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Muudatusettepanek 24
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA KOMISJONI SOOVITUS

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. de

Selgitus

Siseturul kehtib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punktile a jagatud 
pädevus. Lisaks tuleb vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 5 arvesse võtta 
proportsionaalsuse põhimõtet. Liikmesriikidel on võimalik vaadeldavate meetmete eesmärgid 
piisavas ulatuses saavutada. Selleks ei ole vaja ühtlustamismeetme ega Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 25
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS

VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV

kiire elektroonilise side võrkude kiire elektroonilise side võrkude 
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kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Selgitus

(Muudatusettepanek kehtib kogu teksti suhtes. Selle vastuvõtmise korral on vajalikud vastavad 
muudatused kogu tekstis).

Muudatusettepanek 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
taustal tuleks käesolev tekst vastu võtta direktiivi vormis. Määruse vorm takistab vajalikku 
paindlikkust seoses riiklike või piirkondlike eripäradega, tekitab mittevajalikku bürokraatiat 
ega austa liikmesriikides kehtivaid eeskirju. Seetõttu tuleks ka järgnevalt asendada määruse 
mõiste direktiivi mõistega.

Muudatusettepanek 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1



AM\1005010ET.doc 5/99 PE519.832v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS

VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Selgitus

Määruses ei võeta arvesse riikidevahelisi erinevusi, sealhulgas konkurentsitaseme erinevust. 
EL peaks tagama liikmesriikidele paindlikkuse, võimaldades rakendada meetmeid viisil, mis 
vastab nende riigisisestele oludele.

Muudatusettepanek 28
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS

VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Selgitus

Horisontaalsed muudatusettepanekud, millega asendatakse kogu tekstis sõna „määrus” 
sõnaga „direktiiv”. Ettepaneku mõjujõu suurendamiseks on oluline, et liikmesriikidel oleks 
võimalik rakendada kavandatud sätteid paindlikul viisil ja kooskõlas riigisiseste oludega. 
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Omandiõigus, maaomandiõigus ja kohalikud ehitusload on liikmesriikide pädevus ja kõik 
kavandatavad meetmed peavad vastama subsidiaarsuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 29
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS

VÕTTA VASTU EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamise 
meetmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti suhtes.)

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kehtib horisontaalselt kogu teksti suhtes. Elektrivõrkude 
omanike tõstatatud suured probleemid ning ka 14 liikmesriigi parlamentide negatiivsed 
arvamused käesoleva dokumendi subsidiaarsususega seotud küsimuste kohta, peaksid 
tõstatama parlamendis küsimuse, kas on mõistlik praegu jätkata selle dokumendi käsitlemist 
määrusena. Samuti on selge, et määruse ulatuslik eesmärk on tegeleda probleemidega, mis on 
olemuselt kohalikud probleemid. Kohalik teadlikkus selle kohta, kui tähtis on sünergiat ära 
kasutada, näib olevat juba suur.

Muudatusettepanek 30
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu 
liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse liikmesriikide parlamentide 
arvamusi seadusandliku akti eelnõu kohta,

Or. en

Selgitus

Need arvamused on juba võetud teadmiseks ja dokumenteeritud IPEXi andmebaasis.

Muudatusettepanek 31
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Arvestades, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia on 
digitaalse ühiskonna keskmes ja praegu 
moodustab see ligikaudu 20 % Euroopa 
iga-aastasest tootlikkuse kasvust, 4,5 % 
ELi SKPst ning toodab 25 % erasektori 
investeeringutest teadus- ja 
arendustegevusse, mis võivad anda 
erakordse panuse majanduskasvu ja 
tööhõivesse.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid on tunnistanud kiirele 
lairibaühendusele ülemineku tähtsust ja 
heaks kiitnud komisjoni teatises Euroopa 

(2) Liikmesriigid on tunnistanud kiirele 
lairibaühendusele ülemineku tähtsust,
Euroopa Liit ning selle liikmesriigid 
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Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete 
vahenditega”29 („digitaalarengu 
tegevuskava”) sätestatud kaugelepürgivad 
eesmärgid seoses lairibaühendusega: 
täielik kaetus lairibaühendusega 2013. 
aastaks ning kõigi majapidamiste 
juurdepääs ühendusele kiirusega
30 Mbit/s, vähemalt 50 %
kodumajapidamiste juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 100 
Mbit/s 2020. aastaks.

soovivad heaks kiita kaugelepürgivad 
eesmärgid seoses lairibaühendusega. 
komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava – Euroopa majanduskasvu 
kiirendamine digitaalsete vahenditega”29

(„digitaalarengu tegevuskava”) 
sätestatakse, et 2020. aastaks peaks kõigil 
eurooplastel olema juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 30 
Mbit/s ja 50 % või enamal 
kodumajapidamisel peaks olema 
juurdepääs internetiühendusele kiirusega 
üle 100 Mbit/s. Siiski, võttes arvesse 
tehnoloogia kiiret arengut, mille 
tulemusel muutub internetiühendus veelgi 
kiiremaks, ning kasvavat nõudlust e-
teenuste järele, on kohane seada 
kaugemale pürgivaks eesmärgiks 
internetiühendus kiirusega üle 100 Mbit/s 
ja 50 % kodumajapidamiste juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega 1 Gbit/s 
2020. aastaks, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis 
„Kasvu, liikuvuse ja tööhõive 
digitaalarengu tegevuskava ja vajadus 
kiiremini tegutseda”29a.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; vt ka digitaalarengu 
tegevuskava läbivaatamine, COM(2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; vt ka digitaalarengu 
tegevuskava läbivaatamine, COM(2012) 
784 final.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Muudatusettepanek 33
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid on tunnistanud kiirele 
lairibaühendusele ülemineku tähtsust ja 
heaks kiitnud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete 
vahenditega”29 („digitaalarengu 
tegevuskava”) sätestatud kaugelepürgivad
eesmärgid seoses lairibaühendusega: täielik 
kaetus lairibaühendusega 2013. aastaks 
ning kõigi majapidamiste juurdepääs 
ühendusele kiirusega 30 Mbit/s, vähemalt 
50 % kodumajapidamiste juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 100 
Mbit/s 2020. aastaks.

(2) Liikmesriigid on tunnistanud kiirele 
lairibaühendusele ülemineku tähtsust ja 
heaks kiitnud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete 
vahenditega”29 („digitaalarengu 
tegevuskava”) sätestatud eesmärgid seoses 
lairibaühendusega: täielik kaetus 
lairibaühendusega 2013. aastaks ning kõigi 
majapidamiste juurdepääs ühendusele 
kiirusega 30 Mbit/s, vähemalt 50 % 
kodumajapidamiste juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 100 
Mbit/s 2020. aastaks. Märgib siiski, et 
võttes arvesse tehnoloogia kiiret arengut, 
mille tulemusel muutub internetiühendus 
veelgi kiiremaks, on kohane seada kõikide 
liidu kodumajapidamiste jaoks kaugemale 
pürgivaks eesmärgiks internetiühendus 
kiirusega üle 100 Mbit/s ja 50 % 
kodumajapidamiste juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega 1 Gbit/s, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis „Kasvu, liikuvuse ja 
tööhõive digitaalarengu tegevuskava ja 
vajadus kiiremini tegutseda”.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; vt ka digitaalarengu 
tegevuskava läbivaatamine, COM(2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; vt ka digitaalarengu 
tegevuskava läbivaatamine, COM(2012) 
784 final.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid on tunnistanud kiirele 
lairibaühendusele ülemineku tähtsust ja 
heaks kiitnud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete 
vahenditega”29 („digitaalarengu 
tegevuskava”) sätestatud kaugelepürgivad 
eesmärgid seoses lairibaühendusega: 
täielik kaetus lairibaühendusega 2013. 
aastaks ning kõigi majapidamiste 
juurdepääs ühendusele kiirusega 30 Mbit/s, 
vähemalt 50 % kodumajapidamiste 
juurdepääs internetiühendusele kiirusega 
üle 100 Mbit/s 2020. aastaks.

(2) Tunnistades, et kiirele 
lairibaühendusele üleminek on 
liikmesriikide jaoks olulise tähtsusega, et 
täita oma lairibaühendusega seotud 
kohustusi, mis on sätestatud komisjoni 
teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete 
vahenditega”29 („digitaalarengu 
tegevuskava”): täielik kaetus 
lairibaühendusega 2013. aastaks ning kõigi 
majapidamiste juurdepääs ühendusele 
kiirusega 30 Mbit/s, vähemalt 50 % 
kodumajapidamiste juurdepääs 
internetiühendusele kiirusega üle 100 
Mbit/s 2020. aastaks. Rõhutab siiski, et 
need eesmärgid on absoluutsed 
miinimumeesmärgid ning et liit peab 
eesmärgiks seadma kaugemale pürgivad 
eesmärgid seoses lairibaühendusega.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; vt ka digitaalarengu 
tegevuskava läbivaatamine, COM(2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; vt ka digitaalarengu 
tegevuskava läbivaatamine, COM(2012) 
784 final.

Or. en

 Muudatusettepanek35
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Arvestades, et hinnanguliselt on 
2020. aastaks internetiga ühendatud 50 
miljardit seadet ning globaalne 
andmeliiklus peaks kasvama 2017. aasta 
lõpuks 15 korda. Selline lairibaühenduse 
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liikluse hüppeline kasv nõuab 
ambitsioonika poliitika vastuvõtmist liidu 
ja liikmesriikide tasandil, et suurendada 
nii püsivõrkude kui mobiilsidevõrkude 
võimsus, kui Euroopa soovib saavutada 
suuremat kasvu, konkurentsivõimet ja 
tootlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Digitaalarengu tegevuskavas tuvastati 
ka vajadus poliitika järele, mis aitaks 
vähendada lairibaühenduse kasutuselevõtu 
kulusid kogu ELi territooriumil, muu 
hulgas nõuetekohase planeerimise ja 
koordineerimise ning halduskoormuse 
vähendamisega.

(3) Digitaalarengu tegevuskavas tuvastati 
ka vajadus poliitika järele, mis aitaks 
vähendada lairibaühenduse kasutuselevõtu 
kulusid kogu ELi territooriumil, muu 
hulgas nõuetekohase planeerimise ja 
koordineerimise, olemasolevate 
sidetaristute, sealhulgas kaasaegsete 
ringhäälingutehnoloogia taristute
valdkonnaülese ja ühtse kasutamise, 
parema õigusloome ning halduskoormuse 
vähendamisega. 

Or. de

Muudatusettepanek 37
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Arvestades, et kiire elektroonilise 
side võrkude kasutuselevõtukulude 
vähendamine aitab kaasa ka avaliku 
sektori digiteerimisele, võimaldades lisaks 
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avaliku halduse kulude vähendamisele ja 
kodanikele tõhusamate teenuste 
pakkumisele saavutada digitaalne 
võimendav mõju majanduse kõigile 
valdkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kiire elektroonilise side traadita ja 
traadiga võrkude kasutuselevõtuks liidu 
tasandil on vaja teha suuri investeeringuid, 
millest märkimisväärse osa moodustavad 
tsiviilehitustööde kulud.

(5) Kiire elektroonilise side traadita ja 
traadiga võrkude kasutuselevõtuks liidu 
tasandil on vaja teha suuri investeeringuid, 
millest märkimisväärse osa moodustavad 
tsiviilehitustööde kulud. (Osaline) 
loobumine kulukatest tsiviilehitustöödest 
võib tõhusale lairibaühendusele kaasa 
aidata.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmed, mille eesmärk on tõhustada 
olemasolevate taristute kasutamist ning 
vähendada uute tsiviilehitustööde 
läbiviimise kulusid ja takistusi, peaksid 
olulisel määral kaasa aitama kiire 
elektroonilise side võrkude hoogsale ja 
ulatuslikule kasutuselevõtule, tagades 
samas tõhusa konkurentsi.

(7) Meetmed, mille eesmärk on tõhustada 
olemasolevate taristute kasutamist ning 
vähendada uute tsiviilehitustööde 
läbiviimise kulusid ja takistusi, peaksid 
olulisel määral kaasa aitama kiire 
elektroonilise side võrkude hoogsale ja 
ulatuslikule kasutuselevõtule, tagades 
samas tõhusa konkurentsi, ilma et see 
avaldaks negatiivset mõju olemasolevate 
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avalike taristute ohutusele, julgeolekule ja 
sujuvale toimimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega soovitakse 
kehtestada teatavad ELi üleselt 
kohaldatavad minimaalsed õigused ja -
kohustused, et hõlbustada kiire 
elektroonilise side võrkude kasutuselevõttu 
ja sektoritevahelist koordineerimist. 
Vähimate võrdsete tingimuste tagamine ei 
tohiks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega piirata riiklikul ja kohalikul 
tasandil kehtestatud olemasolevaid 
parimaid tavasid ja meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid sätteid ja 
tingimusi, ega ka kõnealuseid õigusi ja 
kohustusi täiendavaid ja üksikasjalikumaid 
lisameetmeid.

(9) Austades subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet, soovitakse
käesoleva direktiiviga kehtestada teatavad 
ELi üleselt kohaldatavad minimaalsed 
õigused ja -kohustused, et hõlbustada kiire 
elektroonilise side võrkude kasutuselevõttu 
ja sektoritevahelist koordineerimist. 
Vähimate võrdsete tingimuste tagamine ei 
tohiks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega piirata riiklikul ja kohalikul 
tasandil kehtestatud olemasolevaid 
parimaid tavasid ja meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid sätteid ja 
tingimusi, ega ka kõnealuseid õigusi ja 
kohustusi täiendavaid ja üksikasjalikumaid 
lisameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega soovitakse 
kehtestada teatavad ELi üleselt 
kohaldatavad minimaalsed õigused ja -
kohustused, et hõlbustada kiire 

(9) Käesoleva määrusega soovitakse 
kehtestada teatavad ELi üleselt 
kohaldatavad minimaalsed õigused ja -
kohustused, et hõlbustada kiire 
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elektroonilise side võrkude kasutuselevõttu 
ja sektoritevahelist koordineerimist. 
Vähimate võrdsete tingimuste tagamine ei 
tohiks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega piirata riiklikul ja kohalikul 
tasandil kehtestatud olemasolevaid 
parimaid tavasid ja meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid sätteid ja 
tingimusi, ega ka kõnealuseid õigusi ja 
kohustusi täiendavaid ja üksikasjalikumaid 
lisameetmeid.

elektroonilise side võrkude kasutuselevõttu 
ja sektoritevahelist koordineerimist. 
Vähimate võrdsete tingimuste tagamine ei 
tohiks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega piirata riiklikul ja kohalikul 
tasandil kehtestatud olemasolevaid 
parimaid tavasid ja meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid sätteid ja 
tingimusi, ega ka kõnealuseid õigusi ja 
kohustusi täiendavaid ja üksikasjalikumaid 
lisameetmeid. Samuti on eesmärgiks 
edendada avatust ja võrguteenuste 
tõhusat konkurentsi.

Or. sv

Muudatusettepanek 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega soovitakse 
kehtestada teatavad ELi üleselt 
kohaldatavad minimaalsed õigused ja -
kohustused, et hõlbustada kiire 
elektroonilise side võrkude kasutuselevõttu 
ja sektoritevahelist koordineerimist. 
Vähimate võrdsete tingimuste tagamine ei 
tohiks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega piirata riiklikul ja kohalikul 
tasandil kehtestatud olemasolevaid 
parimaid tavasid ja meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid sätteid ja 
tingimusi, ega ka kõnealuseid õigusi ja 
kohustusi täiendavaid ja üksikasjalikumaid
lisameetmeid.

(9) Käesoleva direktiiviga soovitakse 
kehtestada teatavad ELi üleselt 
kohaldatavad minimaalsed õigused ja -
kohustused, et hõlbustada kiire 
elektroonilise side võrkude kasutuselevõttu 
ja sektoritevahelist koordineerimist. 
Vähimate võrdsete tingimuste tagamine ei 
tohiks kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega piirata riiklikul ja kohalikul 
tasandil kehtestatud olemasolevaid 
parimaid tavasid ja meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid sätteid ja 
tingimusi, ega ka kõnealuseid õigusi ja 
kohustusi täiendavaid ja üksikasjalikumaid 
lisameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui kooskõlas ELi õigusega 
kohaldatakse täpsemaid reguleerivaid 
meetmeid, peaksid need eriseaduste („lex 
specialis”) põhimõtet silmas pidades olema 
ülimuslikud käesolevas määruses
sätestatud miinimumõiguste ja -kohustuste 
suhtes. Seetõttu ei tohiks käesoleva 
määruse kohaldamine piirata ELi õigust ja 
eelkõige mis tahes konkreetseid 
reguleerivaid meetmeid, sealhulgas 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjate 
suhtes kehtestatud parandusmeetmeid, 
mida kohaldatakse liidu elektroonilise side 
reguleeriva raamistiku kohaselt (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta (raamdirektiiv),32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/20/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta (loadirektiiv),33 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/19/EÜ, 7. märts 2002, 
elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega 
seotud vahenditele juurdepääsu ja 
vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv),34 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ, 7. märts 
2002, universaalteenuse ning kasutajate 
õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste puhul (universaalteenuse 
direktiiv)35 ning komisjoni direktiiv 
2002/77/EÜ, 16. september 2002, 
konkurentsi kohta elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste turgudel36).

(10) Kui kooskõlas ELi õigusega 
kohaldatakse täpsemaid reguleerivaid 
meetmeid, peaksid need eriseaduste („lex 
specialis”) põhimõtet silmas pidades olema 
ülimuslikud käesolevas direktiivis
sätestatud miinimumõiguste ja -kohustuste 
suhtes. Seetõttu ei tohiks käesoleva 
direktiivi kohaldamine piirata ELi õigust ja 
eelkõige mis tahes konkreetseid 
reguleerivaid meetmeid, sealhulgas 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjate 
suhtes kehtestatud parandusmeetmeid, 
mida kohaldatakse liidu elektroonilise side 
reguleeriva raamistiku kohaselt (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta (raamdirektiiv),32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/20/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta (loadirektiiv),33 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/19/EÜ, 7. märts 2002, 
elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega 
seotud vahenditele juurdepääsu ja 
vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu 
käsitlev direktiiv),34 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ, 7. märts 
2002, universaalteenuse ning kasutajate 
õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste puhul (universaalteenuse 
direktiiv)35 ning komisjoni direktiiv 
2002/77/EÜ, 16. september 2002, 
konkurentsi kohta elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste turgudel36).

__________________ __________________
32 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. 32 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.
33 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21. 33 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21.
34 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7. 34 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.
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35 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51. 35 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.
36 EÜT L 249, 17.09.2002, lk 21. 36 EÜT L 249, 17.09.2002, lk 21.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Sellel taustal tuleb 
lisaks kontrollida, mil määral võiks 
sektoritevaheline sünergia vähendada 
vajadust elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtust tingitud ehitustööde järele 
ja seeläbi ka nendega seotud sotsiaalseid ja 
keskkonnakulusid, näiteks seoses saaste, 
häirete ja liiklusummikutega. Seetõttu ei 
tuleks käesolevat määrust kohaldada 
üksnes elektroonilise side võrkude 
pakkujate suhtes, vaid kõigi suhtes, kes 
omavad või valdavad õigust kasutada 
ulatuslikke ja täieliku katvusega füüsilisi 
taristuid, millele saab lisada elektroonilise 
side võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi- ja transporditeenuste
osutamiseks kasutatavaid füüsilisi võrke.

Or. de
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Selgitus

Tehnilistel, õiguslikel ja hügieeni põhjustel ei ole kõik füüsilised taristud kasutuselevõtuks 
sobivad.

Muudatusettepanek 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid ja 
selleks eesmärgiks sobivaid füüsilisi
taristuid, sealhulgas neid, mis kuuluvad 
teistele kommunaalettevõtjatele, eriti 
piirkondades, kus sobiv elektroonilise side 
võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

Or. de
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Muudatusettepanek 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi- ja transporditeenuste
osutamiseks kasutatavaid füüsilisi võrke.

Or. de

Selgitus

Sekkumised vee transportimiseks (kaasa arvatud heitvee ja reovee kõrvaldamine või 
puhastamine) kasutatavasse taristusse kujutavad endast rahvatervise jaoks võimalikku 
riskitegurit. See valdkond tuleks seetõttu reguleerimisalast välja jätta. Küttevõrgud tuleks 
samuti välja jätta, kuna kiire elektroonilise side võrkude komponentide jaoks paigaldatavate 
juurde- ja äraviikude puhul ei ole tagatud vajalik niiskustõke.

Muudatusettepanek 48
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

(11) Elektroonilise side võrkude 
operaatorite ja eelkõige uute turuletulijate 
jaoks võib olla palju tõhusam taaskasutada 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtmiseks olemasolevaid 
füüsilisi taristuid, sealhulgas neid, mis 
kuuluvad teistele kommunaalettevõtjatele, 
eriti piirkondades, kus sobiv elektroonilise 
side võrk ei ole kättesaadav või kus uue 
füüsilise taristu ehitamine ei pruugi olla 
majanduslikult tasuv. Lisaks võib 
sektoritevaheline sünergia oluliselt 
vähendada vajadust elektroonilise side 
võrkude kasutuselevõtust tingitud 
ehitustööde järele ja seeläbi ka nendega 
seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, 
näiteks seoses saaste, häirete ja 
liiklusummikutega. Seetõttu ei tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
suhtes, vaid kõigi suhtes, kes omavad või 
valdavad õigust kasutada ulatuslikke ja 
täieliku katvusega füüsilisi taristuid, 
millele saab lisada elektroonilise side 
võrgu elemente; see puudutab näiteks 
elektri-, gaasi-, kütte- ja 
transporditeenuste osutamiseks 
kasutatavaid füüsilisi võrke.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
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füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise 
teenuse osutamisega seotud üldistes 
huvides oleva konkreetse eesmärgi poole 
püüdlemist, tuleks edendada 
võrguoperaatorite vahelist sünergiat, et 
aidata samas kaasa digitaalarengu 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele.

füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
kui füüsiline taristu tuleb selle jaoks 
tehnilisest ja hügieeni vaatekohast kõne 
alla ning järgitakse omandi- ja 
kasutusõigusi.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
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saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise 
teenuse osutamisega seotud üldistes 
huvides oleva konkreetse eesmärgi poole 
püüdlemist, tuleks edendada 
võrguoperaatorite vahelist sünergiat, et 
aidata samas kaasa digitaalarengu 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele.

saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element ja kui taristu omanikel ei ole 
turvalisuse probleeme või tulevasi 
ärihuvisid, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente. 
Ilma et see piiraks peamise teenuse 
osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 
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osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, mille juurde kuulub ka kõikide 
kasutada olevate tehnoloogiate
kaasamine, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 
osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, mille 
abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 100 
Mbit/s ja 1 Gbit/s ja üle selle, mõjutamata 
võrgu peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 
osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, sealhulgas neid, 
mille abil saab kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega pakkuda 
lairibajuurdepääsu teenuseid kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 
osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

(12) Kuna selliste võrkude vahel ei ole 
väga suuri erinevusi, saab võrkude 
füüsilistes struktuurides samaaegselt 
majutada ka mitmesuguseid elektroonilise 
side võrgu elemente, mõjutamata võrgu 
peamist teenust ning hoides 
kohandamiskulud minimaalsetena. Seetõttu 
saab füüsilisse taristusse, mis on mõeldud 
üksnes võrgu muude elementide 
majutamiseks ega ole ise võrgu aktiivne 
element, põhimõtteliselt paigutada 
elektroonilise side kaableid, seadmeid ja 
elektroonilise side võrkude muid elemente, 
olenemata sellest, millest seda taristut 
tegelikult kasutatakse või kellele see 
kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 
osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
konkreetseid kaitsemeetmeid, mida on vaja 
võrkude turvalisuse ja terviklikkuse 
tagamiseks ning selle kindlustamiseks, et ei 
mõjutata võrguoperaatori pakutavat 
peamist teenust, kuid siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud üldised eeskirjad, 
mis keelavad võrguoperaatoritel pidada 
läbirääkimisi elektroonilise side võrkude 
teenusepakkujatega juurdepääsuks 
füüsilistele taristutele, võivad takistada 
füüsilisele taristule juurdepääsu turu 
rajamist ning seetõttu tuleks need kaotada. 
Samal ajal ei piira käesolevas määruses
sätestatud meetmed liikmesriikide 
võimalust muuta taristule juurdepääsu 
võimaldamine kommunaalettevõtjate jaoks 
atraktiivsemaks, jättes kõnealuselt 
teenuselt saadava tulu välja oma peamise 
tegevuse või peamiste tegevuste 
lõppkasutajate tariifide arvutamise alusest 
kooskõlas kohaldatava ELi õigusega.

(13) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
konkreetseid kaitsemeetmeid, mida on vaja 
võrkude turvalisuse ja terviklikkuse 
tagamiseks ning selle kindlustamiseks, et ei 
mõjutata võrguoperaatori pakutavat 
peamist teenust, kuid siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud üldised eeskirjad, 
mis keelavad võrguoperaatoritel pidada 
läbirääkimisi elektroonilise side võrkude 
teenusepakkujatega juurdepääsuks 
füüsilistele taristutele, võivad takistada 
füüsilisele taristule juurdepääsu turu 
rajamist ning seetõttu tuleks need kaotada. 
Samal ajal ei piira käesolevas direktiivis
sätestatud meetmed liikmesriikide 
võimalust muuta taristule juurdepääsu 
võimaldamine kommunaalettevõtjate jaoks 
atraktiivsemaks, jättes kõnealuselt 
teenuselt saadava tulu välja oma peamise 
tegevuse või peamiste tegevuste 
lõppkasutajate tariifide arvutamise alusest 
kooskõlas kohaldatava ELi õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
konkreetseid kaitsemeetmeid, mida on vaja 
võrkude turvalisuse ja terviklikkuse 
tagamiseks ning selle kindlustamiseks, et ei 
mõjutata võrguoperaatori pakutavat 
peamist teenust, kuid siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud üldised eeskirjad, 
mis keelavad võrguoperaatoritel pidada 

(13) Käesolev määrus ei tohiks piirata 
konkreetseid kaitsemeetmeid, mida on vaja 
võrkude ohutuse, turvalisuse ja 
terviklikkuse tagamiseks ning selle 
kindlustamiseks, et ei mõjutata 
võrguoperaatori pakutavat peamist teenust, 
kuid siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
üldised eeskirjad, mis keelavad 
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läbirääkimisi elektroonilise side võrkude 
teenusepakkujatega juurdepääsuks 
füüsilistele taristutele, võivad takistada 
füüsilisele taristule juurdepääsu turu 
rajamist ning seetõttu tuleks need kaotada. 
Samal ajal ei piira käesolevas määruses 
sätestatud meetmed liikmesriikide 
võimalust muuta taristule juurdepääsu 
võimaldamine kommunaalettevõtjate jaoks 
atraktiivsemaks, jättes kõnealuselt 
teenuselt saadava tulu välja oma peamise 
tegevuse või peamiste tegevuste 
lõppkasutajate tariifide arvutamise alusest 
kooskõlas kohaldatava ELi õigusega.

võrguoperaatoritel pidada läbirääkimisi 
elektroonilise side võrkude 
teenusepakkujatega juurdepääsuks 
füüsilistele taristutele, võivad takistada 
füüsilisele taristule juurdepääsu turu 
rajamist ning seetõttu tuleks need kaotada. 
Samal ajal ei piira käesolevas määruses 
sätestatud meetmed liikmesriikide 
võimalust muuta taristule juurdepääsu 
võimaldamine kommunaalettevõtjate jaoks 
atraktiivsemaks, jättes kõnealuselt 
teenuselt saadava tulu välja oma peamise 
tegevuse või peamiste tegevuste 
lõppkasutajate tariifide arvutamise alusest 
kooskõlas kohaldatava ELi õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võrguoperaator võib objektiivsetel 
põhjustel keelduda juurdepääsu 
võimaldamisest teatavatele füüsilistele 
taristutele. Põhjuseks võib olla eelkõige 
see, et füüsiline taristu ei vasta tehniliselt 
selliste taristute konkreetsetele 
tingimustele, millele on juurdepääsu 
taotletud, näiteks võib probleemiks olla 
ruumi vähesus. Samuti võib taristu 
jagamine teatavates olukordades ohustada 
võrgu terviklikkust ja turvalisust või 
häirida sama taristu vahendusel peamiselt 
pakutavate teenuste osutamist. Lisaks, kui 
võrguoperaator juba pakub taotleja 
vajadustele vastavat hulgijuurdepääsu 
füüsilisele võrgutaristule, võib juurdepääs 
füüsilisele alustaristule avaldada 
kahjulikku majanduslikku mõju selle 
ärimudelile ja investeerimisstiimulitele, 
millega võib kaasneda võrguelementide 

(14) Võrguoperaator võib objektiivsetel 
põhjustel keelduda juurdepääsu 
võimaldamisest teatavatele füüsilistele 
taristutele. Põhjuseks võib olla eelkõige 
see, et füüsiline taristu ei vasta tehniliselt 
selliste taristute konkreetsetele 
tingimustele, millele on juurdepääsu 
taotletud, näiteks võib probleemiks olla 
ruumi vähesus. Samuti võib taristu 
jagamine teatavates olukordades ohustada 
võrgu terviklikkust ja turvalisust või 
häirida sama taristu vahendusel peamiselt 
pakutavate teenuste osutamist. Lisaks, kui 
võrguoperaator juba pakub taotleja 
vajadustele vastavat hulgijuurdepääsu 
füüsilisele võrgutaristule, võib juurdepääs 
füüsilisele alustaristule avaldada 
kahjulikku majanduslikku mõju selle 
ärimudelile ja investeerimisstiimulitele, 
millega võib kaasneda võrguelementide 
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ebatõhus dubleerimine. Samas, kui liidu 
elektroonilise side reguleeriva raamistiku 
kohaselt kehtestatakse näiteks 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjate 
suhtes füüsilisele taristule juurdepääsu 
pakkumise kohustused, siis see oleks juba 
hõlmatud konkreetsete reguleerivate 
kohustustega, mida käesolev määrus ei 
tohiks mõjutada.

ebatõhus dubleerimine. Samas, kui liidu 
elektroonilise side reguleeriva raamistiku 
kohaselt kehtestatakse näiteks 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjate 
suhtes füüsilisele taristule juurdepääsu 
pakkumise kohustused, siis see oleks juba 
hõlmatud konkreetsete reguleerivate 
kohustustega, mida käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kui elektroonilise side võrkude 
pakkujad taotlevad juurdepääsu 
konkreetses piirkonnas, peaksid 
võrguoperaatorid esitama pakkumise oma 
vahendite ühiseks kasutamiseks õiglastel 
tingimustel, sealhulgas õiglase hinna eest, 
kui just ei juhtu, et juurdepääsust 
keeldutakse objektiivsetel põhjustel. 
Sõltuvalt asjaoludest võivad 
juurdepääsuõiguse andmise tingimusi 
mõjutada mitmed tegurid: hooldamise ja 
kohandamisega seotud lisakulud; 
ennetavad kaitsemeetmed, mida 
rakendatakse võrgu turvalisusele ja 
terviklikkusele avalduva kahjuliku mõju 
piiramiseks; konkreetne vastutuskord 
võimaliku kahju korral; taristu ehitamiseks 
antud riikliku toetuse kasutamine, 
sealhulgas konkreetsed tingimused, mis on 
seotud toetusega või tulenevad 
siseriiklikust õigusest kooskõlas liidu 
õigusega; siseriiklikest sätetest tulenevad 
piirangud, mille eesmärk on kaitsta 
keskkonda, rahvatervist, avalikku 
julgeolekut või saavutada 

(15) Kui elektroonilise side võrkude 
pakkujad taotlevad juurdepääsu 
konkreetses piirkonnas, peaksid 
võrguoperaatorid esitama pakkumise oma 
vahendite ühiseks kasutamiseks õiglastel 
tingimustel, sealhulgas õiglase hinna eest, 
kui just ei juhtu, et juurdepääsust 
keeldutakse objektiivsetel põhjustel. 
Sõltuvalt asjaoludest võivad 
juurdepääsuõiguse andmise tingimusi 
mõjutada mitmed tegurid: hooldamise ja 
kohandamisega seotud lisakulud; mis tahes 
peamise teenuse osutamisega seotud mõju 
võimsusele ja toimimisele; ennetavad 
kaitsemeetmed, mida rakendatakse võrgu 
ohutusele, turvalisusele ja terviklikkusele 
avalduva kahjuliku mõju piiramiseks; 
konkreetne vastutuskord võimaliku kahju 
korral; taristu ehitamiseks antud riikliku 
toetuse kasutamine, sealhulgas konkreetsed 
tingimused, mis on seotud toetusega või 
tulenevad siseriiklikust õigusest kooskõlas 
liidu õigusega; võime pakkuda ja anda 
infrastruktuuri võimsust avaliku 
teenistuse kohustuse täitmiseks või 
teenindamiseks, siseriiklikest sätetest 
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asulaplaneerimise eesmärke. tulenevad piirangud, mille eesmärk on 
kaitsta keskkonda, rahvatervist, avalikku 
julgeolekut või saavutada 
asulaplaneerimise eesmärke. Täiendavad 
kulud, mis tekivad võrgu tulevaste 
ehitustööde käigus, olenemata sellest, kes 
on need tööd algatanud, ja mis tekivad 
elektroonilise side võrkude olemasolu 
tõttu, võib suunata ettevõtjatele, kellele 
need elektroonilise side võrgud kuuluvad.

Or. en

Selgitus

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Muudatusettepanek 58
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui äriläbirääkimistel ei jõuta 
tehnilistes ja ärilistes tingimustes 
kokkuleppele, peaks mõlemal osapoolel 
olema võimalik pöörduda riikliku tasandi 
vaidluste lahendamise organi poole, kes 
kirjutaks osapooltele ette lahenduse, et 
vältida põhjendamatuid keeldumisi või 
ebaõiglaste tingimuste kehtestamist. 
Juurdepääsu andmise hinna määramisel 
peaks vaidluste lahendamise organ võtma 
arvesse füüsilisse taristusse tehtud 
investeeringuid. Juurdepääsu andmisel 
elektroonilise side võrkude pakkujate 

(16) Kui äriläbirääkimistel ei jõuta 
tehnilistes ja ärilistes tingimustes 
kokkuleppele, peaks mõlemal osapoolel 
olema võimalik pöörduda riikliku tasandi 
vaidluste lahendamise organi poole, kes 
kirjutaks osapooltele ette lahenduse, et 
vältida põhjendamatuid keeldumisi või 
ebaõiglaste tingimuste kehtestamist. 
Juurdepääsu andmise hinna määramisel 
peaks vaidluste lahendamise organ võtma 
arvesse füüsilisse taristusse tehtud 
investeeringuid, võimalikku riigiabi ja 
antud taristu mis tahes oluliste 
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füüsilisele taristule võivad sellesse 
taristusse tehtud investeeringud otseselt 
kaasa aidata Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele 
ning olukorra ärakasutamine võib mõjutada 
konkurentsi järgnevatel turgudel olukorra 
ärakasutamine. Seega tuleks 
juurdepääsukohustuste puhul võtta arvesse 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava, juurdepääsu 
mõju järgnevate turgude konkurentsile, 
võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, tehtud 
investeeringute aluseks olnud ärimudelit, 
eriti kui on tegemist kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks kasutatavatesse, 
hiljuti ehitatud füüsilistesse taristutesse 
tehtud investeeringutega, ning juurdepääsu 
taotlejale pakutud ühise kasutuselevõtu 
võimalusi.

majanduslike reguleerijate seisukohti. 
Juurdepääsu andmisel elektroonilise side 
võrkude pakkujate füüsilisele taristule 
võivad sellesse taristusse tehtud 
investeeringud otseselt kaasa aidata 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava 
eesmärkide saavutamisele ning olukorra 
ärakasutamine võib mõjutada konkurentsi 
järgnevatel turgudel olukorra 
ärakasutamine. Seega tuleks 
juurdepääsukohustuste puhul võtta arvesse 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava. Vaidluste 
lahendamise asutus peaks olema teadlik 
ka juurdepääsu mõjust võimsusele ja 
toimimisele peamise teenuse osutamisel,
juurdepääsu mõjust järgnevate turgude 
konkurentsile, võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, tehtud 
investeeringute aluseks olnud ärimudelist, 
eriti kui on tegemist kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks kasutatavatesse, 
hiljuti ehitatud füüsilistesse taristutesse 
tehtud investeeringutega, ning juurdepääsu 
taotlejale pakutud ühise kasutuselevõtu 
võimalustest.

Or. en

Selgitus

Mis tahes mõju võimsusele ja toimimisele peaks lisama nende tegurite nimekirja, mida peab 
juurdepääsu kohustuses arvesse võtma.

Muudatusettepanek 59
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui äriläbirääkimistel ei jõuta 
tehnilistes ja ärilistes tingimustes 
kokkuleppele, peaks mõlemal osapoolel 

(16) Kui äriläbirääkimistel ei jõuta 
tehnilistes ja ärilistes tingimustes 
kokkuleppele, peaks mõlemal osapoolel 
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olema võimalik pöörduda riikliku tasandi 
vaidluste lahendamise organi poole, kes 
kirjutaks osapooltele ette lahenduse, et 
vältida põhjendamatuid keeldumisi või 
ebaõiglaste tingimuste kehtestamist. 
Juurdepääsu andmise hinna määramisel 
peaks vaidluste lahendamise organ võtma 
arvesse füüsilisse taristusse tehtud 
investeeringuid. Juurdepääsu andmisel 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
füüsilisele taristule võivad sellesse 
taristusse tehtud investeeringud otseselt 
kaasa aidata Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele 
ning olukorra ärakasutamine võib mõjutada 
konkurentsi järgnevatel turgudel olukorra 
ärakasutamine. Seega tuleks 
juurdepääsukohustuste puhul võtta arvesse 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava, juurdepääsu 
mõju järgnevate turgude konkurentsile, 
võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, tehtud 
investeeringute aluseks olnud ärimudelit, 
eriti kui on tegemist kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks kasutatavatesse, 
hiljuti ehitatud füüsilistesse taristutesse 
tehtud investeeringutega, ning juurdepääsu 
taotlejale pakutud ühise kasutuselevõtu 
võimalusi.

olema võimalik pöörduda riikliku tasandi 
vaidluste lahendamise organi poole, kes 
kirjutaks osapooltele ette lahenduse, et 
vältida põhjendamatuid keeldumisi või 
ebaõiglaste tingimuste kehtestamist. 
Juurdepääsu andmise hinna määramisel 
peaks vaidluste lahendamise organ võtma 
arvesse füüsilisse taristusse tehtud 
investeeringuid ja kõiki juurdepääsu 
võimaldamisel tekkivaid lisakulusid. 
Juurdepääsu andmisel elektroonilise side 
võrkude pakkujate füüsilisele taristule 
võivad sellesse taristusse tehtud 
investeeringud otseselt kaasa aidata 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava 
eesmärkide saavutamisele ning olukorra 
ärakasutamine võib mõjutada konkurentsi 
järgnevatel turgudel olukorra 
ärakasutamine. Seega tuleks 
juurdepääsukohustuste puhul võtta arvesse 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava, juurdepääsu 
mõju järgnevate turgude konkurentsile, 
võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, tehtud 
investeeringute aluseks olnud ärimudelit, 
eriti kui on tegemist kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks kasutatavatesse, 
hiljuti ehitatud füüsilistesse taristutesse 
tehtud investeeringutega, ning juurdepääsu 
taotlejale pakutud ühise kasutuselevõtu 
võimalusi.

Or. de

Selgitus

Taristute ülevaatamine võib olla väga kulukas. Seda ei tohiks jätta võrgu omaniku kanda.

Muudatusettepanek 60
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui äriläbirääkimistel ei jõuta 
tehnilistes ja ärilistes tingimustes 
kokkuleppele, peaks mõlemal osapoolel 
olema võimalik pöörduda riikliku tasandi 
vaidluste lahendamise organi poole, kes 
kirjutaks osapooltele ette lahenduse, et 
vältida põhjendamatuid keeldumisi või 
ebaõiglaste tingimuste kehtestamist. 
Juurdepääsu andmise hinna määramisel 
peaks vaidluste lahendamise organ võtma 
arvesse füüsilisse taristusse tehtud 
investeeringuid. Juurdepääsu andmisel 
elektroonilise side võrkude pakkujate 
füüsilisele taristule võivad sellesse 
taristusse tehtud investeeringud otseselt 
kaasa aidata Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele 
ning olukorra ärakasutamine võib mõjutada 
konkurentsi järgnevatel turgudel olukorra 
ärakasutamine. Seega tuleks 
juurdepääsukohustuste puhul võtta arvesse 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava, juurdepääsu 
mõju järgnevate turgude konkurentsile, 
võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, tehtud 
investeeringute aluseks olnud ärimudelit, 
eriti kui on tegemist kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks kasutatavatesse, 
hiljuti ehitatud füüsilistesse taristutesse 
tehtud investeeringutega, ning juurdepääsu 
taotlejale pakutud ühise kasutuselevõtu 
võimalusi.

(16) Kui äriläbirääkimistel ei jõuta 
tehnilistes ja ärilistes tingimustes 
kokkuleppele, peaks mõlemal osapoolel 
olema võimalik pöörduda riikliku tasandi 
vaidluste lahendamise organi poole, kes 
kirjutaks osapooltele ette lahenduse, et 
vältida põhjendamatuid keeldumisi või 
ebaõiglaste tingimuste kehtestamist. 
Juurdepääsu andmise hinna määramisel 
peaks vaidluste lahendamise organ võtma 
arvesse füüsilisse taristusse tehtud 
investeeringuid ja kõiki juurdepääsu 
võimaldamisel tekkivaid lisakulusid. 
Juurdepääsu andmisel elektroonilise side 
võrkude pakkujate füüsilisele taristule 
võivad sellesse taristusse tehtud 
investeeringud otseselt kaasa aidata 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava 
eesmärkide saavutamisele ning olukorra 
ärakasutamine võib mõjutada konkurentsi 
järgnevatel turgudel olukorra 
ärakasutamine. Seega tuleks 
juurdepääsukohustuste puhul võtta arvesse 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava, juurdepääsu 
mõju järgnevate turgude konkurentsile, 
võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, tehtud 
investeeringute aluseks olnud ärimudelit, 
eriti kui on tegemist kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks kasutatavatesse, 
hiljuti ehitatud füüsilistesse taristutesse 
tehtud investeeringutega, ning juurdepääsu 
taotlejale pakutud ühise kasutuselevõtu 
võimalusi.

Or. de

Selgitus

Tuleks selgitada, et hinna määramisel võetakse lisaks juba tehtud investeeringutele arvesse ka 
füüsilise taristu ärakasutamise võimaldamisel tekkivaid kulusid.



PE519.832v01-00 32/99 AM\1005010ET.doc

ET

 Muudatusettepanek 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi käesoleva määrusega ei 
kehtestata liikmesriikidele uusi 
kaardistamise kohustusi, sätestatakse 
selles, et elektroonilisel kujul kättesaadav 
miinimumteave, mida avaliku sektori 
asutused juba koguvad riiklike algatuste ja 
liidu õigusaktide (näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. 
aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega 
rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuur (INSPIRE)37) kohaselt, 
tuleks näiteks hüperlingi kaudu teha 
kättesaadavaks ühtsele teabepunktile, et 
tagada elektroonilise side võrkude 
pakkujatele kooskõlastatud juurdepääs 
füüsilisi taristuid käsitlevatele andmetele, 
tagades samas sellise teabe turvalisuse ja 
terviklikkuse. Sellise teabe esitamine ei 
tohiks piirata läbipaistvusnõudeid, mida 
juba kohaldatakse avaliku sektori valduses 
oleva teabe taaskasutamise suhtes vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta direktiivile 
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva 
teabe taaskasutamise kohta38. Kui avaliku 
sektori käsutuses olev teave ei anna 
piisavat ülevaadet konkreetses piirkonnas 
eksisteerivatest või teatavat tüüpi 
füüsilistest taristutest, peaksid 
võrguoperaatorid tegema teabe taotluse 
korral kättesaadavaks ühtsele 
teabepunktile.

(18) Kuigi käesoleva direktiiviga ei 
kehtestata liikmesriikidele uusi 
kaardistamise kohustusi, sätestatakse 
selles, et elektroonilisel kujul kättesaadav 
miinimumteave, mida avaliku sektori 
asutused juba koguvad riiklike algatuste ja 
liidu õigusaktide (näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. 
aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega 
rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuur (INSPIRE)37) kohaselt, 
tuleks näiteks hüperlingi kaudu teha 
kättesaadavaks ühtsele teabepunktile, et 
tagada elektroonilise side võrkude 
pakkujatele kooskõlastatud juurdepääs 
füüsilisi taristuid käsitlevatele andmetele, 
tagades samas sellise teabe turvalisuse ja 
terviklikkuse. Sellise teabe esitamine ei 
tohiks piirata läbipaistvusnõudeid, mida 
juba kohaldatakse avaliku sektori valduses 
oleva teabe taaskasutamise suhtes vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta direktiivile 
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva 
teabe taaskasutamise kohta38. Kui avaliku 
sektori käsutuses olev teave ei anna 
piisavat ülevaadet konkreetses piirkonnas 
eksisteerivatest või teatavat tüüpi 
füüsilistest taristutest, peaksid 
võrguoperaatorid tegema teabe taotluse 
korral kättesaadavaks ühtsele 
teabepunktile.

__________________ __________________
37 ELT L 108, 25.4.2007, lk 1. 37 EÜT L 108, 25.04.2007, lk 1.
38 ELT L 345, 31.12.2003, lk 90. 38 ELT L 345, 31.12.2003, lk 90.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Digitaalse tegevuskava eesmärkide 
saavutamine eeldab, et taristu 
kasutuselevõtt tuuakse lõppkasutaja 
asukoha lähedale, järgides samas täielikult 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
igasuguse omandiõiguse piiramisega üldise 
huvi eesmärgil. Tuleks soodustada kiire 
elektroonilise side võrkude viimist 
lõppkasutajateni, tagades samas 
tehnoloogilise neutraalsuse, seda eelkõige 
kiiret ühendust toetava hoonesisese 
füüsilise taristu puhul. Arvestades, et 
hoone varustamine väikeste 
kaablikanalitega ehituse ajal tekitab ainult 
piiratud lisakulusid, samas kui kiire taristu 
tagantjärele paigaldamine hoonetesse võib 
moodustada olulise osa kiire võrgu 
kasutuselevõtmise kuludest, tuleks kõik 
uued või põhjalikult rekonstrueeritavad 
hooned varustada füüsilise taristuga, mis 
võimaldab lõppkasutajate ühendamist 
kiiretesse võrkudesse. Samuti tuleks kiire 
elektroonilise side võrgu kasutuselevõtu 
huvides varustada uued korterelamud ja ka 
põhjalikult rekonstrueeritavad 
korterelamud juurdepääsu- või 
liitumispunktiga, mille kaudu saab 
teenuseosutaja ligipääsu hoonesisesele 
võrgule. Praktikas tähendaks see seda, et 
kinnisvaraarendajad peaksid tagama iga 
elamu varustamise tühjade 
kaablikanalitega, mis lõpevad hoone sees 
või sellest väljaspool asuvas 
liitumispunktis. Võib esineda juhtumeid –
näiteks uued ühepereelamud või teatavat 
tüüpi põhjalikud rekonstrueerimistööd 
eraldatud piirkondades –, kus kiire 
ühenduse loomise võimalust peetakse 

(26) Digitaalse tegevuskava eesmärkide 
saavutamine eeldab, et taristu 
kasutuselevõtt tuuakse lõppkasutaja 
asukoha lähedale, järgides samas täielikult 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
igasuguse omandiõiguse piiramisega üldise 
huvi eesmärgil. Tuleks soodustada kiire 
elektroonilise side võrkude viimist 
lõppkasutajateni, tagades samas 
tehnoloogilise neutraalsuse, seda eelkõige 
kiiret ühendust toetava hoonesisese 
füüsilise taristu puhul. Arvestades, et 
hoone varustamine väikeste 
kaablikanalitega ehituse ajal tekitab ainult 
piiratud lisakulusid, samas kui kiire taristu 
tagantjärele paigaldamine hoonetesse võib 
moodustada olulise osa kiire võrgu 
kasutuselevõtmise kuludest, võib kõik uued 
või põhjalikult rekonstrueeritavad hooned 
varustada füüsilise taristuga, mis 
võimaldab lõppkasutajate ühendamist 
kiiretesse võrkudesse. Samuti võib kiire 
elektroonilise side võrgu kasutuselevõtu 
huvides varustada uued korterelamud ja ka 
põhjalikult rekonstrueeritavad 
korterelamud juurdepääsu- või 
liitumispunktiga, mille kaudu saab 
teenuseosutaja ligipääsu hoonesisesele 
võrgule. Praktikas tähendaks see seda, et 
kinnisvaraarendajad peaksid tagama iga 
elamu varustamise tühjade 
kaablikanalitega, mis lõpevad hoone sees 
või sellest väljaspool asuvas 
liitumispunktis. Võib esineda juhtumeid –
näiteks uued ühepereelamud või teatavat 
tüüpi põhjalikud rekonstrueerimistööd 
eraldatud piirkondades –, kus kiire 
ühenduse loomise võimalust peetakse 
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objektiivsetel põhjustel liiga kaugeks, et 
kiiret ühendust toetava hoonesisese taristu 
ja/või liitumispunkti kasutuselevõtuga 
seotud lisakulud oleksid põhjendatud.

objektiivsetel põhjustel liiga kaugeks, et 
kiiret ühendust toetava hoonesisese taristu 
ja/või liitumispunkti kasutuselevõtuga 
seotud lisakulud oleksid põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ilma et see piiraks liidu elektroonilise 
side reguleeriva raamistiku kohaselt riigi 
reguleerivatele asutustele pandud 
ülesandeid, tuleks vaidluste lahendamise 
otsuste järjepidevuse tagamiseks sellisel 
juhul, kui liikmesriigid ei ole määranud 
konkreetseid asutusi, määrata käesolevas 
määruses sätestatud funktsioonid 
ametiasutustele, kes täidavad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklis 20 sätestatud 
ülesandeid, võttes arvesse olemasolevaid 
erialaseid teadmisi ning sõltumatuse ja 
erapooletuse tagatisi. Kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega ei tohiks 
käesoleva määruse kohaldamine siiski 
piirata liikmesriikide võimalust määrata 
selles sätestatud regulatiivsete ülesannete 
täitmine ametiasutustele, kes sobivad 
nende täitmiseks paremini kooskõlas 
liikmesriigi volituste ja pädevuste 
jaotamise põhiseadusliku süsteemiga ning 
käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(29) Ilma et see piiraks liidu elektroonilise 
side reguleeriva raamistiku kohaselt riigi 
reguleerivatele asutustele pandud 
ülesandeid, tuleks vaidluste lahendamise 
otsuste järjepidevuse tagamiseks sellisel 
juhul, kui liikmesriigid ei ole määranud 
konkreetseid asutusi, määrata käesolevas 
direktiivis sätestatud funktsioonid 
ametiasutustele, kes täidavad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklis 20 sätestatud 
ülesandeid, võttes arvesse olemasolevaid 
erialaseid teadmisi ning sõltumatuse ja 
erapooletuse tagatisi. Kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega ei tohiks 
käesoleva määruse kohaldamine siiski 
piirata liikmesriikide võimalust määrata 
selles sätestatud regulatiivsete ülesannete 
täitmine ametiasutustele, kes sobivad 
nende täitmiseks paremini kooskõlas 
liikmesriigi volituste ja pädevuste 
jaotamise põhiseadusliku süsteemiga ning 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesoleva määrusega ettenähtud 
teabepunktide tõhususe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid, kes otsustavad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklis sätestatud ülesannete 
täitmiseks määrata muud asutused kui riigi 
reguleerivad asutused, tagama piisavad 
ressursid ning ka selle, et konkreetset 
piirkonda käsitlev asjakohane teave 
tehakse sellises teabepunktis 
kättesaadavaks optimaalsel koondatuse 
tasemel, et määratud ülesandeid silmas 
pidades võiks tagada olulise tõhususe 
(näiteks kataster). Sellega seoses võivad 
liikmesriigid kaaluda ka sünergiat ja 
mastaabisäästu, mida on ühtsete 
kontaktpunktide puhul võimalik saavutada 
12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul 
(teenuste direktiiv)) artikli 6 tähenduses, et 
arendada edasi olemasolevaid struktuure ja 
maksimeerida lõppkasutajate kasu.

(31) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
teabepunktide tõhususe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid, kes otsustavad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklis sätestatud ülesannete 
täitmiseks määrata muud asutused kui riigi 
reguleerivad asutused, tagama piisavad 
ressursid ning ka selle, et konkreetset 
piirkonda käsitlev asjakohane teave 
tehakse sellises teabepunktis 
kättesaadavaks optimaalsel koondatuse 
tasemel, et määratud ülesandeid silmas 
pidades võiks tagada olulise tõhususe 
(näiteks kataster). Sellega seoses võivad 
liikmesriigid kaaluda ka sünergiat ja 
mastaabisäästu, mida on ühtsete 
kontaktpunktide puhul võimalik saavutada 
12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul 
(teenuste direktiiv)) artikli 6 tähenduses, et 
arendada edasi olemasolevaid struktuure ja 
maksimeerida lõppkasutajate kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja ärisaladuste kaitsele, 
ettevõtlusvabadust, omandiõigust ja õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile. 
Liikmesriigid peavad käesolevat määrust
kohaldama kooskõlas kõnealuste õiguste ja 

(33) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja ärisaladuste kaitsele, 
ettevõtlusvabadust, omandiõigust ja õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile. 
Liikmesriigid peavad käesolevat direktiivi
kohaldama kooskõlas kõnealuste õiguste ja 
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põhimõtetega, põhimõtetega,

Or. en

Muudatusettepanek 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
lihtsustada ja edendada kiire elektroonilise 
side võrkude kasutuselevõttu, edendades 
olemasoleva taristu ühist kasutamist ja 
võimaldades uue füüsilise taristu 
tõhusamat kasutuselevõtmist, et 
vähendada kõnealuste taristute 
kasutuselevõtukulusid.

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
lihtsustada ja edendada kiire elektroonilise 
side võrkude kasutuselevõttu ja 
väljaarendamist, edendades olemasoleva 
ja tulevase taristu ohutut ja turvalist ühist 
kasutamist, eesmärgiga tagada ressursside 
tõhus kasutamine, et vähendada 
kõnealuste taristute kasutuselevõtukulusid.

Or. ro

Muudatusettepanek 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
lihtsustada ja edendada kiire elektroonilise 
side võrkude kasutuselevõttu, edendades 
olemasoleva taristu ühist kasutamist ja 
võimaldades uue füüsilise taristu 
tõhusamat kasutuselevõtmist, et vähendada 
kõnealuste taristute kasutuselevõtukulusid.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
lihtsustada ja edendada kiire elektroonilise 
side võrkude kasutuselevõttu, edendades 
olemasoleva taristu ühist kasutamist ja 
võimaldades uue füüsilise taristu 
tõhusamat kasutuselevõtmist, et vähendada 
kõnealuste taristute kasutuselevõtukulusid.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
artiklis 2 määratletud ehitustööde ja 
füüsiliste taristute suhtes.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
artiklis 2 määratletud ehitustööde ja 
füüsiliste taristute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
õigusi säilitada või kehtestada kooskõlas 
liidu õigusega meetmeid, mis sisaldavad 
käesolevas määruses sätestatust 
üksikasjalikumaid sätteid.

3. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigusi säilitada või kehtestada kooskõlas 
liidu õigusega meetmeid, mis sisaldavad 
käesolevas direktiivis sätestatust 
üksikasjalikumaid sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolev määrus ei piira direktiivi 
2002/21/EÜ, direktiivi 2002/20/EÜ, 
direktiivi 2002/19/EÜ, direktiivi 
2002/22/EÜ ja direktiivi 2002/77/EÜ 
kohaldamist.

4. Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2002/21/EÜ, direktiivi 2002/20/EÜ, 
direktiivi 2002/19/EÜ, direktiivi 
2002/22/EÜ ja direktiivi 2002/77/EÜ 
kohaldamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse 
direktiivides 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/19/EÜ, 2002/22/EÜ ja 2002/77/EÜ 
sätestatud mõisteid.

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
direktiivides 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/19/EÜ, 2002/22/EÜ ja 2002/77/EÜ 
sätestatud mõisteid.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „võrguoperaator” – elektroonilise side 
võrgu pakkuja, samuti ettevõtja, kes pakub 
füüsilist taristut, mille eesmärk on osutada: 
gaasi, elektri, sealhulgas tänavavalgustuse, 
kütte ja vee tootmise, transpordi või 
jaotamise, sealhulgas heitvee ja reovee 
kõrvaldamise või puhastamise teenust; 
transporditeenuseid, sealhulgas raudteed, 
maanteed, sadamad ja lennujaamad;

1) „võrguoperaator” – elektroonilise side 
võrgu pakkuja, samuti ettevõtja, kes pakub 
füüsilist taristut, mille eesmärk on osutada: 
gaasi, elektri, sealhulgas tänavavalgustuse, 
kütte tootmise, transpordi või jaotamise 
teenust; transporditeenuseid, sealhulgas 
raudteed, maanteed;

Or. en

Selgitus

Piiratud reguleerimisala, millest jäävad välja turvalisust ja ühiskonda laiemalt mõjutavad 
suure tähtsusega taristud, tähendab, et direktiivis saab selle asemel keskenduda taristutele, 
mis on olulised valguskaabli kasutuselevõtu jaoks.
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Muudatusettepanek 73
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „võrguoperaator” – elektroonilise side 
võrgu pakkuja, samuti ettevõtja, kes pakub 
füüsilist taristut, mille eesmärk on osutada: 
gaasi, elektri, sealhulgas tänavavalgustuse,
kütte ja vee tootmise, transpordi või 
jaotamise, sealhulgas heitvee ja reovee 
kõrvaldamise või puhastamise teenust; 
transporditeenuseid, sealhulgas raudteed, 
maanteed, sadamad ja lennujaamad;

1) „võrguoperaator” – elektroonilise side 
võrgu pakkuja, samuti ettevõtja, kes pakub 
füüsilist taristut, mille eesmärk on osutada: 
gaasi, elektri, sealhulgas tänavavalgustuse,
tootmise, transpordi või jaotamise teenust; 
transporditeenuseid, sealhulgas raudteed, 
maanteed, sadamad ja lennujaamad;

Or. de

Selgitus

Sekkumised vee transportimiseks (kaasa arvatud heitvee ja reovee kõrvaldamine või 
puhastamine) kasutatavasse taristusse kujutavad endast rahvatervise jaoks võimalikku 
riskitegurit. See valdkond tuleks seetõttu reguleerimisalast välja jätta. Küttevõrgud tuleks 
samuti välja jätta, kuna kiire elektroonilise side võrkude komponentide jaoks paigaldatavate 
juurde- ja äraviikude puhul ei ole tagatud vajalik niiskustõke.

Muudatusettepanek 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „võrguoperaator” – elektroonilise side 
võrgu pakkuja, samuti ettevõtja, kes pakub 
füüsilist taristut, mille eesmärk on osutada: 
gaasi, elektri, sealhulgas tänavavalgustuse, 
kütte ja vee tootmise, transpordi või 
jaotamise, sealhulgas heitvee ja reovee 
kõrvaldamise või puhastamise teenust; 
transporditeenuseid, sealhulgas raudteed, 
maanteed, sadamad ja lennujaamad;

1) „võrguoperaator” – elektroonilise side 
võrgu pakkuja, samuti ettevõtja, kes pakub 
füüsilist taristut, mille eesmärk on osutada: 
gaasi, elektri, sealhulgas tänavavalgustuse,
tootmise, transpordi või jaotamise teenust; 
transporditeenuseid, sealhulgas raudteed, 
maanteed, sadamad ja lennujaamad;
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Or. de

Selgitus

Tehnilistel, õiguslikel ja hügieeni põhjustel ei ole kõik füüsilised taristud kasutuselevõtuks 
sobivad.

Muudatusettepanek 75
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „füüsiline taristu” – võrguelemendid, 
mis ei ole aktiivsed, nagu näiteks torud, 
mastid, kaablikanalid, kontrollkaevud, 
juurdepääsuluugid, kaablikapid, hooned 
või hoonetesse sissepääsud, paigaldatavad 
antennid, tornid ja postid ning nendega 
seotud vahendid;

2) „füüsiline taristu” – võrguelemendid, 
mis ei ole aktiivsed, nagu näiteks torud, 
mastid, kaablikanalid, kontrollkaevud, 
juurdepääsuluugid, kaablikapid, hooned 
või hoonetesse sissepääsud, paigaldatavad 
antennid, tornid ja postid ning nendega 
seotud vahendid; erandiks on torud, mida 
kasutatakse vee transportimiseks (kaasa 
arvatud heitvee ja reovee kõrvaldamine 
või puhastamine) ja kütteks;

Or. de

Selgitus

Sekkumised vee transportimiseks (kaasa arvatud heitvee ja reovee kõrvaldamine või 
puhastamine) kasutatavasse taristusse kujutavad endast rahvatervise jaoks võimalikku 
riskitegurit. See valdkond tuleks seetõttu reguleerimisalast välja jätta. Küttevõrgud tuleks 
samuti välja jätta, kuna kiire elektroonilise side võrkude komponentide jaoks paigaldatavate 
juurde- ja äraviikude puhul ei ole tagatud vajalik niiskustõke.

Muudatusettepanek 76
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „kommunaalteenuste operaator” –
ettevõtja, kes pakub füüsilist taristut, mille 
eesmärk on osutada gaasi, elektri, 
sealhulgas tänavavalgustuse, kütte ja vee 
tootmise, transpordi või jaotamise, välja 
arvatud joogivee, aga sealhulgas heitvee 
ja reovee kõrvaldamise või puhastamise 
teenust; transporditeenuseid, sealhulgas 
raudteed, maanteed, sadamad ja 
lennujaamad;

Or. en

Selgitus

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Muudatusettepanek 77
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „kiire elektroonilise side võrk” –
elektroonilise side võrk, mis suudab 
pakkuda lairibajuurdepääsu teenuseid 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

3) „kiire elektroonilise side võrk” –
elektroonilise side võrk, mis suudab 
pakkuda 100 Mbit/s ja kui võimalik, siis 
1Gbit/s ja suurema kiirusega
lairibajuurdepääsu teenuseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „kiire elektroonilise side võrk” –
elektroonilise side võrk, mis suudab 
pakkuda lairibajuurdepääsu teenuseid 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

3) „kiire elektroonilise side võrk” –
elektroonilise side võrk, mis suudab 
pakkuda 100 Mbit/s ja kui võimalik, siis 
1Gbit/s ja suurema kiirusega 
lairibajuurdepääsu teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) „avatud võrgud” – võrgud, milles 
teenuse osutajad ja võrkude omanikud on 
lahus ning teenuse osutajatel on võrgu 
kaudu lõpptarbijatele diskrimineerimiseta 
juurdepääs.

Or. sv

Muudatusettepanek 80
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal võrguoperaatoril on õigus pakkuda 
juurdepääsu oma füüsilisele taristule, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiire 
elektroonilise side võrkude elemente.

1. Igal võrguoperaatoril on õigus pakkuda 
juurdepääsu oma füüsilisele taristule, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiire 
elektroonilise side võrkude elemente, 
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vastastikku on elektroonilise side võrkude 
operaatoritel õigus pakkuda juurdepääsu 
oma füüsilisele taristule eesmärgiga võtta 
kasutusele teisi võrke.

Or. en

Selgitus

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Muudatusettepanek 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal võrguoperaatoril on õigus pakkuda 
juurdepääsu oma füüsilisele taristule, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiire 
elektroonilise side võrkude elemente.

1. Igal võrguoperaatoril on õigus pakkuda 
juurdepääsu oma füüsilisele taristule, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiire 
elektroonilise side võrkude elemente, kui 
omanikud ja pädev asutus annavad 
kasutuselevõtuks nõusoleku.

Or. de

Selgitus

Võrgud ei ole alati operaatori omandis. Seetõttu peaks sidevõrkude võimaliku kasutuselevõtu 
korral olema kaasarääkimisõigus mõlemal poolel.

Muudatusettepanek 82
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal võrguoperaatoril on õigus pakkuda 
juurdepääsu oma füüsilisele taristule, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiire 
elektroonilise side võrkude elemente.

1. Igal võrguoperaatoril on õigus pakkuda 
juurdepääsu oma füüsilisele taristule, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiire 
elektroonilise side võrkude elemente, 
tagades samal ajal võrgu ohutuse ja 
turvalisuse.

Or. ro

Muudatusettepanek 83
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 
võrkude elemente.

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 
võrkude elemente. Võrguoperaatorite 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks ei tohi 
piirata nende kohustust austada liidu 
riigiabi eeskirju, kui tegemist on valitsuse 
rahastatud või tagatud investeeringuga 
taristusse.

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu taotlejad, kes soovivad kasutada elektroonilise side võrkusid, ei tohi kasutada 
ühelgi kujul riigi toetust, mis oli mõeldud kasutamiseks teistel eesmärkidel. See oleks 
ebaõiglane, riigi vahendite väärkasutus ning vastuolus ELi riigiabi eeskirjadega, kuna riigi 
toetust saavatel ettevõtetel on riigiabi eeskirjade kohased õiguslikud piirangud, mis ei luba 
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ristsubsideerida kolmandate osapoolte tegevust.

Muudatusettepanek 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 
võrkude elemente.

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus kontrollida mõistlikke taotlusi 
juurdepääsu saamiseks nende füüsilisele 
taristule, sealhulgas õiglase hinna eest, 
eesmärgiga võtta kasutusele kiiree 
elektroonilise side võrkude elemente ja 
võrguoperaatoreid kutsutakse üles 
esitama pakkumine oma füüsilise taristu 
ärakasutamiseks.

Or. de

Selgitus

Kõikide mõistlike taotluste rahuldamise kohustus oleks põhjendamatu sekkumine taristu 
omanike omandiõigustesse.

Muudatusettepanek 85
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest ja tingimusel, 
et ei teki ühtegi võrgu turvalisuse ja 
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võrkude elemente. ohutusega seotud probleemi, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 
võrkude elemente.

Or. nl

Muudatusettepanek 86
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 
võrkude elemente. 

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel, võrgu 
võimsuse olemasolul, kohustus rahuldada 
kõik mõistlikud taotlused juurdepääsu 
saamiseks nende füüsilisele taristule 
õiglastel tingimustel, sealhulgas õiglase 
hinna eest, eesmärgiga võtta kasutusele 
kiiree elektroonilise side võrkude elemente. 

Or. ro

Muudatusettepanek 87
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiiree elektroonilise side 
võrkude elemente.

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on kommunaalteenuste 
operaatoritel kohustus rahuldada kõik 
mõistlikud taotlused juurdepääsu 
saamiseks nende füüsilisele taristule 
õiglastel tingimustel, sealhulgas õiglase 
hinna eest, eesmärgiga võtta kasutusele 
kiiree elektroonilise side võrkude elemente.



AM\1005010ET.doc 47/99 PE519.832v01-00

ET

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et artikli 3 keskmes on kommunaalvõrkude taristule 
juurdepääsu võimaldamine. Telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääs on juba määratletud 
elektroonilise side raamdirektiivis 2009/140/EÜ.

Muudatusettepanek 88
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. See säte ei piira maaomanike ja 
eraomanike õigust otsustada, kuidas vara 
hallata ja juhtida.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsust keeldumise aluseks peavad 
olema objektiivsed kriteeriumid, mis 
võivad olla seotud eelkõige järgnevaga:

3. Juurdepääsust keeldumise aluseks 
peavad olema objektiivsed kriteeriumid, 
nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 90
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ohutuse ja rahvatervisega seotud 
probleemid;

Or. en

Selgitus

Nt seoses ohutuse ja rahvatervisega ei ole gaasi- ja joogiveetaristud sobivad.

Muudatusettepanek 91
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

a b) riigi otsustava tähtsusega taristu 
turvalisus;

Or. en

Selgitus

Nt lennujaamad või raudteed.

Muudatusettepanek 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punktis a osutatud elementide 
majutamiseks vajaliku ruumi olemasolu;

b) punktis a osutatud elementide 
majutamiseks vajaliku võrgu võimsuse
olemasolu;

Or. ro
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Muudatusettepanek 93
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punktis a osutatud elementide 
majutamiseks vajaliku ruumi olemasolu;

b) punktis a osutatud elementide 
majutamiseks vajaliku ruumi olemasolev ja 
tulevane olemasolu;

Or. en

Selgitus

Kaaludes elektroonilise side võrkude elementide majutamiseks vajaliku ruumi olemasolu, 
peaks võrguoperaatoritel olema õigus võtta arvesse oma tulevasi vajadusi.

Muudatusettepanek 94
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juba kasutusele võetud võrgu 
terviklikkus ja turvalisus;

c) juba kasutusele võetud võrgu 
terviklikkus, ohutus ja turvalisus;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Norbert Glante, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) oht, et kavandatud elektroonilise side 
teenused põhjustavad tõsiseid häireid 
teistes sama füüsilise taristu kaudu 
osutatavates teenustes;

d) oht, et kavandatud elektroonilise side 
teenused põhjustavad tõendatavaid häireid 
teistes sama füüsilise taristu kaudu 
osutatavates teenustes;
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Or. de

Selgitus

Praegune saksakeelne sõnastus on liiga ebamäärane.

Muudatusettepanek 96
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alternatiivsete võimaluste olemasolu 
saada hulgijuurdepääs võrguoperaatori 
pakutavale füüsilisele võrgutaristule, mis 
on sobilik kiire elektroonilise side võrkude 
pakkumise jaoks.

e) alternatiivsete võimaluste olemasolu või 
avaldatud kasutuselevõtu plaanide 
kohane kavandatud olemasolu saada 
hulgijuurdepääs võrguoperaatori 
pakutavale füüsilisele võrgutaristule, mis 
on sobilik kiire elektroonilise side võrkude 
pakkumise jaoks.

Or. en

Selgitus

Tekstis peaks võtma arvesse ka planeeritud olemasolu, eeldusel et juurdepääs luuakse 
mõistliku aja jooksul.

Muudatusettepanek 97
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alternatiivsete võimaluste olemasolu 
saada hulgijuurdepääs võrguoperaatori
pakutavale füüsilisele võrgutaristule, mis 
on sobilik kiire elektroonilise side võrkude 
pakkumise jaoks.

e) alternatiivsete võimaluste olemasolu 
saada hulgijuurdepääs kommunaalteenuste 
operaatori pakutavale füüsilisele 
võrgutaristule, mis on sobilik kiire 
elektroonilise side võrkude pakkumise 
jaoks.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et artikli 3 keskmes on kommunaalvõrkude taristule 
juurdepääsu võimaldamine. Telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääs on juba määratletud 
elektroonilise side raamdirektiivis 2009/140/EÜ.

Muudatusettepanek 98
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) suur risk töötajate füüsilisele 
ohutusele, kui töötajad sisenevad 
taristutesse, mis ei ole need taristud, mille 
käitamiseks neid algselt koolitati;

Or. en

Selgitus

Selliste töötajate juurdepääs, kes ei tunne elektri jaotusvõrkude komponentide ja seadmete 
elektrialaseid ohutusnõudeid, suurendab vahejuhtumite ja õnnetuste riski. Elektrivõrkudega 
töötamine eeldab erikoolitust, erioskusi, reegleid, norme, eeskirju, tervisenõudeid ning samuti 
ka vajadust kinni pidada rangetest ohutus- ja keskkonnaalastest standarditest. Teatud 
seadmete puhul võivad võrguoperaatorid otsustada, et kolmandate osapoolte lubamine nende 
võrkudesse on liiga ohtlik.

Muudatusettepanek 99
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) olemasoleva ruumi proportsionaalne 
kasutamine, nii et võrguoperaator, kes on 
füüsilise taristu omanik, saaks broneerida 
ruumi oma tulevaste investeeringute 
tarbeks;
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Or. en

Muudatusettepanek 100
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) füüsilise võrgutaristu 
hulgijuurdepääsu alternatiivsete 
võimaluste kavandatav olemasolu, juhul 
kui on olemas Euroopa raudteeliikluse 
juhtimissüsteemi kasutuselevõtu riiklik 
kava;

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eelnõus peab arvesse võtma raudteesektori Euroopa raudteeliikluse 
juhtimissüsteemi kasutuselevõtu riikliku kava olemasolu.

Muudatusettepanek 101
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e d) tingimused, millega antakse luba 
maa-alustele transpordisüsteemidele, võib 
põhjustada tõrkeid seoses pikaajaliste 
investeeringute ja uuendustega ja/või 
mille tulemusel võib esineda reisitõrkeid, 
mille majanduslik mõju on 
ebaproportsionaalne;

Or. en

Selgitus

On oluline, et linnadel, kus on maa-alused transpordisüsteemid, on selge õigus otsustada, kas 
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juurdepääs on teostatav või mitte. Artikli 3 sõnastuses peaks sisalduma säte, mis võimaldab 
taristutel, mis on linna igapäevaelu keskmes, keelduda juurdepääsust, juhul kui sellise 
juurdepääsu tulemusel tekiks tõrkeid ja sel oleks negatiivne majanduslik mõju.

Muudatusettepanek 102
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e e) kui on olemas võrguoperaatorite ja 
nende klientide vahelised ainuõiguslikud 
lepingulised kokkulepped.

Or. en

Selgitus

Peaks lisama võrguettevõtja ja nende klientide vahelised lepingulised kokkulepped, kui need 
on sõlmitud ainuõiguse eesmärgil. Näiteks, andmetöötluskeskused soovivad tihti ainuõigust 
turvakaalutlustel.

Muudatusettepanek 103
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrguoperaator teatab võimaliku 
keeldumise põhjustest ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku juurdepääsutaotluse 
esitamisest.

Võrguoperaator teatab võimaliku 
keeldumise põhjustest kuue kuu jooksul 
alates kirjaliku juurdepääsutaotluse 
esitamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrguoperaator teatab võimaliku 
keeldumise põhjustest ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku juurdepääsutaotluse 
esitamisest.

Võrguoperaator teatab võimaliku 
keeldumise põhjustest kolme kuu jooksul 
alates kirjaliku juurdepääsutaotluse 
esitamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrguoperaator teatab võimaliku 
keeldumise põhjustest ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku juurdepääsutaotluse 
esitamisest.

Kommunaalteenuste operaator teatab 
võimaliku keeldumise põhjustest ühe kuu 
jooksul alates kirjaliku juurdepääsutaotluse 
esitamisest.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et artikli 3 keskmes on kommunaalvõrkude taristule 
juurdepääsu võimaldamine. Telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääs on juba määratletud 
elektroonilise side raamdirektiivis 2009/140/EÜ.

Muudatusettepanek 106
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes täiel määral arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, teeb lõikes 4 
osutatud riiklik vaidluste lahendamise 

5. Võttes täiel määral arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, teeb lõikes 4 
osutatud riiklik vaidluste lahendamise 
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organ lõike 4 kohaselt algatatud vaidluse 
lahendamiseks siduva otsuse, määrates 
muu hulgas vajadusel kindlaks õiglased 
tingimused ja hinnad nii kiiresti kui 
võimalik ja igal juhul nelja kuu jooksul, 
ilma et see piiraks ühegi osapoole õigust 
pöörduda kohtusse. Vaidluste lahendamise 
organi määratava hinna puhul võetakse 
arvesse taotletud juurdepääsu mõju 
äriplaanile, mille alusel on võrguoperaator, 
kellelt juurdepääsu taotletakse, teinud 
investeeringuid, eelkõige hiljuti ehitatud 
füüsiliste taristute puhul, mida kasutatakse 
kiire elektroonilise side teenuste 
osutamiseks.

organ lõike 4 kohaselt algatatud vaidluse 
lahendamiseks siduva otsuse, määrates 
muu hulgas vajadusel kindlaks õiglased 
tingimused ja hinnad nii kiiresti kui 
võimalik ja igal juhul nelja kuu jooksul, 
ilma et see piiraks ühegi osapoole õigust 
pöörduda kohtusse. Vaidluste lahendamise 
organi, riigiabi seaduse, taristu toodangu 
aruande, liikmesriigi taristu rahastamise 
lepingu ja avaliku teenindamise lepingu 
määratava hinna puhul võetakse arvesse 
taotletud juurdepääsu mõju äriplaanile, 
mille alusel on võrguoperaator, kellelt 
juurdepääsu taotletakse, teinud 
investeeringuid, eelkõige hiljuti ehitatud 
füüsiliste taristute puhul, mida kasutatakse 
kiire elektroonilise side teenuste 
osutamiseks. Riiklik lahendamise organ 
peaks oma otsustes arvesse võtma 
kõnealuste investeeringute majanduslikku 
tasuvust, võttes aluseks 
investeeringutasuvuse ajakava, 
juurdepääsu mõju võimsusele ja toimele, 
järgnevate turgude konkurentsile 
võrguvarade amortisatsiooni 
juurdepääsutaotluse esitamise ajal, ning 
juurdepääsu taotlejale pakutud ühise 
kasutuselevõtu võimalusi.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärgiks on kajastada põhjenduse 16 teksti: vaidluste lahendamise organ peab 
oma otsustes arvesse võtma erinevaid aspekte, mis võivad mõjutada õiglase korra, tingimuste 
ja hindade kehtestamist.

Muudatusettepanek 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes täiel määral arvesse 5. Võttes täiel määral arvesse 
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proportsionaalsuse põhimõtet, teeb lõikes 4 
osutatud riiklik vaidluste lahendamise 
organ lõike 4 kohaselt algatatud vaidluse 
lahendamiseks siduva otsuse, määrates
muu hulgas vajadusel kindlaks õiglased
tingimused ja hinnad nii kiiresti kui 
võimalik ja igal juhul nelja kuu jooksul, 
ilma et see piiraks ühegi osapoole õigust 
pöörduda kohtusse. Vaidluste lahendamise 
organi määratava hinna puhul võetakse 
arvesse taotletud juurdepääsu mõju 
äriplaanile, mille alusel on võrguoperaator, 
kellelt juurdepääsu taotletakse, teinud 
investeeringuid, eelkõige hiljuti ehitatud
füüsiliste taristute puhul, mida kasutatakse 
kiire elektroonilise side teenuste 
osutamiseks.

proportsionaalsuse põhimõtet, teeb lõikes 4 
osutatud riiklik vaidluste lahendamise 
organ lõike 4 kohaselt algatatud vaidluse 
lahendamiseks otsuse, soovitades muu 
hulgas vajadusel tingimused ja hinnad nii 
kiiresti kui võimalik ja igal juhul nelja kuu 
jooksul, ilma et see piiraks ühegi osapoole 
õigust pöörduda kohtusse. Vaidluste 
lahendamise organi määratava hinna puhul 
võetakse arvesse taotletud juurdepääsu 
mõju äriplaanile, mille alusel on 
võrguoperaator, kellelt juurdepääsu 
taotletakse, teinud investeeringuid, 
eelkõige hiljuti ehitatud füüsiliste taristute 
puhul, mida kasutatakse kiire elektroonilise 
side teenuste osutamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes täiel määral arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, teeb lõikes 4 
osutatud riiklik vaidluste lahendamise 
organ lõike 4 kohaselt algatatud vaidluse 
lahendamiseks siduva otsuse, määrates 
muu hulgas vajadusel kindlaks õiglased 
tingimused ja hinnad nii kiiresti kui 
võimalik ja igal juhul nelja kuu jooksul, 
ilma et see piiraks ühegi osapoole õigust 
pöörduda kohtusse. Vaidluste lahendamise 
organi määratava hinna puhul võetakse 
arvesse taotletud juurdepääsu mõju 
äriplaanile, mille alusel on 
võrguoperaator, kellelt juurdepääsu 
taotletakse, teinud investeeringuid, 
eelkõige hiljuti ehitatud füüsiliste taristute 
puhul, mida kasutatakse kiire elektroonilise 

5. Võttes täiel määral arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, teeb lõikes 4 
osutatud riiklik vaidluste lahendamise 
organ lõike 4 kohaselt algatatud vaidluse 
lahendamiseks siduva otsuse, määrates 
muu hulgas vajadusel kindlaks õiglased 
tingimused ja hinnad nii kiiresti kui 
võimalik ja igal juhul nelja kuu jooksul, 
ilma et see piiraks ühegi osapoole õigust 
pöörduda kohtusse. Vaidluste lahendamise 
organi määratava hinna puhul võetakse 
arvesse taotletud juurdepääsu mõju 
äriplaanile, mille alusel on 
kommunaalteenuste operaator, kellelt 
juurdepääsu taotletakse, teinud 
investeeringuid, eelkõige hiljuti ehitatud 
füüsiliste taristute puhul, mida kasutatakse 
kiire elektroonilise side teenuste 
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side teenuste osutamiseks. osutamiseks.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et artikli 3 keskmes on kommunaalvõrkude taristule 
juurdepääsu võimaldamine. Telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääs on juba määratletud 
elektroonilise side raamdirektiivis 2009/140/EÜ.

Muudatusettepanek 109
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui tuleb täita ülesandeid, mis on 
seotud taristu ühise kasutamisega, võib 
seda teha ainult võrguoperaator või 
osapool, kellelt võrguoperaator on selle 
töö tellinud.

Or. nl

Muudatusettepanek 110
Norbert Glante, Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Taristu ärakasutamisega seotud 
meetmete rakendamine on lubatud ainult 
asjaomasel võrguoperaatoril või tema 
ülesandel. 

Or. de

Selgitus

Võrguoperaatoril on ainult sel viisil võimalik garanteerida oma võrgu toimimisvõime.
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Muudatusettepanek 111
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 3 lõiget 2 ja artikli 3 lõiget 5 ei 
kohaldata reoveetorudele, mida inimesed
kontrollida ei saa.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada õigustatud taotluse 
korral eesmärgiga arendada paremaid 
tulevasi telekommunikatsiooniteenuseid 
ühtse teabepunkti kaudu juurdepääs 
järgmisele miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 113
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta eeldusel, et see ei mõjuta 
võrgu ohutust, terviklikkust ega 
turvalisust:

Or. en

Selgitus

Ühtse teabepunkti kaudu teabe edastamisel peab võtma arvesse ohutust ja turvalisust. Tuleks 
lisada sõna ‘ohutus’.

Muudatusettepanek 114
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval ja 
kiire side võrgu kasutusevõtu kava 
esitaval ettevõtjal õigus saada taotluse 
korral ühtse teabepunkti kaudu juurdepääs 
järgmisele miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Or. ro

Muudatusettepanek 115
Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta, eeldusel et see on saadaval 
digitaalsel kujul:

Or. nl

 Muudatusettepanek116
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral iga 
geograafilise piirkonna kohta ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 117
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral ühtse 
teabepunkti kaudu juurdepääs järgmisele 
miinimumteabele mis tahes 
võrguoperaatori olemasoleva füüsilise 
taristu kohta:

Artikli 3 kohase juurdepääsu taotlemiseks 
füüsilisele taristule on igal elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omaval 
ettevõtjal õigus saada taotluse korral 
juurdepääs järgmisele miinimumteabele 
mis tahes võrguoperaatori olemasoleva 
füüsilise taristu kohta:

Or. en

Selgitus

Ühtne teabepunkt suurendab ebavajalikke kulusid ja bürokraatiat ning dubleerib 
olemasolevaid süsteeme, mis on kohalikul tasandil end hästi tõestanud.

Muudatusettepanek 118
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taristu suurus, liik ja praegune kasutus; b) taristu liik ja praegune kasutus;

Or. de

Selgitus

See teave ei ole lairibaühenduse kasutuselevõtul kaaskasutaja jaoks oluline ja selle 
avaldamine ei peaks olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 119
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluses täpsustatakse asjaomane Taotluses täpsustatakse asjaomane 
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piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab.

piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt mõjutab 
ja ettevõtja saab seega juurdepääsu ainult 
selle kindla geograafilise piirkonna 
andmetele.

Or. nl

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsu taotlev ettevõtja täpsustab 
asjaomase piirkonna, mida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtt mõjutab.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. ro

Muudatusettepanek 121
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsu taotlev ettevõtja kohustub 
hoidma konfidentsiaalsena kõiki 
käesoleva määruse alusel saadud 
andmeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 122
Edit Herczog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel. Ühtne 
teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel. Ühtne 
teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu. Riigi julgeolekut ja võrgu teatud 
elementide ja või piirkondade turvalisust 
ja terviklikkust silmas pidades võib 
liikmesriik otsustada vabastada teatud 
piirkonnad kohustusest edastada 
miinimumteavet elektroonilisel kujul. 
Sellistel juhtudel võib juurdepääs 
miinimumteabele piirduda 
kontrollimisega võrguoperaatori kontoris. 
Sellistest meetmetest teavitatakse 
komisjoni.

Or. en

Selgitus

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Muudatusettepanek 123
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel. Ühtne 
teabepunkt võib miinimumteabele
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel ning seejuures tagatakse selle 
konfidentsiaalsus ja kasutamine, mis on 
rangelt piiratud nimetatud side 
eesmärgiga. Asjaomast võrguoperaatorit 
tuleb sellisest sidest teavitada.

Or. fr

Selgitus

Andmete kogumine täpsustatud piirkonna kohta nõuab andmetöötlust. See ei saa toimuda 
„viivitamata”.

Muudatusettepanek 124
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel. Ühtne 
teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel. Ühtne 
teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata juhul, kui seda peetakse 
vajalikuks võrkude turvalisuse ja
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu ning kui seda peetakse vajalikuks 
siseriikliku õiguse kohaseks avalike ja 
üksikisiku põhihuvide kaitseks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel. Ühtne 
teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja täielikult läbipaistvatel tingimustel. 
Ühtne teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtne teabepunkt tagab, et käesoleva lõike 
kohane juurdepääs miinimumteabele on 
võimalik hiljemalt [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 12 months].

Ühtne teabepunkt tagab, et käesoleva lõike 
kohane juurdepääs miinimumteabele on 
võimalik hiljemalt [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 12 months]. Teave, 
seahulgas mis tahes uus miinimumteave 
tehakse kättesaadavaks ja seda 
muudetakse vastavalt tingimustele, mis 
tagavad selle konfidentsiaalsuse ja 
kasutamise, mis on rangelt piiratud 
nimetatud side eesmärgiga.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada kõnealuse piirkonna kohta kättesaadavate andmete pikaajaline kvaliteet, on 
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hädavajalik allkirjastada sellekohane konfidentsiaalsuskokkulepe, et vältida valede või 
aegunud andmete pikaajalist ringlemist.

Muudatusettepanek 127
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui olemasolevat taristut ei peeta kiire 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtuks tehniliselt sobivaks, 
võivad liikmesriigid teha erandeid lõikes 1 
sätestatud kohustuse suhtes. Sellistest 
meetmetest teavitatakse komisjoni ja need 
peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud, andes kõigile huvitatud 
isikutele võimaluse esitada kavandatud 
meetme kohta arvamus.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga avaliku sektori asutus, kelle valduses 
on tema ülesannete tõttu elektroonilisel 
kujul lõikes 1 osutatud miinimumteave 
mõne võrguoperaatori füüsilise taristu 
kohta, teeb selle teabe ühtsele 
teabepunktile elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks enne [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 6 months]. Kui avaliku 
sektori asutuseni jõuavad sellise teabe 
muudatused ja lõikes 1 osutatud värske 

2. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artikli 9 lõikes 3 osutatud sätete 
kohaldamist, teeb iga avaliku sektori 
asutus, kelle valduses on tema ülesannete 
tõttu elektroonilisel kujul lõikes 1 osutatud 
miinimumteave mõne võrguoperaatori 
füüsilise taristu kohta, selle teabe ühtsele 
teabepunktile elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks enne [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 6 months]. Kui avaliku 
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miinimumteave, tehakse need ühtsele 
teabepunktile kättesaadavaks ühe kuu 
jooksul alates nende kättesaamisest.

sektori asutuseni jõuavad sellise teabe 
muudatused ja lõikes 1 osutatud värske 
miinimumteave, tehakse need ühtsele 
teabepunktile kättesaadavaks ühe kuu 
jooksul alates nende kättesaamisest. Teave, 
seahulgas mis tahes uus miinimumteave 
tehakse kättesaadavaks ja seda 
muudetakse vastavalt tingimustele, mis 
tagavad selle konfidentsiaalsuse ja 
kasutamise, mis on rangelt piiratud 
nimetatud side eesmärgiga. Asjaomast 
võrguoperaatorit tuleb sellisest sidest 
teavitada.

Or. fr

Selgitus

Teatavatel juhtudel võib avaliku sektori asutus ise täita ühtse teabepunkti ülesandeid, mistõttu 
ei ole artikli 4 lõikes 2 osutatud etapi kohaldamine vajalik. Selleks et tagada kõnealuse 
piirkonna kohta kättesaadavate andmete pikaajaline kvaliteet, on äärmiselt oluline, et mis 
tahes teabe edastamine ja muutmine toimub sellekohase konfidentsiaalsuskokkuleppe 
allkirjastamisega, et vältida valede või aegunud andmete pikaajalist ringlemist.

Muudatusettepanek 129
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga avaliku sektori asutus, kelle valduses 
on tema ülesannete tõttu elektroonilisel 
kujul lõikes 1 osutatud miinimumteave 
mõne võrguoperaatori füüsilise taristu 
kohta, teeb selle teabe ühtsele 
teabepunktile elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks enne [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 6 months]. Kui avaliku 
sektori asutuseni jõuavad sellise teabe 
muudatused ja lõikes 1 osutatud värske 
miinimumteave, tehakse need ühtsele 
teabepunktile kättesaadavaks ühe kuu 
jooksul alates nende kättesaamisest.

2. Iga avaliku sektori asutus, kelle valduses 
on tema ülesannete tõttu elektroonilisel 
kujul lõikes 1 osutatud miinimumteave 
mõne võrguoperaatori füüsilise taristu 
kohta, teeb selle teabe ühtsele 
teabepunktile elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks enne [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into force 
of this Regulation + 6 months]. Kui avaliku 
sektori asutuseni jõuavad sellise teabe 
muudatused ja lõikes 1 osutatud värske 
miinimumteave, tehakse need 
kättesaadavaks ühe kuu jooksul alates 
nende kättesaamisest.
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Or. en

Selgitus

Ühtne teabepunkt suurendab ebavajalikke kulusid ja bürokraatiat ning dubleerib 
olemasolevaid süsteeme, mis on kohalikul tasandil end hästi tõestanud.

Muudatusettepanek 130
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole lõike 2 kohaselt avaliku sektori asutuste 
valduses, teeb võrguoperaator ühtse 
teabepunkti konkreetsel taotlusel lõikes 1 
osutatud miinimumteabe oma füüsilise 
taristu kohta elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks ühe kuu jooksul alates 
taotluse esitamisest. Võrguoperaator teeb 
miinimumteabe kõik muudatused ühtsele 
teabepunktile kättesaadavaks ühe kuu
jooksul pärast seda, kui füüsilises võrgus 
on tehtud muudatus, mis põhjustab 
kõnealuse miinimumteabe muutumise.

3. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole lõike 2 kohaselt avaliku sektori asutuste 
valduses, teeb võrguoperaator ühtse 
teabepunkti konkreetsel taotlusel lõikes 1 
osutatud miinimumteabe oma füüsilise 
taristu kohta kirjalikult vormistatud 
eritaotluse korral piirkonna kohta, mida 
mõjutab kiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtt ettevõtja poolt, kellele on 
antud vastav luba, ning teeb selle
elektroonilisel kujul kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul alates taotluse esitamisest. 
Võrguoperaator teeb miinimumteabe kõik 
muudatused ühtsele teabepunktile 
kättesaadavaks ühe aasta jooksul pärast 
seda, kui füüsilises võrgus on tehtud 
muudatus, mis põhjustab kõnealuse 
miinimumteabe muutumise. Teabe 
kättesaadavaks tegemise või muutmise 
tingimustega tagatakse, et võrguoperaator 
ei kata nende tegevustega seotud kulusid.

Or. fr

Selgitus

Olenevalt võrguoperaatori suurusest võib teabe kogus, kui see ole piiratud ühe kiire 
elektroonilise side võrgu võimaliku kasutuselevõtu piirkonnaga, olla märkimisväärne ning 
selle kogumine ja vormindamine võivad põhjustada ebaproportsionaalseid kulusid. Andmete 
kogumine ja vormindamine täpsustatud piirkonna kohta nõuab andmetöötlust. Seda ei ole 
võimalik teha „ühe kuu jooksul”. Realistlikum on ühe aasta pikkune tähtaeg.



AM\1005010ET.doc 69/99 PE519.832v01-00

ET

Muudatusettepanek 131
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes arvesse võrkudele füüsilise 
turvalisuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu seatud piiranguid, võib ühtne 
teabepunkt võimaldada taotluse korral või 
veebilehe kaudu üksikisikutele 
juurdepääsu teatud piirkonna 
miinimumteabele. Kuigi ühtne teabepunkt 
võib juurdepääsu eest üksikisikute käest 
haldustasu võtta või mitte, peab see teave 
olema tasuta selle asukoha kinnisvara või 
maa omaniku jaoks või antud alaga 
külgnevate kinnistute omanike jaoks.

Or. en

Selgitus

Teave võrkude asukoha kohta mõjutab otseselt vara väärtust. Kinnisvarahindasid või uue 
maja ehitamise otsust mõjutavad kiire ühenduse võrkudele juurdepääsu lihtsus ja see, kas 
need asuvad kinnistu lähedal. Selline teave võib ära hoida ka olukordi, kus liinid kaevetööde 
käigus läbi lõigatakse. Seega peab selline teave vähemalt piiratud kujul olema kinnistu 
omanikele kättesaadav.

Muudatusettepanek 132
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole ühtse teabepunkti kaudu kättesaadav, 
teevad võrguoperaatorid sellise teabe 
kättesaadavaks elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omava ettevõtja 

4. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole ühtse teabepunkti kaudu kättesaadav, 
teevad võrguoperaatorid sellise teabe 
kättesaadavaks elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omava ettevõtja 
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konkreetse kirjaliku taotluse alusel. 
Taotluses täpsustatakse asjaomane 
piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab. Teave tehakse kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

konkreetse kirjaliku taotluse alusel. 
Taotluses täpsustatakse asjaomane 
piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab. Teave tehakse kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid. Teabe kättesaadavaks 
tegemise tingimustega tagatakse, et 
võrguoperaator ei kata nende tegevustega 
seotud kulusid.

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole ühtse teabepunkti kaudu kättesaadav, 
teevad võrguoperaatorid sellise teabe 
kättesaadavaks elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omava ettevõtja 
konkreetse kirjaliku taotluse alusel. 
Taotluses täpsustatakse asjaomane 
piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab. Teave tehakse kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

4. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole ühtse teabepunkti kaudu kättesaadav, 
teevad võrguoperaatorid sellise teabe 
kättesaadavaks elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omava ettevõtja 
konkreetse kirjaliku taotluse alusel, mille 
on heaks kiitnud liikmesriigi ametlik 
reguleeriv asutus. Juurdepääsu taotlev 
ettevõtja kannab kõik taotlusega seotud 
kulud ja taotluses täpsustatakse asjaomane 
piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab. Teave tehakse kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

Or. nl
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Muudatusettepanek 134
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole ühtse teabepunkti kaudu kättesaadav, 
teevad võrguoperaatorid sellise teabe 
kättesaadavaks elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omava ettevõtja 
konkreetse kirjaliku taotluse alusel. 
Taotluses täpsustatakse asjaomane 
piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab. Teave tehakse kättesaadavaks 
ühe kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

4. Kui lõikes 1 osutatud miinimumteave ei 
ole ühtse teabepunkti kaudu kättesaadav, 
teevad võrguoperaatorid sellise teabe 
kättesaadavaks elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omava ettevõtja 
konkreetse kirjaliku taotluse alusel. 
Taotluses täpsustatakse asjaomane 
piirkond, mida kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtt 
mõjutab. Teave tehakse kättesaadavaks 
kuue kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

Or. de

Muudatusettepanek 135
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel rahuldavad 
võrguoperaatorid põhjendatud taotlused 
vaadelda nende füüsilise taristu 
konkreetseid elemente kohapeal. Taotluses 
täpsustatakse asjaomased võrguelemendid, 
mida kiire elektroonilise side võrkude 
elementide kasutuselevõtt mõjutab. 
Täpsustatud võrguelementide kohapealset 
vaatlemist võimaldatakse ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse esitamisest 

5. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel, mille on heaks kiitnud 
liikmesriigi ametlik reguleeriv asutus,
rahuldavad võrguoperaatorid põhjendatud 
taotlused vaadelda nende füüsilise taristu 
konkreetseid elemente kohapeal. Taotluses 
täpsustatakse asjaomased võrguelemendid, 
mida kiire elektroonilise side võrkude 
elementide kasutuselevõtt mõjutab.
Taotleja kannab kõik taotlusega seotud 
kulud. Täpsustatud võrguelementide 
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proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel, ilma et see 
piiraks lõike 1 kohaseid piiranguid.

kohapealset vaatlemist võimaldatakse ühe 
kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

Or. nl

Muudatusettepanek 136
Norbert Glante, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel rahuldavad 
võrguoperaatorid põhjendatud taotlused 
vaadelda nende füüsilise taristu 
konkreetseid elemente kohapeal. Taotluses 
täpsustatakse asjaomased võrguelemendid, 
mida kiire elektroonilise side võrkude 
elementide kasutuselevõtt mõjutab. 
Täpsustatud võrguelementide kohapealset 
vaatlemist võimaldatakse ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse esitamisest 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel, ilma et see 
piiraks lõike 1 kohaseid piiranguid.

5. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel rahuldavad 
võrguoperaatorid põhjendatud taotlused 
vaadelda nende füüsilise taristu 
konkreetseid elemente kohapeal. Taotluses 
täpsustatakse asjaomased võrguelemendid, 
mida kiire elektroonilise side võrkude 
elementide kasutuselevõtt mõjutab. 
Täpsustatud võrguelementide kohapealset 
vaatlemist võimaldatakse ühe kuu jooksul 
alates kirjaliku taotluse esitamisest 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel, ilma et see 
piiraks lõike 1 kohaseid piiranguid. 
Taotleja kannab kõik kohapealse 
vaatlemise korraldamisel ja teostamisel 
tekkivad kulud. 

Or. de

Selgitus

Taristute ülevaatamine võib olla väga kulukas. Seda ei tohiks jätta võrgu omaniku kanda.

Muudatusettepanek 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse 
kirjaliku taotluse alusel teevad
võrguoperaatorid kättesaadavaks järgmise 
miinimumteabe oma füüsilise taristuga 
seonduvate käimasolevate või planeeritud 
ehitustööde kohta, milleks on antud välja 
luba, lubade andmise menetlus on pooleli 
või loataotlus on plaanitud pädevatele 
asutustele esmakordselt esitada järgneva 
kuue kuu jooksul:

välja jäetud

a) tööde asukoht ja liik;
b) asjaomased võrguelemendid;
c) tööde eeldatav alguskuupäev ja kestus;
d) kontaktpunkt.
Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja taotluses 
täpsustatakse piirkond, mida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtt mõjutab. Võrguoperaatorid 
teevad taotletud teabe kättesaadavaks 
kahe nädala jooksul alates kirjaliku 
taotluse esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

Or. de

Selgitus

Loa andmine on juba liikmesriikide tasandil põhjalikult reguleeritud.

Muudatusettepanek 138
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel teevad võrguoperaatorid
kättesaadavaks järgmise miinimumteabe 
oma füüsilise taristuga seonduvate 
käimasolevate või planeeritud ehitustööde 
kohta, milleks on antud välja luba, lubade 
andmise menetlus on pooleli või loataotlus 
on plaanitud pädevatele asutustele 
esmakordselt esitada järgneva kuue kuu 
jooksul:

Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja ja kiire 
elektroonilise side võrgu kasutuselevõtu 
kava esitav ettevõtja võivad kirjaliku 
taotluse ja kasutuselevõtu kava alusel 
paluda võrguoperaatoritel kättesaadavaks 
teha järgmise miinimumteabe oma 
füüsilise taristuga seonduvate 
käimasolevate või planeeritud ehitustööde 
kohta, milleks on antud välja luba, lubade 
andmise menetlus on pooleli või loataotlus 
on plaanitud pädevatele asutustele 
esmakordselt esitada järgneva kuue kuu 
jooksul:

Or. ro

Muudatusettepanek 139
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja taotluses 
täpsustatakse piirkond, mida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtt mõjutab. Võrguoperaatorid 
teevad taotletud teabe kättesaadavaks kahe 
nädala jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja taotluses 
täpsustatakse piirkond, mida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtt mõjutab. Võrguoperaatorid 
teevad taotletud teabe kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid. Ettevõtja, kellel on 
õigus pakkuda elektroonilise side võrke, 
teavitab võimalikult kiiresti 
võrguoperaatorit oma soovist võtta 
kasutusele kiire elektroonilise side võrk 
nimetatud piirkonnas ning teeb seda igal 
juhul kuue nädala jooksul pärast 
taotletud teabe kättesaamist.

Or. fr
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Selgitus

Andmete kogumine ja vormindamine täpsustatud piirkonna kohta nõuab andmetöötlust. Ühe 
kuu pikkune tähtaeg on antud eesmärgi seisukohast piisav, kuna see võimaldab ettevõtjal 
kaaluda oma huvi elektroonilise side võrgu võimaliku kasutuselevõtu vastu, kaitstes seejuures 
ka võrguoperaatori huve, kes on veel omakorda kehtestanud piirangud tööde teostamisele.

Muudatusettepanek 140
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid võivad teha erandeid 
lõigetes 1–5 sätestatud kohustustest, kui 
olemasolevat füüsilist taristut ei peeta kiire 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtuks tehniliselt sobivaks. 
Kõnealused meetmed peavad olema selles 
osas nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni.

10. Liikmesriigid võivad teha erandeid 
lõigetes 1–6 sätestatud kohustustest, kui 
teave on seotud riikliku olulise tähtsusega 
taristuga, kus selle teabe kättesaadavaks 
tegemine võib rõhutada taristu turvaauke 
või kui füüsilist taristut ei peeta kiire 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtuks tehniliselt sobivaks. 
Kõnealused meetmed peavad olema selles 
osas nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni.

Or. en

Selgitus

Nt võib laiem juurdepääs kaabli asukohtadega seotud teabele kahjustada käimasolevat tööd 
vasevargustevastases võitluses.

Muudatusettepanek 141
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Kõikidel lõigetes 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 
sätestatud juhtudel, kui ettevõtja taotleb 
teavet, peaks kehtima piirangud nende 
isikute arvule, kellel on juurdepääs 
sellisele teabele, peaks tagama teabe 
konfidentsiaalsuse ja seda ei peaks 
edastama kolmandatele osapooltele.

Or. en

Selgitus

Otsustava tähtsusega taristu, nagu elektrivõrgud, kohta teabe andmist tuleks rangelt 
kontrollida. Elektroonilise side võrkude operaatoritele antav teave peaks olema 
konfidentsiaalne ja seda ei tohi edasi anda kolmandatele osapooltele ning seda peaks 
kasutama ainult ehitustööde paremaks kavandamiseks ja koordineerimiseks.

Muudatusettepanek 142
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrguoperaatoritel on õigus pidada 
elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavate ettevõtjatega läbirääkimisi 
ehitustööde koordineerimist käsitlevate 
lepingute üle, eesmärgiga võtta kasutusele 
kiire elektroonilise side võrkude elemente.

1. Võrguoperaatoritel on õigus pidada 
elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavate ettevõtjatega läbirääkimisi 
ehitustööde koordineerimist käsitlevate 
lepingute üle, eesmärgiga võtta kasutusele 
kiire elektroonilise side võrkude elemente. 
Nendes lepingutes on selgesõnaliselt 
märgitud, et tekkivad lisakulud kannavad 
ettevõtjad, kellel on õigus pakkuda 
elektroonilise side võrke.

Or. fr

Selgitus

Tsiviilehitustööde kooskõlastamisega seotud finantstingimused, nagu ka tehnilised ja 
õiguslikud tingimused, moodustavad osa lepingutest.
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Muudatusettepanek 143
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrguoperaatoritel on õigus pidada 
elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavate ettevõtjatega läbirääkimisi 
ehitustööde koordineerimist käsitlevate 
lepingute üle, eesmärgiga võtta kasutusele 
kiire elektroonilise side võrkude elemente.

1. Võrguoperaatoritel on õigus pidada 
elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavate ettevõtjatega läbirääkimisi 
ehitustööde koordineerimist käsitlevate 
lepingute üle, eesmärgiga võtta kasutusele 
kiire elektroonilise side võrkude elemente, 
samuti ka eesmärgiga arendada oma 
võrke.

Or. en

Selgitus

Isegi kui määruse eesmärk on kiirendada lairibavõrkude kasutuselevõttu, peaks tekstis olema 
rohkem vastastikkust. Võrguoperaatoritel peaks seega samuti olema võimalus kasutada ära 
ettevõtjate kavandatud elektroonilise side võrkude paigaldamisega seotud ehitustöid.

Muudatusettepanek 144
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täielikult või osaliselt riiklike 
vahenditega rahastatavaid ehitustöid 
teostavad ettevõtjad rahuldavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omavate ettevõtjate 
mõistlikud taotlused, et sõlmida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõttu silmas pidades ehitustööde 
koordineerimise leping, tingimusel et see ei 
suurenda algselt plaanitud ehitustöödega 

2. Täielikult või osaliselt riiklike 
vahenditega rahastatavaid ehitustöid 
teostavad ettevõtjad rahuldavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omavate ettevõtjate 
mõistlikud taotlused, et sõlmida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõttu silmas pidades ehitustööde 
koordineerimise leping, tingimusel et see ei 
suurenda algselt plaanitud ehitustöödega 
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seotud kulusid ning et koostöötaotlus 
esitatakse niipea kui võimalik ja igal juhul 
vähemalt üks kuu enne seda, kui 
pädevatele asutustele esitatakse loa 
saamiseks lõpp-projekt.

seotud kulusid ning et koostöötaotlus 
esitatakse niipea kui võimalik ja igal juhul 
vähemalt üks kuu enne seda, kui 
pädevatele asutustele esitatakse loa 
saamiseks lõpp-projekt. Elektroonilise side 
võrkude pakkumise õigust omavad 
ettevõtjad panustavad piisavalt töödega 
seotud kulude katmisse. Ka tekkivate 
lisakulutuste eest tasuvad taotluse 
esitanud ettevõtjad.

Or. nl

Muudatusettepanek 145
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täielikult või osaliselt riiklike 
vahenditega rahastatavaid ehitustöid 
teostavad ettevõtjad rahuldavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel elektroonilise side võrkude 
pakkumise õigust omavate ettevõtjate
mõistlikud taotlused, et sõlmida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõttu silmas pidades 
ehitustööde koordineerimise leping, 
tingimusel et see ei suurenda algselt 
plaanitud ehitustöödega seotud kulusid 
ning et koostöötaotlus esitatakse niipea 
kui võimalik ja igal juhul vähemalt üks 
kuu enne seda, kui pädevatele asutustele 
esitatakse loa saamiseks lõpp-projekt.

2. Täielikult või osaliselt riiklike 
vahenditega rahastatavaid ehitustöid 
teostavad ettevõtjad tagavad 
kommunaalettevõtjate vahelise 
koordineerimise, sealhulgas elektroonilise 
side võrkude pakkumise õigust omavate
ettevõtjatega. Koordineerimise leping 
põhineb läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel ning ei 
suurenda algselt plaanitud ehitustöödega 
seotud kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ehitustöid teostavad ettevõtjad ja 
ettevõtjad, kellel on luba pakkuda 
elektroonilise side võrke ehitustööde 
koordineerimiseks energia jaotussüsteemi 
operaatoritega, üritavad igal viisil 
vähendada vajalikke töid ja paigaldada, 
säilitada või uuendada IKT ja 
energiataristuid samaaegselt.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavatel ettevõtjatel on õigus saada 
taotluse korral ühtse teabepunkti kaudu 
elektrooniline juurdepääs teabele, mis 
käsitleb tingimusi ja korda, mida 
kohaldatakse kiire elektroonilise side 
võrkude elementide kasutuselevõtuks 
vajalike ehitustööde lubade andmise 
suhtes, sealhulgas teabele mis tahes 
erandite kohta, mida kohaldatakse selliste 
elementide suhtes mõnede või kõigi 
siseriiklike õigusaktidega nõutavate lubade 
puhul.

1. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavatel ettevõtjatel on õigus saada 
juurdepääs teabele, mis käsitleb tingimusi 
ja korda, mida kohaldatakse kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtuks vajalike ehitustööde 
lubade andmise suhtes, sealhulgas teabele 
mis tahes erandite kohta, mida 
kohaldatakse selliste elementide suhtes 
mõnede või kõigi siseriiklike õigusaktidega 
nõutavate lubade puhul.

Or. en

Selgitus

Ühtne teabepunkt suurendab ebavajalikke kulusid ja bürokraatiat ning dubleerib 
olemasolevaid süsteeme, mis on kohalikul tasandil end hästi tõestanud.
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Muudatusettepanek 148
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavatel ettevõtjatel on õigus 
esitada ühtse teabepunkti kaudu 
elektroonilisi taotlus kiire elektroonilise 
side võrkude elementide kasutuselevõtu 
jaoks vajalikeks ehitustöödeks nõutavate 
lubade saamiseks. Ühtne teabepunkt 
hõlbustab ja koordineerib lubade andmise 
menetlust. Ühtne teabepunkt tagab 
eelkõige, et taotlused edastatakse 
pädevatele asutustele, kes on seotud 
asjaomaste ehitustööde suhtes kohaldatava 
lubade andmisega, ning jälgib lõike 3 
kohastest tähtaegadest kinnipidamist.

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omavatel ettevõtjatel on õigus 
esitada taotlusi teabepunkti kaudu kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtu jaoks vajalikeks 
ehitustöödeks nõutavate lubade saamiseks. 
Liikmesriigi või kohaliku asutuse 
määratud teabepunkt hõlbustab ja 
koordineerib lubade andmise menetlust. 
Ühtne teabepunkt tagab eelkõige, et 
taotlused edastatakse pädevatele asutustele, 
kes on seotud asjaomaste ehitustööde 
suhtes kohaldatava lubade andmisega, ning 
jälgib lõike 3 kohastest tähtaegadest 
kinnipidamist.

Or. en

Selgitus

Riiklik asutus, mis tegeleks teetööde taotluste ja lubadega ja planeerimistaotlustega, 
dubleeriks mitmeid liikmesriikide olemasolevaid süsteeme, mis on juba end kohalikes ja 
piirkondlikes valitsustes juba hästi tõestanud.

Muudatusettepanek 149
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused annavad loa või 
keelduvad selle andmisest kuue kuu 
jooksul alates taotluse saamisest, piiramata 
muid menetluse nõuetekohaseks 
läbiviimiseks kehtestatud konkreetseid 
tähtaegu või kohustusi, mida kohaldatakse 

3. Pädevad asutused annavad loa või 
keelduvad selle andmisest kuue kuu 
jooksul alates taotluse saamisest, 
tingimusel et kõik huvitatud isikud on ära 
kuulatud ja et saab tagada õiguskindluse, 
piiramata muid menetluse nõuetekohaseks 
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lubade andmise menetluse suhtes 
kooskõlas siseriikliku või ELi õigusega. 
Keeldumist tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel.

läbiviimiseks kehtestatud konkreetseid 
tähtaegu või kohustusi, mida kohaldatakse 
lubade andmise menetluse suhtes 
kooskõlas siseriikliku või ELi õigusega. 
Keeldumist tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], 
varustatakse kuni võrgu lõpp-punktini 
kiiret ühendust toetava hoonesisese 
füüsilisele taristuga. Sama kohustus kehtib 
põhjalike rekonstrueerimistööde puhul, 
mille ehituslubade taotlused on esitatud 
pärast [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], 
hinnatakse nende kuni võrgu lõpp-
punktini kiiret ühendust toetava 
hoonesisese füüsilisele taristuga 
varustamise kulutõhusust. Sama kohustus 
kehtib põhjalike rekonstrueerimistööde 
puhul, mille ehituslubade taotlused on 
esitatud pärast [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

Or. en

Selgitus

Turg juba reguleerib seda valdkonda ja kohustus varustada uued hooned ning samuti ka 
rekonstrueeritavad hooned järgmise põlvkonna võrkudega suurendaks märkimisväärselt 
ehitussektori kulusid praegusel majanduslikult raskel ajal ja pärsiks investeeringuid.
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Muudatusettepanek 151
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], 
varustatakse kuni võrgu lõpp-punktini 
kiiret ühendust toetava hoonesisese 
füüsilisele taristuga. Sama kohustus kehtib 
põhjalike rekonstrueerimistööde puhul, 
mille ehituslubade taotlused on esitatud 
pärast [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
taotlused on esitatud kuus kuud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse kuni võrgu lõpp-
punktini kiiret ühendust toetava 
hoonesisese füüsilisele taristuga. Sama 
kohustus kehtib põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud kuus 
kuud pärast [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

Or. en

Selgitus

Arendajatele uute kohustuste kehtestamisel on otsene mõju tehnilistele kavadele. Arvestades 
tõsiasja, et dokumendid, sealhulgas tehnilised kavad, tuleb esitada enne ehitusloa saamiseks 
ametliku taotluse esitamist, võib see tekitada probleeme ettepaneku rakendamisel. 
Kuuekuuline üleminekuperiood võimaldab neid sätteid arvesse võtta uute projektide 
planeerimisel ja annab aega projektides muudatuste läbiviimiseks viimases etapis enne loa 
taotlemist.

Muudatusettepanek 152
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
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taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], 
varustatakse kuni võrgu lõpp-punktini 
kiiret ühendust toetava hoonesisese 
füüsilisele taristuga. Sama kohustus kehtib 
põhjalike rekonstrueerimistööde puhul, 
mille ehituslubade taotlused on esitatud 
pärast [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], 
varustatakse tehnoloogiliselt neutraalse, 
kuni võrgu lõpp-punktini kiiret ühendust 
toetava hoonesisese füüsilisele taristuga. 
Sama kohustus kehtib põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Muudatusettepanek 153
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], 
varustatakse kuni võrgu lõpp-punktini 
kiiret ühendust toetava hoonesisese 
füüsilisele taristuga. Sama kohustus kehtib 
põhjalike rekonstrueerimistööde puhul, 
mille ehituslubade taotlused on esitatud 
pärast [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Kõik lõppkasutaja asukohaks olevad 
uued hooned, sealhulgas ühisomandis 
olevad elemendid, mille ehituslubade 
taotlused on esitatud pärast [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], võib 
varustada kuni võrgu lõpp-punktini kiiret 
ühendust toetava hoonesisese füüsilisele 
taristuga. Sama võimalus kehtib põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this
Regulation].

Or. en

Muudatusettepanek 154
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 
ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], sealhulgas 
sotsiaalkortermajad, varustatakse hoone 
sees või sellest väljaspool asuva 
liitumispunktiga, mis on elektroonilise side 
võrkude pakkujatele juurdepääsetav, et 
luua ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation]. See kohustus kehtib ka 
kõikidele uutele ühiskondlike asutuste 
hoonetele, kus paiknevad olulised 
andmekogud, nagu raamatukogud, 
arhiivid, kultuuriasutused ja 
kõrgharidusasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 

2. Kõikide uute korterelamute puhul, 
mille ehituslubade taotlused on esitatud 
pärast [Publications Office: please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], hinnatakse kulutõhusust 
nende varustamisel hoone sees või sellest 
väljaspool asuva liitumispunktiga, mis on 
elektroonilise side võrkude pakkujatele 
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ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

juurdepääsetav, et luua ühendus kiiret 
andmesidet toetava hoonesisese füüsilise 
taristuga. Sama kohustus kehtib 
korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Selgitus

Turg juba reguleerib seda valdkonda ja kohustus varustada uued hooned ning samuti ka 
rekonstrueeritavad hooned järgmise põlvkonna võrkudega suurendaks märkimisväärselt 
ehitussektori kulusid praegusel majanduslikult raskel ajal ja pärsiks investeeringuid.

Muudatusettepanek 156
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 
ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud kuus 
kuud pärast [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation], varustatakse hoone 
sees või sellest väljaspool asuva 
liitumispunktiga, mis on elektroonilise side 
võrkude pakkujatele juurdepääsetav, et 
luua ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud kuus 
kuud pärast [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 
ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva tehnoloogiliselt 
neutraalse liitumispunktiga, mis on 
elektroonilise side võrkude pakkujatele 
juurdepääsetav, et luua ühendus kiiret 
andmesidet toetava hoonesisese füüsilise 
taristuga. Sama kohustus kehtib 
korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Muudatusettepanek 158
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 
ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], võib varustada hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 
ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
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kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Muudatusettepanek 159
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, 
mis on elektroonilise side võrkude 
pakkujatele juurdepääsetav, et luua 
ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

2. Kõik uued korterelamud, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], varustatakse hoone sees või 
sellest väljaspool asuva liitumispunktiga, et 
luua ühendus kiiret andmesidet toetava 
hoonesisese füüsilise taristuga. Sama 
kohustus kehtib korterelamu põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul, mille 
ehituslubade taotlused on esitatud pärast 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. sv

Selgitus

Osalause „mis on elektroonilise side võrkude pakkujatele juurdepääsetav” tähendus on 
ebaselge. Seda võib tõlgendada omandiõiguse ebaproportsionaalse piiramisena.

Muudatusettepanek 160
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni.

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni. Liikmesriigid 
võivad teha ka erandeid lõikes 2 osutatud 
lõppkasutajate juurdepääsuliinide osas 
sellistes hoonetes, kus kasutatakse avatud 
võrkudega ärimudelit.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni.

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni. Lõikest 2 võib 
lubada teha erandi ka lõpptarbijate 
juurdepääsule sellise kinnisvara puhul, 
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kus kohaldatakse avatud võrkudega 
ärimudeleid.

Or. sv

Selgitus

Tähtis on see, et kinnisvara omanikud saaksid jätkuvalt kohaldada paljudes kohtades üha 
laialdasemalt levivat ja edukat avatud lairibaühenduse võrkude ja teenuste osutamise 
konkurentsiga ärimudelit. Mudel on kaasa aidanud sellele, et lairibaühenduse kasutuselevõtu 
ja kasutamise kulud oleksid paljudes kohtades rahvusvahelisel tasandil lõpptarbija jaoks 
väikesed. Mudel hõlmab tõhusat konkurentsi ühe lairibataristu raames. See on ka 
keskkonnahoidlikum ja energiasäästlikum kui paljud teised lahendused.

Muudatusettepanek 162
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni.

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni. Liikmesriigid 
võivad lõikest 2 teha erandi 
lõppkasutajate juurdepääsule, kui 
kinnisvara juures kasutatakse avatud 
võrke.

Or. sv

Muudatusettepanek 163
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus. Sellistest meetmetest 
teavitatakse komisjoni.

3. Teatavate hoonekategooriate, eelkõige 
ühepereelamute, või põhjalike 
rekonstrueerimistööde puhul võivad 
liikmesriigid teha erandeid lõigetes 1 ja 2 
sätestatud kohustustest, kui kõnealuste 
kohustuste täitmise kulu on 
ebaproportsionaalne. Kõnealused meetmed 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Huvitatud isikutele antakse võimalus 
esitada meetme eelnõu kohta mõistliku aja 
jooksul arvamus.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on õigus ühendada oma võrk omal kulul 
liitumispunktiga, et saada juurdepääs kiiret 
ühendust toetavale hoonesisesele 
füüsilisele taristule, tingimusel et mõju 
eravaldusele on võimalikult väike.

1. Enne maa või kinnisvara omaniku 
nõusolekut või vajaduse korral rahalist 
hüvitist on üldkasutatavate sidevõrkude 
pakkujatel õigus ühendada oma võrk omal 
kulul liitumispunktiga, et saada juurdepääs 
kiiret ühendust toetavale hoonesisesele 
füüsilisele taristule, tingimusel et mõju 
eravaldusele on võimalikult väike.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on õigus ühendada oma võrk omal kulul 
liitumispunktiga, et saada juurdepääs kiiret 
ühendust toetavale hoonesisesele 
füüsilisele taristule, tingimusel et mõju 
eravaldusele on võimalikult väike.

1. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on hoonetes, kus ei ole avatud võrke ja on 
teenuse konkurents, õigus ühendada oma 
võrk omal kulul liitumispunktiga, et saada 
juurdepääs kiiret ühendust toetavale 
hoonesisesele füüsilisele taristule, 
tingimusel et mõju eravaldusele on 
võimalikult väike.

Or. en

Selgitus

Selle küsimuse tõstatasid need osalised, kes pakuvad ainult passiivseid taristuid ning ise 
teenuseid ei paku.

Muudatusettepanek 166
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on õigus ühendada oma võrk omal kulul 
liitumispunktiga, et saada juurdepääs kiiret 
ühendust toetavale hoonesisesele 
füüsilisele taristule, tingimusel et mõju 
eravaldusele on võimalikult väike.

1. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on avatud võrkudeta ja teenuste osutamise 
konkurentsiga hoonetes õigus ühendada 
oma võrk omal kulul liitumispunktiga, et 
saada juurdepääs kiiret ühendust toetavale 
hoonesisesele füüsilisele taristule, 
tingimusel et mõju eravaldusele on 
võimalikult väike.

Or. sv

Selgitus

Tähtis on see, et kinnisvara omanikud saaksid jätkuvalt kohaldada paljudes kohtades üha 
laialdasemalt levivat ja edukat avatud lairibaühenduse võrkude ja teenuste osutamise 
konkurentsiga ärimudelit. Mudel on kaasa aidanud sellele, et lairibaühenduse kasutuselevõtu 
ja kasutamise kulud oleksid paljudes kohtades rahvusvahelisel tasandil lõpptarbija jaoks 
väikesed. Mudel hõlmab tõhusat konkurentsi ühe lairibataristu raames. See on ka 
keskkonnahoidlikum ja energiasäästlikum kui paljud teised lahendused.
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Muudatusettepanek 167
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on õigus saada mõistlikel tingimustel 
juurdepääs mis tahes olemasolevale kiiret 
ühendust toetavale hoonesisesele 
füüsilisele taristule, kui dubleerimine on 
tehniliselt võimatu või majanduslikult 
ebatõhus. Hoonesisese füüsilise taristu 
kasutamisõiguse valdaja annab juurdepääsu 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

2. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on avatud võrkudeta ja teenuste osutamise 
konkurentsiga hoonetes õigus saada 
mõistlikel tingimustel juurdepääs mis tahes 
olemasolevale kiiret ühendust toetavale
hoonesisesele füüsilisele taristule, kui 
dubleerimine on tehniliselt võimatu või 
majanduslikult ebatõhus. Hoonesisese 
füüsilise taristu kasutamisõiguse valdaja 
annab juurdepääsu mittediskrimineerivatel 
tingimustel.

Or. sv

Selgitus

Tähtis on see, et kinnisvara omanikud saaksid jätkuvalt kohaldada paljudes kohtades üha 
laialdasemalt levivat ja edukat avatud lairibaühenduse võrkude ja teenuste osutamise 
konkurentsiga ärimudelit. Mudel on kaasa aidanud sellele, et lairibaühenduse kasutuselevõtu 
ja kasutamise kulud oleksid paljudes kohtades rahvusvahelisel tasandil lõpptarbija jaoks 
väikesed. Mudel hõlmab tõhusat konkurentsi ühe lairibataristu raames. See on ka 
keskkonnahoidlikum ja energiasäästlikum kui paljud teised lahendused.

Muudatusettepanek 168
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on õigus saada mõistlikel tingimustel 
juurdepääs mis tahes olemasolevale kiiret 
ühendust toetavale hoonesisesele 
füüsilisele taristule, kui dubleerimine on 

2. Üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
on hoonetes, kus ei ole avatud võrke ja 
kus on teenuse konkurents, õigus saada 
mõistlikel tingimustel juurdepääs mis tahes 
olemasolevale kiiret ühendust toetavale 
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tehniliselt võimatu või majanduslikult 
ebatõhus. Hoonesisese füüsilise taristu 
kasutamisõiguse valdaja annab juurdepääsu 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

hoonesisesele füüsilisele taristule, kui 
dubleerimine on tehniliselt võimatu või 
majanduslikult ebatõhus. Hoonesisese 
füüsilise taristu kasutamisõiguse valdaja 
annab juurdepääsu mittediskrimineerivatel 
tingimustel.

Or. en

Selgitus

Selle küsimuse tõstatasid passiivse teenuse osutajad.

Muudatusettepanek 169
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olemasoleva ja kiiret ühendust toetava 
hoonesisese taristu puudumise korral on 
üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
õigus ühendada oma võrguseadmed 
abonendi valdustes omal kulul kiire 
elektroonilise side teenusega, tingimusel et 
abonent nõustub ning mõju eraomandile on 
võimalikult väike.

4. Olemasoleva ja kiiret ühendust toetava 
hoonesisese taristu puudumise korral on 
üldkasutatavate sidevõrkude pakkujatel 
õigus ühendada oma võrguseadmed 
abonendi valdustes omal kulul kiire 
elektroonilise side teenusega, tingimusel et 
abonent nõustub ning mõju eraomandile on 
võimalikult väike. Kui sellise võrguseadme 
lepingu lõpetamiseks kokkulepet ei 
saavutata, võib abonent või üldkasutatava 
sidevõrgu pakkuja edastada vaidluse 
pädevale vaidluste lahendamise organile.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad lubada teha 
lõigetest 1 ja 2 erandi lõpptarbijate 
juurdepääsule sellise kinnisvara puhul, 
kus kasutatakse avatud võrkudega 
ärimudeleid.

Or. sv

Selgitus

Tähtis on see, et kinnisvara omanikud saaksid jätkuvalt kohaldada paljudes kohtades üha 
laialdasemalt levivat ja edukat avatud lairibaühenduse võrkude ja teenuste osutamise 
konkurentsiga ärimudelit. Mudel on kaasa aidanud sellele, et lairibaühenduse kasutuselevõtu 
ja kasutamise kulud oleksid paljudes kohtades rahvusvahelisel tasandil lõpptarbija jaoks 
väikesed. Mudel hõlmab tõhusat konkurentsi ühe lairibataristu raames. See on ka 
keskkonnahoidlikum ja energiasäästlikum kui paljud teised lahendused.

Muudatusettepanek 171
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad teha ka erandeid 
lõikes 1 ja 2 osutatud lõppkasutajate 
juurdepääsuliinide suhtes sellistes 
hoonetes, kus kasutatakse avatud 
võrkudega ärimudelit.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad lõigete 1 ja 2 
sätete suhtes teha erandi selliste 
lõppkasutaja juurdepääsude puhul, kus 
kinnisvaral kasutatakse teenuste 
osutamise konkurentsiga avatud võrke.

Or. sv

Muudatusettepanek 173
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artikli 3 lõikes 4, artikli 4 
lõikes 9, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 8 lõikes 
3 osutatud riikliku vaidluste lahendamise 
organi ülesandeid, kui liikmesriik ei määra 
muid pädevaid asutusi.

1. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artikli 3 lõikes 4, artikli 4 
lõikes 9, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 8 lõikes 
3 osutatud riikliku vaidluste lahendamise 
organi ülesandeid, kui liikmesriik ei määra 
muid pädevaid asutusi.

Kui liikmesriik otsustab määrata riikliku 
reguleeriva asutuse, mis täidab direktiivi 
2002/21/EÜ artiklis 20 sätestatud 
kohustusi, riiklikuks vaidluste 
lahendamise organiks, on tal kohustus 
küsida sektori reguleerija arvamust enne 
mis tahes siduva otsuse vastuvõtmist 
seoses õiglaste tingimuste või hindade 
määramisega.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artikli 3 lõikes 4, artikli 4 
lõikes 9, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 8 lõikes 
3 osutatud riikliku vaidluste lahendamise 
organi ülesandeid, kui liikmesriik ei määra 
muid pädevaid asutusi.

1. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artikli 3 lõikes 4, artikli 4 
lõikes 9, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 8 lõikes 
3 osutatud riikliku vaidluste lahendamise 
organi ülesandeid, kui liikmesriik ei määra 
muid pädevaid asutusi, mis on võimelised 
hindama tagajärgi, eelkõige vee 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 
20 sätestatud ülesandeid täitev riigi 
reguleeriv asutus täidab artiklites 4 ja 6 
osutatud ühtse teabepunkti ülesandeid, kui 
liikmesriik ei määra muid pädevaid asutusi.

3. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 
20 sätestatud ülesandeid täitev riigi 
reguleeriv asutus täidab artiklites 4 ja 6 
osutatud ühtse teabepunkti ülesandeid, kui 
liikmesriik ei määra riigi või kohalikul 
tasandil muid pädevaid asutusi, muu 
hulgas avaliku sektori asutust.

Or. fr

Selgitus

Teatavates liikmesriikide kohalikes ametiasutustes on juba rakendatud ühistel platvormidel 
põhinevate kaardistamise andmete vahetamist käsitlevaid kokkuleppeid. Kui selline vahend on 
olemas, siis ei ole mingit probleemi kehtestada koondmenetlus mõnel muul kui kohaliku 
ametiasutuse tasandil.

Muudatusettepanek 176
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artiklites 4 ja 6 osutatud ühtse 
teabepunkti ülesandeid, kui liikmesriik ei 
määra muid pädevaid asutusi.

3. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artiklites 4 ja 6 osutatud ühtse 
teabepunkti ülesandeid, kui liikmesriik ei 
määra muid pädevaid asutusi, eelkõige 
avaliku sektori asutust riiklikul või 
kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriikide kohalikud kogukonnad juba rakendasid kartograafiliste andmetega 
seotud platformide jagamist. Kui selline organisatsioon on olemas, ei ole mõtet kehtestada 
ühtse kontaktpunkti nõuet muul kui kohaliku kogukonna tasandil.

Muudatusettepanek 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse
rakendamise kohta hiljemalt [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 3 years]. 
Aruandes esitatakse kokkuvõte käesolevas 
määruses sätestatud meetmete mõjust ning 
hinnang selle kohta, kuidas on edenenud 
käesoleva määrusega seatud eesmärkide 
täitmine.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi
rakendamise kohta hiljemalt [Publications 
Office: please insert the exact date: entry 
into force of this Regulation + 3 years]. 
Aruandes esitatakse kokkuvõte käesolevas 
määruses sätestatud meetmete mõjust ning 
hinnang selle kohta, kuidas on edenenud 
käesoleva määrusega seatud eesmärkide 
täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub XXXX pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Kaasseadusandjad lepivad omavahel kokku.

Muudatusettepanek 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Or. en


