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LÜHISELGITUS

1. Esimene raadiospektripoliitika programm on oluline samm selle ammenduva ressursi 
tõhusa ja optimaalse kasutamise poole. Spektripoliitika on komisjoni juhtalgatuse „Euroopa 
digitaalne tegevuskava” keskmes ning oluline ELi 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, samuti kuulub programm 
ühtse turu akti 50 prioriteetse meetme hulka. 

2. Raadiospektripoliitika programmi eesmärk on konkurentsivõimelise ja jõulise traadita 
lairibateenuseid ja seadmeid pakkuva tööstusharu loomine Euroopas. Programmi abil 
püütakse luua keskkond, milles üleeuroopalised teenused saaksid jõudsalt areneda.

3. Spektri kui avaliku hüve jaotamisel tuleks lähtuda Euroopa kodanike parimatest huvidest. 
Spektri tõhus ja tulemuslik jaotamine toob suuremat sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku 
kasu, suurendab tarbijate valikuvõimalusi, edendab Euroopa tööstuse pikaajalist 
konkurentsivõimet ja aitab kaasa digitaalse siseturu saavutamisele. 

4. Spektri kasutamine mobiilsete lairibaühenduste pakkumiseks suurendab kodanike heaolu 
ning viimastel aastatel on mobiilsidevõrkude kaudu edastatav andmemaht hoogsalt 
suurenenud. See on ka edaspidi nii, sest nutitelefonide, tahvelarvutite ja riistvaralukkude arv 
kasvab praegu niisama kiiresti. Lisaks sellele on mobiilsetel lairibaühendustel järjest suurem 
roll teenuste pakkumisel ja innovatsioonil muudes valdkondades, nagu tervishoid, haridus, 
kultuur ja avalik haldus.

5. Sageduste ühtlustamine alandab mobiilsidevõrkude rajamise kulusid, vähendab mobiilsete 
seadmete hinda tarbijate jaoks ning suurendab konkurentsi ja tarbijate valikuvõimalusi. Lisaks 
vähendab see kahjulikku piiriülest sekkumist ja häireid. 

6. Spektri tõhus kasutamine võib aidata oluliselt kaasa elektroonilise side kõigile 
kättesaadavaks muutmisele, eriti vähem soodsates piirkondades või äärepoolsetes 
piirkondades, näiteks maapiirkondades või saartel asuvate kodanike ja ettevõtete jaoks.

7. Spektri ühtlustamine ja traadita lairibateenuste arengu võimaldamine annab uued vahendid 
ja võimalused kultuuriprogrammi edastamiseks. Samal ajal on tähtis säilitada olemasolevad
võimalused maapealse ringhäälingu jaoks. Liikmesriigid peavad vajaduse korral hüvitama 
sagedusriba vabastamisest tulenevad lisakulud.

8. Raadiospektripoliitika programmis on esitatud realistlikud, kuid ambitsioonikad eesmärgid, 
mille täitmine võimaldaks Euroopa äriühingutel maailmaturul kindlamalt konkureerida. Ilma 
selliste ambitsioonikate sihtideta ähvardab Euroopa Liitu mahajäämine. Lisaks sellele on 
raadiospektri vabastamine vahemikus 790–862 MHz (800 Mhz) oluline Euroopa digitaalses 
tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, seda nii kiire internetiühenduse 
kättesaadavuse kui ka digitaalse lõhe vähendamise osas. Spektri vabastamise protsess tuleks 
läbi viia võimalikult kiiresti ja hiljemalt aastaks 2013. Kogu ELis lairibaühenduste 
kasutuselevõtmisele peaks kaasa aitama e-valitsus, sh elektroonilised riigihankemenetlused.
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9. Vaja on pikaajalisi strateegilisi kohustusi, isegi kauemaks kui 2015. aastani. Selliste 
mahukate investeeringute puhul tuleb tagada õiguskindlus. 

Seoses ettepanekuga luua raadiospektripoliitika programm, rõhutab raportöör vajadust

a) luua ühtlustatud sagedusribad, et soodustada üleeuroopalisi teenuseid, vähendada 
halduskoormust ja veelgi tugevdada siseturgu;

b) vabastada mobiilsete lairibaühenduste pakkumise jaoks 2013. aastaks sagedusriba 790–
862 MHz;

c) uurida andmemahtude kasvuga toimetulemiseks võimalust vabastada veel spektrit 
„teises alumises sagedusribas” allpool 790 MHz;

d) edendada suurema läbilaskevõimega sagedusribade, näiteks 2,3 GHz, kasutamist;

e) arvestada, et on väga tähtis raadiospektripoliitika programm võimalikult kiiresti vastu 
võtta. Eriti oluline on konsensusele suunatud lähenemisviis, milles keskendutakse kõige 
olulisematele küsimustele, peamiselt vajadusele vabastada mobiilsete teenuste 
osutamiseks rohkem spektrit. 

Siseturu vajadusi arvestades on eespool esitatud eesmärkide saavutamine võimalus 
suurendada Euroopas jätkusuutlikku majanduskasvu ja tööhõivet. Mobiilside sektor on 
ühenduses seni olnud laiema majandusarengu tõukejõud. Seepärast on vaja luua keskkond, 
mis soodustab investeeringuid, loob kasvuruumi ja viib Euroopa maailmaturul esikohale.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 

(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 
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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 
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.

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.
Raadiospektripoliitika programm toetab 
ELi 2020. aasta strateegias ja 
digitaalarengu tegevuskavas esitatud 
eesmärke ja põhimeetmeid ning kuulub 
ühtse turu akti 50 prioriteetse meetme 
hulka. Käesoleva otsusega ei piirata 
olemasoleva ELi õiguse, eelkõige
direktiivide 1999/5/EÜ, 2002/19/EÜ, 
2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2009/140/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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Spekter on avalik hüve, mis ei saa 
kuuluda eraomanikele, vaid mida peavad 
reguleerima riigid, et hõlbustada selle 
kasutamist litsentsitud edastamisõiguste 
või litsentsivabade kasutusõiguste abil.
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Muudatusettepanek 3

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 tähtsaim avalik 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.
Samuti aitab spektri tõhus kasutamine 
kaasa elektroonilise side kõigile 
kättesaadavaks muutmisele, eriti 
hõredamalt asustatud piirkondades või 
äärepiirkondades, näiteks 
maapiirkondades või saartel asuvate 
kodanike ja ettevõtete jaoks. Seepärast on 
spektrit reguleerivatel meetmetel mõju 
majandusele, ohutusele, tervishoiule, 
avalikule huvile, kultuurile, teadusele, 
sotsiaalsfäärile, keskkonnale ja tehnikale.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Spektri haldamisel, jagamisel ja 
kasutamisel tuleb majandus- ja 
sotsiaalvaldkonnas lähenemisviisi muuta, 
nimelt keskenduda rohkem sellise 
määruse koostamisele, mis tagab spektri 
suurema tõhususe, parema sagedusplaani 
ning kaitse spektrikasutusega seotud 
konkurentsivastase tegevuse ja 
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antisotsiaalsete meetmete võtmise eest.

Muudatusettepanek 5

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. Spektri kasutamise 
ühtlustamine on väga tähtis ka 
elektrooniliste sidekanalite kaudu 
osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks 
ja mastaabisäästu saavutamiseks, mis 
vähendaks nii mobiilsidevõrkude rajamise 
kulu kui ka mobiilsete seadmete hinda 
tarbijate jaoks. Sel eesmärgil vajab EL 
poliitikaprogrammi, mis hõlmab kõikide 
spektri kasutusega seotud 
poliitikavaldkondade, nagu elektroonilise 
side, teadus- ja arendustegevuse, transpordi 
ja energeetika siseturgu. Mingil juhul ei 
tohiks spektriõiguste praeguste omanike 
kõrged nõuded aeglustada vajalikke 
reforme.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Käesolev esimene programm peaks eriti 
toetama strateegiat Euroopa 2020. aastal

(4) Käesolev esimene programm peaks eriti 
toetama strateegiat Euroopa 2020. aastal
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(aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia), võttes arvesse 
traadita teenuste tohutuid võimalusi 
teabepõhise majanduse edendamiseks, 
info- ja sidetehnikal põhinevate sektorite 
arendamiseks ja toetamiseks ning 
digitaalse lõhe ületamiseks. See on ka üks 
põhimeetmeid Euroopa digitaalarengu 
tegevuskavas,4 mis on suunatud kiire 
lairibaühendusega Interneti 
kasutuselevõtule tuleviku võrgu- ja 
teadmistepõhises majanduses, koos 
ambitsioonika eesmärgiga võimaldada 
2020. aastaks kõigile eurooplastele 
juurdepääs lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, millega saavutatakse 
digitaalse ühisturu püsivad majanduslikud 
ja sotsiaalsed eelised. See peaks toetama ja 
edendama ka ELi muid valdkondlikke 
tegevuspõhimõtteid nagu jätkusuutliku 
keskkonna ning majandusliku ja sotsiaalse 
kaasamise tagamine kõigile ELi 
kodanikele. Arvestades traadita rakenduste 
tähtsust innovatsiooni jaoks, on programm 
ka üheks põhialgatuseks ELi 
innovatsioonipoliitika toetamisel.

(aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia), võttes arvesse 
traadita teenuste tohutuid võimalusi 
teabepõhise majanduse edendamiseks, 
info- ja sidetehnikal põhinevate sektorite, 
näiteks e-kaubanduse stimuleerimiseks,
arendamiseks ja toetamiseks ning 
digitaalse lõhe ületamiseks. See on ka üks 
põhimeetmeid Euroopa digitaalarengu 
tegevuskavas,4 mis on suunatud kiire 
lairibaühendusega Interneti 
kasutuselevõtule tuleviku võrgu- ja 
teadmistepõhises majanduses, koos 
ambitsioonika eesmärgiga võimaldada 
2020. aastaks kõigile eurooplastele 
juurdepääs lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, millega saavutatakse 
digitaalse ühisturu püsivad majanduslikud 
ja sotsiaalsed eelised. Eriti edendab see
VKEde jaoks uute turgude ja uute 
teenuste arendamist ja uute töökohtade 
loomist. Samuti suurendab see 
konkurentsi ja võimaldab tarbijatel saada 
kasu kaupade ja teenuste suuremast 
valikust ja parematest hindadest. E-
valitsus, sh elektroonilised 
riigihankemenetlused, peaks aitama kaasa 
lairibaühenduste kasutuselevõtule. 
Programm peaks toetama ja edendama ka 
ELi muid valdkondlikke 
tegevuspõhimõtteid nagu jätkusuutliku 
keskkonna ning majandusliku ja sotsiaalse 
kaasamise tagamine kõigile ELi 
kodanikele, eriti puuetega inimestele ja 
äärepoolsetes piirkondades elavatele 
kodanikele. Arvestades traadita rakenduste 
tähtsust innovatsiooni jaoks, on programm
ka üheks põhialgatuseks ELi 
innovatsioonipoliitika toetamisel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 
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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. Kuna 
spektri haldamine kuulub suuremas osas 
liikmesriikide pädevusse, tuleks seda teha 
vastavalt olemasolevatele ELi 
õigusaktidele ja võtta arvesse ELi 
poliitikasuundade teostamiseks vajalikke 
meetmeid. Seoses kaasnevate takistustega 
Euroopa turgudele tuleks spektrikasutuse 
valdkonnas kindlasti vältida riiklikke 
erimeetmeid, kusjuures kasutusõiguste 
andmise üle tuleks ka edaspidi otsustada 
riiklikul tasandil ja arvestada tuleks 
olemasolevaid riiklikke ärimudeleid.

Muudatusettepanek 8

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 
lubamatuid takistusi, ning hõlbustada kõigi 
liikmesriikide poolt selliste abinõude 
kasutuselevõttu ja kergendada selliste 
õiguste omandamist kõikjal ELi piirides.

(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, ühismeetmed, mis 
takistavad spektri koondumist, mis võiks 
tekitada turgu valitseva seisundi ja 
põhjustada omandatud spektri kasutamisel 
lubamatuid takistusi, ning litsentsitud 
õiguste tühistamise ühised standardid
hõlbustada kõigi liikmesriikide poolt 
selliste abinõude kasutuselevõttu ja 
kergendada selliste õiguste omandamist 
kõikjal ELi piirides.
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Muudatusettepanek 9

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 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

(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.
Teenused peaksid olema välja arendatud 
nii, et spektrialade katmine on võimalik 
ausa konkurentsi teel ja uusi 
turuletulijaid ei takistataks turule 
sisenemisel. Lisaks ei tohiks ka uusi 
tehnoloogiaid ainult seetõttu ebasoodsasse 
olukorda asetada, et need tehakse turul 
kättesaadavateks hiljem. 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, 
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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 10

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) 
nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; 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) 
nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 6 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. Lisaks 
peaks inventuur hõlmama ka aruannet 
selle kohta, milliseid meetmeid 
liikmesriigid on võtnud, selleks et 
rakendada konkreetsete sagedusribade 
ühtlustamise ja kasutamise kohta ELi 
tasandil võetud otsuseid.

Muudatusettepanek 11
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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 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. Vastusena 
liikmesriikide nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlustele võib komisjon 
erakorraliste kohalike asjaolude puhul 
anda loa teha konkreetseid erandeid kuni 
aastani 2015. Pikemas perspektiivis tuleks 
kavandada ka täiendavat spektrit UHF-
sagedusribas, tuginedes olemasoleva 
spektrikasutuse ja liidu tulevaste 
võimalike vajaduste inventuurile, sõltuvalt
tegelikust turunõudlusest, sotsiaalsetest ja 
kultuurilistest eesmärkidest, kogemustest 
ja spektrinappusest muudes kasutamiseks 
sobivates ribades. Lisaks sellele on 
otsustava tähtsusega GSMi direktiivi kiire 
ja konkurentsi soodustav rakendamine.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna ühine lähenemisviis ja 
mastaabisääst on ELis lairibaside 
arendamise ning konkurentsimoonutuste ja 
turu liikmesriigiti killustumise vältimise 
võti, tuleks liikmesriikide ühistegevuses ja 
koos komisjoniga määrata teatavad lubade 
andmise ja protseduurilised tingimused.

(14) Kuna ühine lähenemisviis ja 
mastaabisääst on ELis lairibaside 
arendamise ning konkurentsimoonutuste ja 
turu liikmesriigiti killustumise vältimise 
võti, tuleks liikmesriikide ühistegevuses ja 
koos komisjoniga määrata teatavad lubade 
andmise ja protseduurilised tingimused.
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Tingimused võiksid sisaldada katvuse 
kohustusi, spektriploki suurust, õiguste 
andmise ajastust, juurdepääsu virtuaalse 
mobiilsidevõrgu operaatoritele (MVNO) 
ja kasutamisõiguste kestust. Kuna 
spektriga kauplemine on spektri tõhusa 
kasutamise kasvu ning traadita seadmete ja 
teenuste siseturu arengu jaoks tähtis, tuleks 
neid tingimusi kohaldada spektri 
sagedusribadele, mis on eraldatud traadita 
sideks ning mille kasutamisõigusi võib 
loovutada või rendile anda.

Tingimused võiksid sisaldada õiguste 
andmise ajastust, kasutamisõiguste kestust
ning õiguste tühistamise ja edastamise 
tingimusi. Kuna spektriga kauplemine on 
spektri tõhusa kasutamise kasvu ning 
traadita seadmete ja teenuste siseturu 
arengu jaoks tähtis, tuleks neid tingimusi 
kohaldada spektri sagedusribadele, mis on 
eraldatud traadita sideks ning mille 
kasutamisõigusi võib loovutada või rendile 
anda.

Muudatusettepanek 13

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 peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt
aruande käesoleva otsuse täitmise 
tulemustest ning tulevikus kavandatavatest 
tegevustest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva otsuse ühegi osa 
eesmärk ei ole vähendada 
majandustegevuses osalejate kaitset, mida 
pakutakse 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 
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elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta1.
_______
1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk ja reguleerimisala

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev otsus ei piira turuanalüüsi 
sätteid, mida kehtestab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 
2009. aasta direktiiv 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 
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sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.
______________
1ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesoleva otsusega ei piirata 
kehtivaid ELi õigusakte 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.

Muudatusettepanek 19

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 tulemuslikumalt ja 
täieulatuslikult rahuldaks kasvavat 
nõudlust sageduste kasutamise järele, 
parandada teenuste kvaliteeti ja tagada 
elektroonilise side üldine kättesaadavus, 
ületades praegused geograafilised 
erinevused, võttes samal ajal arvesse 
spektri olulist ühiskondlikku, kultuurilist 
ja majanduslikku väärtust. See tuleb 
saavutada, tagades samas võrdsed 
tingimused ja mittediskrimineeriva 
konkurentsi ning kaitstes ärimudelitega 
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seotud riiklikke eripärasid;

Muudatusettepanek 20

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 kõige asjakohasemat 
mittediskrimineerivat lubade andmise 
süsteemi, mis oleks võimalikult vähe 
koormav, et saavutada võimalikult suur 
spektrikasutuse paindlikkus ja tõhusus;

Muudatusettepanek 21

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 ning 
spektri ühtlustamise ja standardimise 
tõhusa kooskõlastamisega.

Muudatusettepanek 22

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 
poliitika eesmärke, eriti lairibateenustega 
katmise prioriteediks seadmist, eelkõige 
GSMi direktiivi tulemusliku rakendamise 
abil, samuti edendada elektroonilisel sidel 
põhineva majandustegevuse, näiteks e-
kaubanduse arendamist piirkondades, kus 
praegu lairibaühendused puuduvad. See 
tuleb saavutada, tagades samas 
konkurentsi ja võttes arvesse selliseid 
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tähtsaid üldhuvi eesmärke nagu 
kultuuriline mitmekesisus ja 
meediapluralism, ning eri raadiospektri 
kasutajate huve;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) säilitada ja arendada tõhusat 
konkurentsi, eelkõige elektrooniliste 
sideteenuste alal, takistades eel- või 
järelmeetmetega raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
kahjustada konkurentsi;

d) säilitada ja arendada tõhusat 
konkurentsi, eelkõige elektrooniliste 
sideteenuste alal, takistades eel- või 
järelmeetmetega raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
kahjustada konkurentsi spektriõiguste 
tühistamise või muude meetmete kaudu;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) nende spektriosade 
kindlaksmääramisel, mida võib kasutada 
ilma litsentsitud õigusteta ja/või ainult 
teadusuuringute jaoks;

Muudatusettepanek 25

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 

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 
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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.

lairibateenuste arendamiseks sobivad 
lubade andmise ja jagamise meetmed.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et arendada ja ühtlustada 
standardeid raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning elektriliste ja elektrooniliste seadmete 
ja võrkude jaoks, tuginedes vajaduse korral 
komisjonilt asjakohastele 
standardiasutustele antud 
standardimisvolitustele.

3. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et arendada ja ühtlustada 
standardeid raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning elektriliste ja elektrooniliste seadmete 
ja võrkude jaoks, tuginedes vajaduse korral 
komisjonilt asjakohastele 
standardiasutustele antud 
standardimisvolitustele. Samuti tuleb 
erilist tähelepanu pöörata puuetega 
inimestele mõeldud seadmete 
standarditele, võtmata neilt siiski õigust 
kasutada eelistuse korral 
mittestandardseid seadmeid. Seejuures on 
eriline tähtsus spektri ühtlustamise ja 
standardimise tõhusal kooskõlastamisel, 
et võimaldada tarbijatel spektrist sõltuvaid 
seadmeid piiramatult kasutada kogu 
siseturul.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lõikes 1 sätestatud meetmed võetakse 
lisaks 900 MHz sagedusriba õigeaegsele 
ja konkurentsi edendavale avamisele 
muudetud GSMi direktiivi kohaselt. 
Asjakohased meetmed tuleb võtta 
mittediskrimineerival viisil ja need ei tohi 
moonutada konkurentsi turul juba 
valitsevat seisundit omavate käitajate 
kasuks.

Muudatusettepanek 29

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 täies ulatuses täita lõikes 1
esitatud kohustusi ja eelkõige tagada, et 
konkurentsi ei moonutataks 
raadiosageduste kasutamisõiguste ükskõik 
millise kogumise, ülekandmise või 
muutmisega, peavad liikmesriigid spektri 
eraldamist kavandades hoolikalt uurima, 
kas kavandatav spektri eraldamine, võttes 
arvesse konkureerivatele 
mobiilsideoperaatoritele nende 
territooriumil eraldatud spektrit, võib 
asjaomastel mobiilsideturgudel 
konkurentsi vähendada või moonutada. 
Juhul kui spektri kavandatava eraldamise 
tulemuseks oleks – võttes arvesse juba 
eraldatud spektrit – tõenäoliselt 
konkurentsi vähendamine või 
moonutamine, peavad liikmesriigid seda 
vähendamist või moonutamist takistama, 
võttes kasutusele vähemalt ühe järgmistest 
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meetmetest, mis ei piira 
konkurentsieeskirjade kohaldamist:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
spektri ühtlasema jaotuse saavutamiseks 
ettevõtjate vahel, reserveerides spektrit 
teatud sagedusribale või sarnaste 
näitajatega sagedusribade kogumile 
sisenevate uute tulijate jaoks või 
reserveerides nendes sagedusribades 
spektrit litsentsimata kasutuse jaoks;

Muudatusettepanek 31

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 ei tekita 
viivitusi ega diskrimineerimist ja 
edendavad tõhusat konkurentsi.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigid soovivad võtta lõikes 
2 osutatud meetmeid, kehtestavad nad 
loadirektiivi artikli 6 kohased tingimused 
vastavalt raadiosageduste 
kasutamisõiguste kohta kõnealuste 
tingimuste kehtestamise või muutmise 
korrale, mis on sätestatud Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 
2009. aasta direktiivis 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.

Selgitus
Muudatusettepaneku otstarve on viia tekst vastavusse telekommunikatsiooni reguleeriva 
õigusraamistikuga. Eelkõige ei ole selge, kas otsusega (artikli 5 lõige 2) antakse riikide 
reguleerivatele asutustele uued volitused või kas abinõud ja kaitsemeetmed tulenevad 
kehtivatest õigusaktidest. Nimelt ei tohi riikide reguleerivatel asutustel olla võimalik jätta 
tegemata turu läbivaatamise menetlus (sealhulgas raamdirektiivi artikkel 7) ega kehtestada 
juurdepääsu tagamise kohustus seal, kus nad seda varem teha ei ole saanud.

Muudatusettepanek 33

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 

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud otsuses 2010/267/EL, 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
ultrakõrgsagedusala (nimelt spektririba
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täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.

vahemiku 300 MHz kuni 3 GHz)
kasutamist ja hindab täiendava spektri 
vabastamise ja uutele rakendustele 
kättesaadavaks tegemise vajalikkust.
Eelkõige kaalutakse pikemas perspektiivis 
teise digitaalse dividendi rakendamist.

Muudatusettepanek 34

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, 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.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad koostöös 
komisjoniga vajalikke tehnilisi ja 
õiguslikke meetmeid, et vältida 
mobiilsideteenuste ja ringhäälingu ning 
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajate vahelisi 
kahjulikke häireid. Liikmesriigid teevad 
õigeaegselt kättesaadavaks piisavalt 
vahendeid, et katta 800 MHz sagedusriba 
avamise ja häirete vastaste 
kaitsemeetmetega seotud 
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üleminekukulusid.

Muudatusettepanek 36

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 
täiendavate sagedusribade kättesaadavuse 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud 
satelliiditeenustele kogu ELi territooriumil, 
kaasa arvatud äärepoolseimad alad, millega 
võimaldatakse lairibajuurdepääs 
Internetile.

Selgitus
Oleme seisukohal, et käesoleva otsuse reguleerimisalasse ei kuulu see, et komisjon tagab 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud satelliiditeenuste kättesaadavuse „millega võimaldatakse 
lairibajuurdepääs Internetile hinnaga, mis on võrreldav maapealse ühenduse hinnaga”, ja et 
2009. aastal Euroopa Liidu tasandil litsentsitud S-sagedusala spekter vastab 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud satelliiditeenuste nõuetele.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Innovaatilise audiovisuaalmeedia ja 
muude Euroopa kodanikele pakutavate 
teenuste edasise arengu toetamiseks, 
võttes arvesse digitaalse ühtse turu 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu, 
tagavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga nende teenuste maapealse ja 
satelliitide kaudu osutamise jaoks piisava 
spektri kättesaadavuse.
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Selgitus
Üldhuvi eesmärkide saavutamiseks ei vaja piisavat spektrit mitte ainult maapealne 
ringhääling, vaid ka satelliitside, et olla jätkuvalt teerajaja ja juurutada uut tehnoloogiat, mis 
edendab täiustatud digitaalteenuseid, sealhulgas uusi kvaliteetseid audiovisuaalteenuseid, 
nagu kõrglahutusega televisioon (HDTV) ja 3D-televisioon (3DTV). Tähtis on käsitleda 
spektrikasutust terviklikumalt, see tähendab, et tuleb edendada kogu tehnoloogiat, et 
kodanikud ja ettevõtjad saaksid majanduslikku ja sotsiaalset kasu, ning aidata seega kaasa 
ühtse digitaalse turu täielikule toimimisele.

Muudatusettepanek 38

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. Komisjon tagab, 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.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid püüavad koostöös 
komisjoniga määrata liidus 
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi jaoks kindlaks 
kesksete ühtlustatud sagedusribade 
minimaalse kogu kooskõlas liidu 
eesmärkidega parandada siseturu 
integratsiooni ja kultuuri kättesaadavust. 
Ühtlustatud ribade sagedus on 1 GHz või 
kõrgem.

Selgitus
Ringreisidel on artistidel ja kollektiividel probleeme, sest juhtmevabade mikrofonide 
sagedused erinevad mitte ainult liikmesriikides, vaid ka linnades ja piirkondades. 
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Programmitootmise ja erisündmuste edastamise süsteemiga ei ole vaja katta suuri alasid ja 
seetõttu sobivad üle 1 GHz sagedused selleks ideaalselt.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
spektri kättesaadavuse 
raadiosagedustuvastuse (RFID) ja muu 
asjade interneti traadita 
kommunikatsioonitehnoloogia jaoks ja 
töötavad selle nimel, et ühtlustada kõigi 
liikmesriikide spektri jaotus asjade 
internetile.

Muudatusettepanek 41

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. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike ühtlustatud spektri vajaduste 
inventuuri. Esimese sammuna hõlmab 
inventuur sagedusi vahemikus 300 MHz 
kuni 6 GHz. Inventuur hõlmab ka 
aruannet selle kohta, milliseid meetmeid 
liikmesriigid on võtnud selleks, et 
rakendada konkreetsete sagedusribade 
ühtlustamise ja kasutamise kohta ELi 
tasandil tehtud otsuseid.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 
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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
selgelt määratletud ja läbipaistvate 
hindamiskriteeriumide ning meetodite 
alusel 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, ettevõtete ja käitajate nõudmistest 
ning võimalusest selliseid vajadusi 
rahuldada.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võimaluse korral lisab komisjon 
lõikes 1 osutatud inventuuri ka teabe 
nende kolmandate partnerriikide 
spektrikasutuse kohta, kes on 
liikmesriikide naabrid ja kes võivad 
otseselt või kaudselt mõjutada 
spektrikasutust liidus.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõudmise korral annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge
kahepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega, et 
lahendada spektriga seotud 

4. EL abistab liikmesriike poliitilise ja 
tehnilise toega nende kahepoolsetel ja 
mitmepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega, et 
lahendada spektriga seotud 
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kooskõlastusküsimusi, mis takistavad 
liikmesriike ELi õigusaktides sätestatud 
spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 
sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke.

kooskõlastusküsimusi, mis takistavad 
liikmesriike ELi õigusaktides sätestatud 
spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 
sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke.
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