 
andmise ja valiku protseduurid ei tekita 
viivitusi ja edendavad tõhusat konkurentsi.

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade 
andmise ja valiku protseduurid edendavad 
tõhusat konkurentsi, ei tekita 
põhjendamatuid viivitusi ja võtavad 
arvesse tarbijate olukorda seoses 
rakenduste samaaegse kasutusega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, võib komisjon 
anda loa teha konkreetse erandi kuni 
aastani 2015. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega alla 1 
GHz spektririba kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.

3. Liikmesriigid teevad 17. juuniks 2015
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
digitaalringhäälingule üleminek edeneb 
jõudsalt või on juba lõpule viidud ja kus 
olemasolevate teenuste vahetus 
suudetakse õigeaegselt läbi viia, soovitab 
komisjon teha sagedusriba kättesaadavaks 
1. jaanuariks 2013.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 
andmesisule ja teenustele; seda tehes 
uurivad nad võimalusi ja vajaduse korral 
võtavad kasutusele sobivad meetmed, et 
800 MHz sagedusriba vabastamine ei 
kahjustaks programmitootmise ja 
erisündmuste edastamise süsteemi 
kasutajaid.

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 
andmesisule ja teenustele; seda tehes 
tagavad nad, et 800 MHz sagedusriba 
vabastamine ei kahjustaks 
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajaid ega 
olemasolevaid ja tulevasi 
ringhäälinguülekandeid ning et seniste 
kasutajate jaoks võetakse asjakohaseid 
kompensatsioonimeetmeid tekkinud või 
tekkivate migratsioonikulude tarbeks. 800 
MHz sagedusriba ümberjaotamisel 
tagavad liikmesriigid lõpptarbijale 
vastuvõtjate häiretevaba kasutuse.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Koostöös komisjoniga tagavad 
liikmesriigid, et rakendatakse vajalikke 
tehnilisi ja reguleerivaid meetmeid, et 
vältida häireid 800 MHz sagedusriba 
elektrooniliste sideteenuste ja allpool 790 
MHz programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi vahel.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni kutsutakse üles prioriteedina 
sätestama sobivad meetmed vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 9b lõikele 3, 
mis tagaksid, et liikmesriigid lubaksid 
kogu ELis kauplemist spektri 
kasutusõigustega ühtlustatud 
sagedusribades 790–862 MHz („800 MHz 
sagedusriba”), 880–915 MHz, 925–960 
MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 
1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2,5–2,69 GHz ja 3,4–3,8 GHz. 

5. Komisjoni kutsutakse üles prioriteedina 
sätestama sobivad meetmed vastavalt 
raamdirektiivi artikli 9b lõikele 3, mis 
tagaksid, et liikmesriigid lubaksid kogu 
ELis kauplemist spektri kasutusõigustega 
ühtlustatud sagedusribades 790–862 MHz 
(„800 MHz sagedusriba”), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz ja 
3,4–3,8 GHz.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral tagab komisjon 
täiendavate sagedusribade kättesaadavuse 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud 
satelliiditeenustele kogu ELi territooriumil, 
kaasa arvatud äärepoolseimad alad, millega 
võimaldatakse lairibajuurdepääs Internetile 
hinnaga, mis on võrreldav maapealse 
ühenduse hinnaga.

6. Vajaduse korral tagab komisjon spektri 
jätkuva kättesaadavuse 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud 
satelliiditeenustele kogu ELi territooriumil, 
kaasa arvatud äärepoolseimad alad, millega 
võimaldatakse lairibajuurdepääs 
Internetile.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Et toetada edasist arengut 
innovaatiliste audiovisuaalmeedia 
teenuste vallas, eelkõige seoses 
teenustega, mis tulenevad üleminekust 
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digitaaltelevisioonile, tagavad 
liikmesriigid koostöös komisjoniga ja 
arvestades digitaalse siseturu 
majanduslikke ja ühiskondlikke hüvesid, 
spektri kättesaadavuse 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamiseks 
ning kaitsevad neile teenustele vajalikke 
raadiosagedusi.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral tagab komisjon, et 
ühtlustatud tingimustel tehakse 
kättesaadavaks piisavalt spektrit, et toetada 
turvateenuseid ja vastavate seadmete vaba 
levikut ning uudsete koostalitlusvõimeliste 
lahenduste arengut elanikkonna ohutuse ja 
avaliku julgeoleku, kodanikukaitse ja 
katastroofiabi valdkonnas.

3. Liikmesriigid tagavad koostöös 
komisjoniga, et ühtlustatud tingimustel 
tehakse kättesaadavaks piisavalt spektrit, et 
toetada turvateenuseid ja vastavate 
seadmete vaba levikut ning uudsete 
koostalitlusvõimeliste lahenduste arengut 
elanikkonna ohutuse ja avaliku julgeoleku, 
kodanikukaitse ja katastroofiabi 
valdkonnas. Seejuures ei puudutata 
ringhäälinguks kasutatavat spektrit.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostöös teadlastega kindlaks olulisemad 
teadus- ja arendustegevuse algatused ja 
uudsed rakendused, millel võib olla olulist 
sotsiaalmajanduslikku mõju ja/või 
investeerimispotentsiaali, vaatavad üle 
nende spektrivajadused ning valmistavad 
ette piisava hulga spektrit, mis eraldatakse 
selliste rakenduste jaoks ühtlustatud 
tehnilistel tingimustel ja võimalikult 
väikese halduskoormusega.

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostöös teadlaste ja akadeemiliste 
ringkondadega kindlaks olulisemad 
teadus- ja arendustegevuse algatused ja 
uudsed rakendused, millel võib olla olulist 
sotsiaalmajanduslikku mõju ja/või 
investeerimispotentsiaali, vaatavad üle 
nende spektrivajadused ning valmistavad 
ette piisava hulga spektrit, mis eraldatakse 
selliste rakenduste jaoks ühtlustatud 
tehnilistel tingimustel ja võimalikult 
väikese halduskoormusega.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inventuur ning spektri olemasoleva 
kasutuse ja kujunemisjärgus vajaduste 

seire

Spektri olemasoleva kasutuse ja 
kujunemisjärgus vajaduste inventuur

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 3 GHz.

1. Liikmesriigid viivad oma siseriikliku 
pädevuste jaotuse korra alusel läbi oma 
territooriumil olemasoleva spektrikasutuse 
ja tulevaste võimalike vajaduste inventuuri, 
eelkõige vahemikus 300 MHz kuni 3 GHz.
Samal ajal kontrollivad liikmesriigid uute 
teenuste jaoks kasutatava spektri tehnilist 
tõhusust.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud inventuur võimaldab 
hinnata olemasoleva spektrikasutuse 
tehnilist tõhusust ning tuvastada 
ebatõhusad tehnoloogiad ja rakendused, 
kasutamata või ebatõhusalt kasutatavad 
spektriosad ja spektri jagatud kasutamise 
võimalused. Inventuuril tehakse kokkuvõte 
tulevastest spektrivajadustest, lähtudes 
tarbijate ja käitajate nõudmistest ning 
võimalusest selliseid vajadusi rahuldada.

2. Lõikes 1 osutatud inventuur võimaldab 
hinnata olemasoleva spektrikasutuse 
tehnilist tõhusust ning tuvastada 
ebatõhusad tehnoloogiad ja rakendused, 
kasutamata või ebatõhusalt kasutatavad 
spektriosad ja spektri jagatud kasutamise 
võimalused. Samuti tagatakse, et seal, kus 
kasutus ei ole optimaalne, võetakse 
vajalikke meetmeid, et muuta kasutus 
võimalikult tõhusaks. Inventuuril tehakse 
kokkuvõte tulevastest spektrivajadustest, 
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lähtudes tarbijate ja käitajate nõudmistest 
ning võimalusest selliseid vajadusi 
rahuldada.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EL võtab oma huvide kaitsmiseks osa 
spektrialastest rahvusvahelistest 
läbirääkimistest, toimides vastavalt ELi 
õigusaktidele, milles käsitletakse 
muuhulgas ka ELi sisemise ja välise
kompetentsi põhimõtteid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
rahvusvaheliste õigusaktidega lubataks 
sagedusribade täielikku kasutamist 
eesmärkideks, milleks need on määratud 
ELi õigusaktidega, ja et piisav hulk 
vajalikul määral kaitstud spektrit oleks 
kättesaadav ELi eri poliitikavaldkondade 
jaoks.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
rahvusvaheliste õigusaktidega lubataks 
sagedusribade täielikku kasutamist 
eesmärkideks, milleks need on määratud 
riiklike ja ELi õigusaktidega, ja et piisav 
hulk vajalikul määral kaitstud spektrit 
oleks kättesaadav ELi eri 
poliitikavaldkondade jaoks.
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