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Muudatusettepanek 154
Giles Chichester

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab [komisjoni 
ettepaneku] tagasi.

Or. de

Selgitus

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Muudatusettepanek 156
Jens Rohde

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 a (uus)
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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. 
septembri 2013. aasta resolutsiooni kasvu, 
liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu 
tegevuskava kohta ja vajaduse kohta 
kiiremini tegutseda, milles Euroopa 
Parlament nõuab rändlustasude 
kaotamist 2015. aastal,

Or. en

Muudatusettepanek 157
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopal tuleb kriisist väljumiseks, 
töökohtade loomiseks ja konkurentsivõime 
taastamiseks kasutada ära kõik 
majanduskasvu allikad. Majanduskasvu 
taastamine ja töökohtade loomine liidus on 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärk. 2013. 
aasta Euroopa Ülemkogu kevadisel 
kohtumisel rõhutati digitaalse ühtse turu 
tähtsust majanduskasvule ja kutsuti üles 
võtma konkreetseid meetmeid info-ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ühtse 
turu võimalikult kiireks loomiseks. 
Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide ja 
nimetatud üleskutsega kooskõlas on 
käesoleva määruse eesmärk luua 
elektroonilise side ühtne turg liidu 
elektroonilise side praeguse reguleeriva 
raamistiku täiendamise ja kohandamise 
kaudu.

(1) Euroopal tuleb kriisist väljumiseks, 
töökohtade loomiseks ja konkurentsivõime 
taastamiseks kasutada ära kõik 
majanduskasvu allikad. Majanduskasvu 
taastamine ja töökohtade loomine liidus on 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärk. 
Digitaalvaldkond peab samuti muutuma 
avaliku ruumi osaks, kus luuakse uusi 
piiriülese kaubanduse vorme ja luuakse 
digitaalmajanduses ärivõimalusi Euroopa 
ettevõtete jaoks paralleelselt innovatiivse 
turuarengu ning sotsiaalse ja kultuurilise 
suhtlusega. 2013. aasta Euroopa 
Ülemkogu kevadisel kohtumisel rõhutati 
digitaalse ühtse turu tähtsust 
majanduskasvule ja kutsuti üles võtma 
konkreetseid meetmeid info-ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ühtse 
turu võimalikult kiireks loomiseks. 
Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide ja 
nimetatud üleskutsega kooskõlas on 
käesoleva määruse eesmärk luua 
elektroonilise side ühtne turg liidu 
elektroonilise side praeguse reguleeriva 
raamistiku täiendamise ja kohandamise 
kaudu.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas Atlandi-ülese dialoogi mitteametliku dokumendiga „Küberturvalisuse ja interneti 
probleemid: Atlandi-ülese tegevusraamistiku loomine“ (Cyber security and Internet issues -
Establishing framework for Transatlatic action).

Muudatusettepanek 158
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Digitaalarengu tegevuskavas, mis on 
üks strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatus, 
on IKT ja võrgu ühenduvuse rolli Euroopa 
majanduse ja ühiskonna hädavajaliku 
alusena juba tunnustatud. Selleks et 
Euroopa saaks kasutada ära digitaalsetest 
muudatustest tulenevad eelised, vajab liit 
kõiki sektoreid hõlmavat dünaamilist 
elektroonilise side ühtset turgu kõikjal 
Euroopas. Selline tõeliselt ühtne sideturg 
on innovaatilise ja aruka digitaalmajanduse 
tugisammas ning sellise digitaalse ühtse 
turu alustala, kus veebipõhised teenused 
võivad vabalt liikuda üle piiride.

(2) Digitaalarengu tegevuskavas, mis on 
üks strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatus, 
on IKT ja võrgu ühenduvuse rolli Euroopa 
majanduse ja ühiskonna hädavajaliku 
alusena juba tunnustatud. Selleks et 
Euroopa saaks kasutada ära digitaalsetest 
muudatustest tulenevad eelised, vajab liit 
kõiki sektoreid hõlmavat dünaamilist 
elektroonilise side ühtset turgu kõikjal 
Euroopas. Selline tõeliselt ühtne sideturg 
on innovaatilise ja aruka digitaalmajanduse 
tugisammas ning sellise digitaalse ühtse 
turu alustala, kus veebipõhised teenused 
võivad vabalt liikuda üle piiride ühtses 
avatud, standardiseeritud ja 
koostalitlusvõimelises kontekstis.

Or. it

Muudatusettepanek 159
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada liidus igaühe 
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elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest üldlubade 
andmise ja spektri eraldamise kavad on 
pigem riiklikud kui liiduülesed, 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse 
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse 
liidu eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus 
ja neid rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

õigus juurdepääsule elektroonilise side
võrkudele ja teenustele, vabadus neid 
pakkuda ja iga lõppkasutaja õigus valida 
turul pakutavast parim pakkumine ning 
seda ei tohiks takistada turgude killustatus 
liikmesriikide lõikes.

Or. de

Muudatusettepanek 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest üldlubade 
andmise ja spektri eraldamise kavad on 
pigem riiklikud kui liiduülesed, 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse 
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse 

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes.
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liidu eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus 
ja neid rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

Or. en

Muudatusettepanek 161
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest üldlubade 
andmise ja spektri eraldamise kavad on 
pigem riiklikud kui liiduülesed, 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse 
liidu eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus 
ja neid rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

(3) Tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest erineb üldlubade 
andmise korra, spektri eraldamise kavade
ja erinevate sektoripõhiste kohaldatavate 
tarbijakaitse eeskirjade komplektide riiklik 
rakendamine. Näiteks, kuigi elektroonilise 
side loadirektiiv piirab andmeliike, mida 
võib taotleda, nõuavad 12 liikmesriiki 
täiendavaid lisaandmeid, nagu 
kavandatud tegevuste liikide kategooriad, 
tegevuse geograafiline ulatus, sihtturg, 
ettevõtte struktuur, sh aktsionäride ja 
aktsionäride nimed, kaubanduskoja 
sertifikaat ja ettevõtja esindaja 
karistusregistri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest üldlubade 
andmise ja spektri eraldamise kavad on 
pigem riiklikud kui liiduülesed, 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse 
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse liidu 
eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus ja neid 
rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes.
Elektroonilise side praegust reguleerivat 
raamistikku on vaja ühtlustada ja 
lihtsustada, et aidata kaasa digitaalse 
ühtse turu elluviimise kiirendamisele. 
Paljudel juhtudel määratakse liidu 
eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus ja neid 
rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

Or. ro

Muudatusettepanek 163
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest üldlubade 
andmise ja spektri eraldamise kavad on 
pigem riiklikud kui liiduülesed, 

(3) Tõrgeteta toimival elektroonilise side 
ühtsel turul tuleks tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid liidu 
kõigile klientidele ja iga lõppkasutaja õigus 
valida turul pakutavast parim pakkumine 
ning seda ei tohiks takistada turgude 
killustatus liikmesriikide lõikes. 
Elektroonilise side praegune reguleeriv 
raamistik ei paku täielikku lahendust 
sellele killustatusele, sest üldlubade 
andmise ja spektri eraldamise kavad on 
pigem riiklikud kui liiduülesed, 
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elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse 
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse liidu 
eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus ja neid 
rakendatakse liikmesriikides sageli 
erinevalt.

elektroonilise side teenuste pakkujatele 
kättesaadavad juurdepääsutooted on 
liikmesriigiti erinevad ning kohaldatakse 
erinevaid sektoripõhiseid tarbijakaitse 
eeskirju. Paljudel juhtudel määratakse liidu 
eeskirjadega kindlaks vaid lähtealus ning 
erinevused õigusraamistiku jõustamises ja
rakendamises on viinud enam kui ühes 
riigis tegutsevate operaatorite kulude 
kasvamiseni, takistades sellega 
investeeringuid ja telekommunikatsiooni 
ühtse turu väljaarendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Elektroonilise side tõeliselt ühtne turg 
peaks edendama konkurentsi, 
investeerimist ja innovatsiooni uute ja 
täiustatud võrkude ja teenuste vallas, 
soodustades turu integratsiooni ja teenuste 
piiriülest pakkumist. See peaks aitama 
saavutada digitaalarengu tegevuskavas 
seatud kiire lairibavõrgu ambitsioonikaid 
eesmärke. Digitaalse infrastruktuuri ja 
teenuste üha suurem kättesaadavus peaks 
omakorda suurendama tarbijate valikut, 
teenusekvaliteeti ja sisu mitmekesisust, 
edendama territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning hõlbustama liikuvust 
kõikjal liidus.

(4) Elektroonilise side tõeliselt ühtne turg 
peaks edendama konkurentsi, 
investeerimist ja innovatsiooni uute ja 
täiustatud võrkude ja teenuste vallas, 
soodustades turu integratsiooni ja teenuste 
piiriülest pakkumist. See peaks aitama 
saavutada digitaalarengu tegevuskavas 
seatud kiire lairibavõrgu ambitsioonikaid 
eesmärke, ja soodustama selliste teenuste 
ja rakenduste loomist, millega saaks 
kasutada kogu ELis ühesuguse 
funktsionaalse ja mittefunktsionaalse 
tasemega kättesaadavaid andmeid ja 
avatud vorme koostalitlusvõimeliselt, 
standardselt ja turvaliselt. Digitaalse 
infrastruktuuri ja teenuste üha suurem 
kättesaadavus peaks omakorda suurendama 
tarbijate valikut, teenusekvaliteeti ja sisu 
mitmekesisust, edendama territoriaalset ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ning hõlbustama 
liikuvust kõikjal liidus.

Or. it
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Muudatusettepanek 165
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Elektroonilise side tõeliselt ühtne turg 
peaks edendama konkurentsi, 
investeerimist ja innovatsiooni uute ja 
täiustatud võrkude ja teenuste vallas, 
soodustades turu integratsiooni ja teenuste 
piiriülest pakkumist. See peaks aitama 
saavutada digitaalarengu tegevuskavas 
seatud kiire lairibavõrgu ambitsioonikaid 
eesmärke. Digitaalse infrastruktuuri ja 
teenuste üha suurem kättesaadavus peaks 
omakorda suurendama tarbijate valikut, 
teenusekvaliteeti ja sisu mitmekesisust, 
edendama territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning hõlbustama liikuvust 
kõikjal liidus.

(4) Elektroonilise side tõeliselt ühtne turg 
peaks edendama konkurentsi, 
kooskõlastamist, investeerimist,
innovatsiooni ja läbilaskevõime 
suurenemist uute ja täiustatud võrkude ja 
teenuste vallas, soodustades turu 
integratsiooni ja teenuste piiriülest 
pakkumist. See peaks aitama saavutada 
digitaalarengu tegevuskavas seatud kiire 
lairibavõrgu ambitsioonikaid eesmärke. 
Digitaalse infrastruktuuri ja teenuste üha 
suurem kättesaadavus peaks omakorda 
suurendama tarbijate valikut, 
teenusekvaliteeti ja sisu mitmekesisust, 
edendama territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning hõlbustama liikuvust 
kõikjal liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Elektroonilise side tõeliselt ühtne turg 
peaks edendama konkurentsi, 
investeerimist ja innovatsiooni uute ja 
täiustatud võrkude ja teenuste vallas, 
soodustades turu integratsiooni ja teenuste 
piiriülest pakkumist. See peaks aitama 
saavutada digitaalarengu tegevuskavas 
seatud kiire lairibavõrgu ambitsioonikaid

(4) Elektroonilise side tõeliselt ühtne turg 
peaks edendama konkurentsi, 
investeerimist ja innovatsiooni uute ja 
täiustatud võrkude ja teenuste vallas, 
soodustades turu integratsiooni ja teenuste 
piiriülest pakkumist. See peaks aitama 
saavutada ja isegi ületada digitaalarengu 
tegevuskavas seatud kiire lairibavõrgu 
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eesmärke. Digitaalse infrastruktuuri ja 
teenuste üha suurem kättesaadavus peaks 
omakorda suurendama tarbijate valikut, 
teenusekvaliteeti ja sisu mitmekesisust, 
edendama territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning hõlbustama liikuvust 
kõikjal liidus.

eesmärke. Digitaalse infrastruktuuri ja 
teenuste üha suurem kättesaadavus peaks 
omakorda suurendama tarbijate valikut, 
teenusekvaliteeti ja sisu mitmekesisust, 
edendama territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning hõlbustama liikuvust 
kõikjal liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Elektroonilise side ühtse turuga 
kaasnevad eelised peaksid jõudma 
laiemasse digitaalsesse ökosüsteemi. Sinna 
kuuluvad liidu seadmete valmistajad, sisu 
ja rakenduste pakkujad ning majandus 
laiemas tähenduses, hõlmates selliseid 
sektoreid nagu pangandus, autotööstus, 
logistika, jaekaubandus, energeetika ja 
transport, mis sõltuvad oma tegevuse 
tõhustamisel ühenduvusest, näiteks kõikjal 
kättesaadavate pilvetehnoloogia 
rakenduste, võrguühendusega objektide ja 
ettevõtte eri harudele teenuste 
integreeritud osutamise võimaluste kaudu. 
Samuti peaksid e-valitsuse ja e-tervishoiu
teenuste ulatuslikumast kättesaadavusest 
kasu saama riikide haldusasutused ja 
tervishoiusektor. Elektroonilise side ühtse 
turu kontekstis võib paraneda ka 
kultuurisisu ja -teenuste pakkumine ning 
kultuuriline mitmekesisus üldiselt. 
Elektroonilise side võrkude ja teenuste 
kaudu toimuv ühenduvuse pakkumine on 
kogu majandusele ja ühiskonnale sedavõrd 
tähtis, et vältida tuleks põhjendamatut 
sektoripõhist regulatiivset ja muud 
koormust.

(5) Elektroonilise side ühtse turuga 
kaasnevad eelised peaksid jõudma 
laiemasse digitaalsesse ökosüsteemi. Sinna 
kuuluvad liidu seadmete valmistajad, sisu 
ja rakenduste pakkujad ning majandus 
laiemas tähenduses, hõlmates selliseid 
sektoreid nagu pangandus, autotööstus, 
logistika, jaekaubandus, energeetika, 
meditsiin, liikuvus ja transport ning 
hädaolukordade ja looduskatastroofide 
arukas haldamine, mis sõltuvad oma 
tegevuse tõhustamisel, lõppkasutajale
kvaliteedi ja pakkumise parandamisel 
ühenduvusest ja lairibaühendusest, näiteks 
kõikjal kättesaadavate pilvandmetöötluse
rakenduste, sidevõrkudest tulevate suurte 
andmemahtude kõrgetasemelise analüüsi,
võrguühendusega ja koostalitlusvõimeliste
objektide ja piiriüleste teenuste 
integreeritud osutamise võimaluste kaudu, 
et saavutada süsteemide avatud ja 
standardne koostalitlusvõimelisus, ning 
avatud andmete (open data) kontekstis. 
Samuti peaksid e-valitsuse ja e-tervishoiu 
teenuste ulatuslikumast kättesaadavusest 
kasu saama riikide haldusasutused ja 
tervishoiusektor. Elektroonilise side ühtse 
turu kontekstis võib paraneda ka 
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kultuurisisu ja -teenuste pakkumine ning 
kultuuriline mitmekesisus üldiselt. 
Elektroonilise side võrkude ja teenuste 
kaudu toimuv ühenduvuse pakkumine on 
kogu majandusele, ühiskonnale ja tuleviku 
nutilinnadele sedavõrd tähtis, et vältida 
tuleks põhjendamatut sektoripõhist 
regulatiivset ja muud koormust.

Or. it

Muudatusettepanek 168
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Elektroonilise side ühtse turuga 
kaasnevad eelised peaksid jõudma 
laiemasse digitaalsesse ökosüsteemi. Sinna 
kuuluvad liidu seadmete valmistajad, sisu 
ja rakenduste pakkujad ning majandus 
laiemas tähenduses, hõlmates selliseid 
sektoreid nagu pangandus, autotööstus, 
logistika, jaekaubandus, energeetika ja 
transport, mis sõltuvad oma tegevuse 
tõhustamisel ühenduvusest, näiteks kõikjal 
kättesaadavate pilvetehnoloogia 
rakenduste, võrguühendusega objektide ja 
ettevõtte eri harudele teenuste integreeritud 
osutamise võimaluste kaudu. Samuti 
peaksid e-valitsuse ja e-tervishoiu teenuste 
ulatuslikumast kättesaadavusest kasu 
saama riikide haldusasutused ja 
tervishoiusektor. Elektroonilise side ühtse 
turu kontekstis võib paraneda ka 
kultuurisisu ja -teenuste pakkumine ning 
kultuuriline mitmekesisus üldiselt. 
Elektroonilise side võrkude ja teenuste 
kaudu toimuv ühenduvuse pakkumine on 
kogu majandusele ja ühiskonnale sedavõrd 
tähtis, et vältida tuleks põhjendamatut 
sektoripõhist regulatiivset ja muud 

(5) Elektroonilise side ühtse turuga 
kaasnevad eelised peaksid jõudma 
laiemasse digitaalsesse ökosüsteemi. Sinna 
kuuluvad liidu seadmete valmistajad, sisu 
ja rakenduste pakkujad ning majandus 
laiemas tähenduses, hõlmates selliseid 
sektoreid nagu pangandus, autotööstus, 
logistika, jaekaubandus, energeetika ja 
transport, mis sõltuvad oma tegevuse 
tõhustamisel ühenduvusest, näiteks kõikjal 
kättesaadavate pilvetehnoloogia 
rakenduste, võrguühendusega objektide ja 
ettevõtte eri harudele teenuste integreeritud 
osutamise võimaluste kaudu. Samuti 
peaksid e-valitsuse ja e-tervishoiu teenuste 
ulatuslikumast kättesaadavusest kasu 
saama riikide haldusasutused ja 
tervishoiusektor. Elektroonilise side ühtse 
turu kontekstis võib paraneda ka kultuuri-
ja haridussisu ja -teenuste pakkumine ning 
kultuuriline mitmekesisus üldiselt. 
Elektroonilise side võrkude ja teenuste 
kaudu toimuv ühenduvuse pakkumine on 
kogu majandusele ja ühiskonnale sedavõrd 
tähtis, et vältida tuleks põhjendamatut 
sektoripõhist regulatiivset ja muud 
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koormust. koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
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toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja 
jooksul katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
kaotamiseks andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ilma, et nad peaksid 
maksma lisatasu tariifidele, mida nad 
maksavad liikmesriigis, kus nad on 
lepingu sõlminud.

Or. pt

Muudatusettepanek 170
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
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lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise, jagatud ja ühiste 
lõppkasutaja eraelu puutumatuse, 
andmekaitse ja -turbe standardite kohta, 
millega kaitstakse lõppkasutajaid ja 
tagatakse samaaegselt interneti 
ökosüsteemi pidev toimimine 
innovatsiooni mootorina. Lisaks sellele 
peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

Or. it

Muudatusettepanek 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 
senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ühtlustatud ja lihtsustatud eeskirjadele, et 
tagada suurem järjekindlus ja 
prognoositavus sektoripõhise reguleerimise 
sisus ja rakendamises kõikjal liidus. 
Teiseks tuleb senisest ühtsematel 
tingimustel võimaldada juurdepääsu 
piiriüleste elektroonilise side võrkude ja 
teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
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litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele 
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

Or. ro

Muudatusettepanek 172
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb 

(6) Käesoleva määruse eesmärk on viia 
lõpule elektroonilise side ühtse turu 
väljakujundamine, tegutsedes kolmel laial 
omavahel seotud suunal. Esiteks tuleks 
määrusega tagada vabadus pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
piiriüleselt eri liikmesriikides, tuginedes 
ELi ühtse loa mõistele, milles määratakse 
kindlaks tingimused, et tagada suurem 
järjekindlus ja prognoositavus 
sektoripõhise reguleerimise sisus ja 
rakendamises kõikjal liidus. Teiseks tuleb
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senisest ühtsematel tingimustel võimaldada
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
lõppkasutajaid, eelkõige tarbijaid 
käsitlevad eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse lõppkasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma lõppkasutajatele
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.

senisest ühtsematel tingimustel võimaldada 
juurdepääsu piiriüleste elektroonilise side 
võrkude ja teenuste osutamiseks vajalikele 
põhisisenditele mitte ainult traadita 
lairibaühenduse puhul, mille jaoks on 
olulise tähtsusega nii litsentsitud kui ka 
litsentsivaba spekter, vaid ka püsiliinide 
kaudu pakutava ühenduse puhul. 
Kolmandaks tuleks äritingimuste 
ühtlustamise ja kodanike digitaalse 
kindlustunde suurendamise huvides 
käesoleva määrusega ühtlustada 
kasutajaid, eelkõige tarbijaid, käsitlevad 
eeskirjad. See hõlmab 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
lepinguga seotud teavet, lepingu lõpetamist 
ja teenusepakkuja vahetamist käsitlevaid 
eeskirju, samuti eeskirju internetisisule, 
rakendustele ja teenustele juurdepääsu ning 
andmeliikluse haldamise kohta, millega 
kaitstakse kasutajaid ja tagatakse 
samaaegselt interneti ökosüsteemi pidev 
toimimine innovatsiooni mootorina. Lisaks 
sellele peaksid edasised reformid rändluse 
valdkonnas andma kasutajatele
kindlustunde kasutada liidus reisides 
internetiühendust ning toimima aja jooksul 
katalüsaatorina hindade ja muude 
tingimuste ühtlustumisele liidus.
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta.)

Or. en

Selgitus

Me eelistame terminit „kasutaja” terminile „lõppkasutaja”, mis annab internetikasutajale 
liiga piirava või passiivse tähenduse. Internetikasutajal peaks olema samuti õigus internetis 
rakendusi ja teenuseid osutada (vt meie muudatusettepanekut artikli 23 lõike 1 kohta). 
Vabadused internetis kohustavad meid seda meelde tuletama.

Muudatusettepanek 173
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Selleks et võtta arvesse varem 
eraldatud klassikaliste 
telekommunikatsiooniteenuste ja 
infoühiskonna teenuste turgude 
lähenemist ja tagada asjakohane 
tarbijakaitse, hõlmab määruse 
kohaldamisala kõiki teenuseid, mille
eesmärk on põhiliselt sidepidamine või 
mida tarbijad kasutavad esmajoones 
suhtlemiseks. Teenused, mille eesmärk ei 
ole põhiliselt sidepidamine, s.t mis ei ole 
oma olemuselt suhtlemisele suunatud, 
nagu näiteks internetipanganduse 
teenused või asukohapõhised teenused, 
jäetakse edaspidi kohaldamisalast välja.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Piiriülese elektroonilise side 
pakkumisel on halduskoormus endiselt 
suurem kui riigipiiridesse jääval 
teenuseosutamisel. Nimelt peavad 
piiriülesed teenusepakkujad teenuse 
pakkumisest endiselt teavitama ja 
maksma tasusid igas vastuvõtvas 
liikmesriigis. ELi ühtse loa omajatele 
peaks kehtima ühtne teavitussüsteem 
teenusepakkuja peamise tegevuskoha 
liikmesriigis (päritoluliikmesriigis), et 
vähendada piiriüleste operaatorite 
halduskoormust. ELi ühtset luba tuleks 
kohaldada kõigi ettevõtjate suhtes, kes 
pakuvad või kavatsevad pakkuda 
elektroonilise side teenuseid ja võrke 
enam kui ühes liikmesriigis, tagades neile 

(9) Piiriülese elektroonilise side 
pakkumisel on halduskoormus endiselt 
suurem kui riigipiiridesse jääval 
teenuseosutamisel. Nende teatiste vormi ja 
sisu kohta, mida ettevõtjad peavad 
esitama igas liikmesriigis, kus nad 
soovivad tegutseda, tuleb kehtestada 
ühtlustatud ja lihtsustatud eeskirjad. 
Komisjon peaks koostama pärast kõigi 
huvitatud isikutega konsulteerimist ja 
BERECi toetusel teatise standardvormi.
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seeläbi õigused, mis on seotud 
vabadusega pakkuda elektroonilise side 
teenuseid ja võrke käesoleva määruse 
kohaselt kõigis liikmesriikides. ELi ühtne 
luba, milles määratakse kindlaks kõigis 
liikmesriikides päritoluliikmesriigi üldloa 
alusel teenuseid osutavate elektroonilise 
side operaatorite suhtes kehtiv 
õigusraamistik, peaks tagama 
elektroonilise side teenuste ja võrkude 
osutamise vabaduse tõhusa toimimise 
kogu liidus.

Or. ro

Muudatusettepanek 175
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Elektroonilise side teenuste või 
võrkude pakkumine piiriüleselt võib 
toimuda mitmel viisil, sõltudes sellistest 
erinevatest teguritest nagu pakutava võrgu 
või teenuse liik, füüsilise infrastruktuuri 
vajalik suurus või abonentide arv eri 
liikmesriikides. Kavatsust pakkuda 
elektroonilise side teenuseid piiriüleselt 
või käitada elektroonilise side võrke enam 
kui ühes liikmesriigis saab tõendada 
sellise tegevuse kaudu nagu asjaomases 
liikmesriigis võrkudele juurdepääsu 
käsitlevate lepingute üle peetavad 
läbirääkimised või veebisaidi kaudu 
toimuv turundustegevus sihtliikmesriigi 
keeles.

(10) Elektroonilise side teenuste või 
võrkude pakkumine piiriüleselt võib 
toimuda mitmel viisil, sõltudes sellistest 
erinevatest teguritest nagu pakutava võrgu 
või teenuse liik, füüsilise infrastruktuuri 
vajalik suurus või abonentide arv eri 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Olenemata sellest, kuidas 
teenusepakkuja soovib piiriüleselt 
elektroonilise side võrke käitada või 
elektroonilise side teenuseid pakkuda, 
peaks Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
suhtes kohaldatav reguleeriv kord olema 
neutraalne nende äriliste valikute suhtes, 
millest lähtuvalt korraldatakse ülesanded ja 
tegevus eri liikmesriikides. Äriühingu 
struktuurist sõltumata tuleks Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja 
päritoluliikmesriigina käsitada seega 
liikmesriiki, kus tehakse elektroonilise 
side võrkude või teenuste pakkumist 
käsitlevad strateegilised otsused.

(11) Olenemata sellest, kuidas 
teenusepakkuja soovib piiriüleselt 
elektroonilise side võrke käitada või 
elektroonilise side teenuseid pakkuda, 
peaks elektroonilise side ettevõtja suhtes 
kohaldatav reguleeriv kord olema 
neutraalne nende äriliste valikute suhtes, 
millest lähtuvalt korraldatakse ülesanded ja 
tegevus eri liikmesriikides.

Or. ro

Muudatusettepanek 177
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Enamik sektorile iseloomulikke 
tingimusi, näiteks need, mis on 
puudutavad võrkudele juurdepääsu või 
võrkude turvalisust ja terviklust või 
juurdepääsu hädaabiteenustele, on 
tihedalt seotud võrgu või teenuse 
pakkumise kohaga. Sellest tulenevalt 
võivad Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes kehtida tingimused, mida 
kohaldatakse liikmesriigis, kus ta 
tegutseb, kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti.

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriik nõuab, et sektor 
panustaks universaalteenuse osutamise 
kohustuste rahastamisse ja riikide 
reguleerivate asutuste halduskulude 
katmisse, peaksid panuse jagunemisega 
seotud kriteeriumid ja menetlused olema 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate suhtes, nii et 
see ei takistaks piiriülest turule 
sisenemist, seda eelkõige uute ja väikeste 
ettevõtjate puhul. Üksiku ettevõtja panuse 
arvestamisel tuleks seega võtta arvesse 
maksja turuosa vastavalt asjaomases 
liikmesriigis realiseeritud käibele ning 
selle suhtes tuleks kohaldada 
miinimumkünnist.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 179
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On oluline tagada, et ühetaoliste 
asjaolude korral ei kohtleks eri 
liikmesriigid Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjat diskrimineerivalt ning et ühtsel 
turul kohaldataks järjekindlaid 
reguleerimistavasid, eelkõige seoses 
meetmetega, mis kuuluvad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklite 15 või 16 või 

(15) On oluline tagada, et ühetaoliste 
asjaolude korral ei kohtleks eri 
liikmesriigid Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjat diskrimineerivalt ning et ühtsel 
turul kohaldataks järjekindlaid 
reguleerimistavasid, eelkõige seoses 
meetmetega, mis kuuluvad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklite 15 või 16 või 
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direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 5 või 8 
kohaldamisalasse. Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjatel peaks seega olema õigus 
kõigi liikmesriikide poolsele võrdsele 
kohtlemisele objektiivselt samaväärsetes 
olukordades, et võimaldada mitme riigi 
territooriumit hõlmavat integreeritumat 
tegevust. Samuti tuleks sellistel juhtudel 
näha liidu tasandil ette konkreetsed 
menetlused direktiivi 2002/21/EÜ artikli 7 
punktis a osutatud parandusmeetmeid 
käsitlevate otsuste eelnõude 
läbivaatamiseks, et vältida 
põhjendamatuid erinevusi eri 
liikmesriikides Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjate suhtes kehtivate 
kohustuste osas.

direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 5 või 8 
kohaldamisalasse. Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjatel peaks seega olema õigus 
kõigi liikmesriikide poolsele võrdsele
kohtlemisele objektiivselt samaväärsetes 
olukordades, et võimaldada mitme riigi 
territooriumit hõlmavat integreeritumat 
tegevust.

Or. es

Selgitus

Euroopa Komisjoni kavandatud riikide reguleerivate asutuste vetoõigus Euroopa 
teenusepakkujate puhul väljapakutud lahenduste suhtes ei ole õigustatud.

Muudatusettepanek 180
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On oluline tagada, et ühetaoliste 
asjaolude korral ei kohtleks eri 
liikmesriigid Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjat diskrimineerivalt ning et ühtsel 
turul kohaldataks järjekindlaid 
reguleerimistavasid, eelkõige seoses 
meetmetega, mis kuuluvad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklite 15 või 16 või 
direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 5 või 8 
kohaldamisalasse. Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjatel peaks seega olema õigus 
kõigi liikmesriikide poolsele võrdsele 
kohtlemisele objektiivselt samaväärsetes 

(15) On oluline tagada, et ühetaoliste 
asjaolude korral ei kohtleks eri 
liikmesriigid elektroonilise side ettevõtjat 
diskrimineerivalt ning et ühtsel turul 
kohaldataks järjekindlaid 
reguleerimistavasid, eelkõige seoses 
meetmetega, mis kuuluvad direktiivi 
2002/21/EÜ artiklite 15 või 16 või 
direktiivi 2002/19/EÜ artiklite 5 või 8 
kohaldamisalasse. Elektroonilise side 
ettevõtjatel peaks seega olema õigus kõigi 
liikmesriikide poolsele võrdsele 
kohtlemisele objektiivselt samaväärsetes 
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olukordades, et võimaldada mitme riigi 
territooriumit hõlmavat integreeritumat 
tegevust. Samuti tuleks sellistel juhtudel 
näha liidu tasandil ette konkreetsed 
menetlused direktiivi 2002/21/EÜ artikli 7 
punktis a osutatud parandusmeetmeid 
käsitlevate otsuste eelnõude 
läbivaatamiseks, et vältida põhjendamatuid 
erinevusi eri liikmesriikides Euroopa
elektroonilise side ettevõtjate suhtes 
kehtivate kohustuste osas.

olukordades, et võimaldada mitme riigi 
territooriumit hõlmavat integreeritumat 
tegevust. Samuti tuleks sellistel juhtudel 
näha liidu tasandil ette konkreetsed 
menetlused direktiivi 2002/21/EÜ artikli 7 
punktis a osutatud parandusmeetmeid 
käsitlevate otsuste eelnõude 
läbivaatamiseks, et vältida põhjendamatuid 
erinevusi eri liikmesriikides elektroonilise 
side ettevõtjate suhtes kehtivate kohustuste 
osas.

Or. ro

Muudatusettepanek 181
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
päritoluliikmesriigi ja mis tahes 
vastuvõtva riigi vahel tuleks ära jagada 
regulatiivne ja järelevalvealane pädevus, 
eesmärgiga vähendada tõkkeid turule 
sisenemisel, tagades samal ajal, et 
asjaomased ettevõtjad jõustavad 
elektroonilise side teenuste ja võrkude 
osutamiseks kehtivaid tingimusi 
nõuetekohaselt. Ehkki kõigil riikide 
reguleerivatel asutustel peaks olema 
kohustus jälgida oma territooriumil 
kehtivate tingimuste täitmist vastavalt 
liidu õigusele, sealhulgas sanktsioonide ja 
ajutiste meetmete kaudu, siis peaks 
üksnes päritoluliikmesriigi reguleerival 
asutusel olema õigus peatada või 
tühistada Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja õigused pakkuda elektroonilise 
side võrke ja teenuseid kõikjal liidus või 
mõnes selle osas.

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 182
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja 
satelliitside siseturu jaoks tähtis ressurss. 
Traadita lairibaside arendamisega 
panustatakse digitaalarengu tegevuskava 
rakendamisse ning eelkõige eesmärki 
tagada aastaks 2020 kõigile liidu 
kodanikele juurdepääs lairibaühendusele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s ning 
pakkuda liidus suurima võimaliku kiiruse 
ja läbilaskevõimega lairibaühendust. 
Vaatamata sellele on liit jäänud uusima 
põlvkonna traadita lairibatehnoloogia 
kasutuselevõtu ja leviku vallas maha 
maailma teistest olulistest piirkondadest 
(Põhja-Ameerika, Aafrika ja osa Aasiast) 
, kuigi see on vajalik nimetatud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks. Lubade 
andmise ja traadita lairibaside jaoks 800 
MHz sagedusala kättesaadavaks tegemise 
protsessi killustatus, kus üle poole 
liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika
programmi käsitlevas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi 
praeguse raadiospektripoliitika 
programmi tähtaja raames. Liidu 
meetmed traadita lairibasideks kasutatava 
raadiospektri kättesaadavust ja 
kasutamise tõhusust käsitlevate 
tingimuste ühtlustamiseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 
676/2002/EÜ24 ei ole olnud piisavad 
sellele probleemile lahenduse leidmiseks.

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
väga piiratud ressurss. Raadiospekter on 
ühiskondlike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja 
majanduslike ülesannete täitmise jaoks 
hädavajalik. Telekommunikatsiooni 
pakettide läbivaatamisega 2009. aastal 
kehtestati komisjonile kohustus neid 
aspekte spektri haldamisel asjakohaselt 
võrdväärselt ja mõistlikult arvesse võtta. 
Telekommunikatsiooni paketi nõuded 
moodustavad seega vaieldamatult 
Euroopa Liidu mis tahes 
raadiospektripoliitika aluse. Seetõttu tuleb 
ka edaspidi tagada, et spektripoliitika 
liiguks kõnealuse õigusraamistiku piires 
ega jääks tasemelt maha selles sätestatud 
põhimõtetest.
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__________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 
108, 24.4.2002, lk 1).

Or. de

Muudatusettepanek 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja 
satelliitside siseturu jaoks tähtis ressurss.
Traadita lairibaside arendamisega 
panustatakse digitaalarengu tegevuskava 
rakendamisse ning eelkõige eesmärki 
tagada aastaks 2020 kõigile liidu 
kodanikele juurdepääs lairibaühendusele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s ning 
pakkuda liidus suurima võimaliku kiiruse 
ja läbilaskevõimega lairibaühendust.
Vaatamata sellele on liit jäänud uusima 
põlvkonna traadita lairibatehnoloogia 
kasutuselevõtu ja leviku vallas maha 
maailma teistest olulistest piirkondadest 
(Põhja-Ameerika, Aafrika ja osa Aasiast) 
, kuigi see on vajalik nimetatud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks. Lubade 
andmise ja traadita lairibaside jaoks 800 
MHz sagedusala kättesaadavaks tegemise 
protsessi killustatus, kus üle poole 
liikmesriikidest soovivad enda suhtes 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
piiratud ressurss. Seetõttu on äärmiselt 
tähtis võtta tervikuna arvesse spektri 
sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku 
väärtust. Nagu on sätestatud
raadiospektripoliitika programmi käsitlevas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/2012,23 peaks mis tahes täiendava 
traadita lairibasideks kasutatava 
raadiospektri määramine olema seotud 
kogu ultrakõrgsageduse (UHF) spektri 
kasutamise läbivaatamisega.
Raadiospektripoliitika programmi artikli 6 
lõike 5 kohaselt annab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 1. jaanuariks 
2015. aastal aru selle kohta, kas on 
vajalik täiendavate sagedusalade 
ühtlustamiseks suunatud tegevus.
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erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika 
programmi käsitlevas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuses 243/201223 seatud
tähtajast, annab märku kiire tegutsemise 
vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.
__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 
108, 24.4.2002, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 
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2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
lairibaühendust. Vaatamata sellele on liit 
jäänud uusima põlvkonna traadita 
lairibatehnoloogia kasutuselevõtu ja leviku 
vallas maha maailma teistest olulistest 
piirkondadest (Põhja-Ameerika, Aafrika ja 
osa Aasiast) , kuigi see on vajalik 
nimetatud poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks. Lubade andmise ja traadita 
lairibaside jaoks 800 MHz sagedusala 
kättesaadavaks tegemise protsessi 
killustatus, kus üle poole liikmesriikidest 
soovivad enda suhtes erandi tegemist või ei 
suuda muul viisil kinni pidada 
raadiospektripoliitika programmi käsitlevas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.

2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
lairibaühendust. Mõned ELi liikmesriigid 
on teistest maailma piirkondadest, nagu 
Põhja-Ameerika ja mõned Aasia 
piirkonnad, kõige uuema põlvkonna 
traadita lairibaühenduse tehnoloogia 
leviku ja kasutuselevõtu osas maha 
jäänud, mis pidurdab ELi kõnealuste 
strateegiliste eesmärkide saavutamist. 
Vaatamata sellele on liit jäänud uusima 
põlvkonna traadita lairibatehnoloogia 
kasutuselevõtu ja leviku vallas maha 
maailma teistest olulistest piirkondadest 
(Põhja-Ameerika, Aafrika ja osa Aasiast) , 
kuigi see on vajalik nimetatud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks. Lubade 
andmise ja traadita lairibaside jaoks 800 
MHz sagedusala kättesaadavaks tegemise 
protsessi killustatus, kus üle poole 
liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika 
programmi käsitlevas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuses 243/201223 seatud 
tähtajast, annab märku kiire tegutsemise 
vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
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reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. it

Muudatusettepanek 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 
2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
lairibaühendust. Vaatamata sellele on liit 
jäänud uusima põlvkonna traadita 
lairibatehnoloogia kasutuselevõtu ja leviku 
vallas maha maailma teistest olulistest 
piirkondadest (Põhja-Ameerika, Aafrika ja 
osa Aasiast) , kuigi see on vajalik 
nimetatud poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks. Lubade andmise ja traadita 
lairibaside jaoks 800 MHz sagedusala 
kättesaadavaks tegemise protsessi 
killustatus, kus üle poole liikmesriikidest 
soovivad enda suhtes erandi tegemist või ei
suuda muul viisil kinni pidada 
raadiospektripoliitika programmi käsitlevas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 
2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
lairibaühendust. Vaatamata sellele on liit
(osaliselt liidu kiire traadita 
lairibaühenduse jaoks sobiliku spektri 
kättesaadavaks muutmise protsessi 
killustatuse tõttu) jäänud uusima 
põlvkonna traadita lairibatehnoloogia 
kasutuselevõtu ja leviku vallas maha 
maailma teistest olulistest piirkondadest 
(Põhja-Ameerika, Aafrika ja osa Aasiast) , 
kuigi see on vajalik nimetatud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks. Lubade 
andmise ja traadita lairibaside jaoks 800 
MHz sagedusala kättesaadavaks tegemise 
protsessi killustatus, kus üle poole 
liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika 
programmi käsitlevas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuses 243/201223 seatud 
tähtajast, annab märku kiire tegutsemise 
vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
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vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.

raames. Olukord nõuab liikmesriikide 
valmisoleku ja võime paranemist juba 
kokkulepitud eeskirjade rakendamise 
valdkonnas ning komisjoni volituste 
komisjonipoolse täitmise paranemist. 
Liidu meetmed traadita lairibasideks 
kasutatava raadiospektri kättesaadavust ja 
kasutamise tõhusust käsitlevate tingimuste 
ühtlustamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusele 
676/2002/EÜ24 ei ole olnud piisavad sellele 
probleemile lahenduse leidmiseks.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 186
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 
2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 
2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
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lairibaühendust. Vaatamata sellele on liit 
jäänud uusima põlvkonna traadita 
lairibatehnoloogia kasutuselevõtu ja leviku 
vallas maha maailma teistest olulistest 
piirkondadest (Põhja-Ameerika, Aafrika ja 
osa Aasiast), kuigi see on vajalik nimetatud 
poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. 
Lubade andmise ja traadita lairibaside 
jaoks 800 MHz sagedusala kättesaadavaks 
tegemise protsessi killustatus, kus üle 
poole liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika 
programmi käsitlevas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuses 243/201223 seatud 
tähtajast, annab märku kiire tegutsemise 
vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.

lairibaühendust. Vaatamata sellele on liit 
jäänud uusima põlvkonna traadita 
lairibatehnoloogia kasutuselevõtu ja leviku 
vallas maha maailma teistest olulistest 
piirkondadest (Põhja-Ameerika, Aafrika ja 
osa Aasiast), kuigi see on vajalik nimetatud 
poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. 
Lubade andmise ja traadita lairibaside 
jaoks 800 MHz sagedusala kättesaadavaks 
tegemise protsessi killustatus, kus üle 
poole liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
komisjoni lubatud erandi tegemist või ei 
suuda muul viisil kinni pidada 
raadiospektripoliitika programmi käsitlevas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
81, 21.3.2012.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. es

Muudatusettepanek 187
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
siseturu jaoks tähtis ressurss. Traadita 
lairibaside arendamisega panustatakse 
digitaalarengu tegevuskava rakendamisse 
ning eelkõige eesmärki tagada aastaks 
2020 kõigile liidu kodanikele juurdepääs 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s ning pakkuda liidus suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
lairibaühendust. Vaatamata sellele on liit 
jäänud uusima põlvkonna traadita 
lairibatehnoloogia kasutuselevõtu ja leviku 
vallas maha maailma teistest olulistest 
piirkondadest (Põhja-Ameerika, Aafrika ja 
osa Aasiast) , kuigi see on vajalik 
nimetatud poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks. Lubade andmise ja traadita 
lairibaside jaoks 800 MHz sagedusala 
kättesaadavaks tegemise protsessi 
killustatus, kus üle poole liikmesriikidest 
soovivad enda suhtes erandi tegemist või ei 
suuda muul viisil kinni pidada 
raadiospektripoliitika programmi käsitlevas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
243/201223 seatud tähtajast, annab märku 
kiire tegutsemise vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks. 

(17) Raadiospekter on avalik hüve ning 
liidu mobiil-, traadita lairiba- ja satelliitside 
ja ringhäälingu siseturu jaoks tähtis 
ressurss. Traadita lairibaside arendamisega 
panustatakse digitaalarengu tegevuskava 
rakendamisse ning eelkõige eesmärki 
tagada aastaks 2020 kõigile liidu 
kodanikele juurdepääs lairibaühendusele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s ning pakkuda 
liidus suurima võimaliku kiiruse ja 
läbilaskevõimega lairibaühendust. 
Vaatamata sellele on liit jäänud uusima 
põlvkonna traadita lairibatehnoloogia 
kasutuselevõtu ja leviku vallas maha 
maailma teistest olulistest piirkondadest 
(Põhja-Ameerika, Aafrika ja osa Aasiast),
kuigi see on vajalik nimetatud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks. Lubade 
andmise ja traadita lairibaside jaoks 800 
MHz sagedusala kättesaadavaks tegemise 
protsessi killustatus, kus üle poole 
liikmesriikidest soovivad enda suhtes 
erandi tegemist või ei suuda muul viisil 
kinni pidada raadiospektripoliitika 
programmi käsitlevas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuses 243/201223 seatud 
tähtajast, annab märku kiire tegutsemise 
vajadusest isegi praeguse 
raadiospektripoliitika programmi tähtaja 
raames. Liidu meetmed traadita 
lairibasideks kasutatava raadiospektri 
kättesaadavust ja kasutamise tõhusust 
käsitlevate tingimuste ühtlustamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusele 676/2002/EÜ24 ei ole olnud 
piisavad sellele probleemile lahenduse 
leidmiseks.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
243/2012/EL, 14. märts 2012, millega 
luuakse mitmeaastane 
raadiospektripoliitika programm, ELT L 
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81, 21.3.2012. 81, 21.3.2012.
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. de

Muudatusettepanek 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Traadita lairibasideks kasutatava 
spektriga kauplemist ja selle rentimist 
tuleks täiendavalt hõlbustada, et luua 
paindlikum ja tõhusam spektriressursside 
jaotus.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust 
ja killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 

(18) Raadiospekter täidab liikmesriikides 
erinevate avalike huvide eesmärki. 
Sealjuures tuleb arvestada paljude riigi ja 
piirkonna eripäradega. Liikmesriikidel 
peaks seetõttu säilima võimalus võtta 
meetmeid niisuguse raadiospektri 
korraldamiseks, mis on vajalik 
konkreetsete kultuuriliste ja ühiskondlike 
ülesannete täitmiseks. See hõlmab 
maapealse ringhäälingu ning kultuuri- ja 
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võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma 
võimalusest suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku 
ja kaitse eesmärkidel.

loomemajanduse kõrval ka avalikku 
korda ja julgeolekut ning kaitset. 
Liikmesriikidevaheliste vastuolude korral 
spektri kasutamisel täidab komisjon 
koordineerivat ja täiendavat ning ELi 
liikmesriigid toetavat rolli.

Or. de

Muudatusettepanek 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust 
ja killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist.
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma 
võimalusest suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 

(18) ELi telekommunikatsioonialane 
pakett 2009. aastal läbivaadatud vormis 
kehtestab spektri haldamise põhimõtted.
See tunnistab liikmesriikide pädevust 
seoses kultuuri- ja audiovisuaalpoliitikaga 
ning üldiselt jätab neile tegevuseks 
vajaliku reguleerimisala. Seetõttu peaks 
raadiospektri eraldamise teatud 
aspektidega seotud tegevus liidu tasandil 
jätkuvalt toetama dünaamilist lähenemist 
spektrihaldamisele, mis tunnistab 
liikmesriikide pädevust käesolevas 
valdkonnas ning austab iga liikmesriigi 
kultuuri-, audiovisuaal- ja 
meediapoliitikat. Piisav paindlikkus on 
vajalik spetsiifiliste riiklike vajaduste 
rahuldamiseks ning liikmesriikidel peaks 
säilima õigus võtta meetmeid raadiospektri 
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toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel.

korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel. Liikmesriikidevaheliste 
spektri kasutamist puudutavate vaidluste 
korral võib komisjon vaidluste 
lahendamist kooskõlastada ja toetada.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Kuigi
liikmesriikidel võib säilida õigus võtta 
meetmeid raadiospektri korraldamiseks 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 



AM\1012835ET.doc 35/209 PE524.835v01-00

ET

kaitse eesmärkidel. eesmärkidel, tuleks mis tahes käesoleva 
määruse kohaldamise järgselt 
kättesaadavaks muudetavat uut spektrit 
kasutada ainult siseturu ühtlustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel.

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel või üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks, 
nagu kultuuriline ja meediaalane 
mitmekesisus.
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Or. en

Muudatusettepanek 193
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel.

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku, 
keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse 
ning meediapaljususe tagamiseks ja 
edendamiseks ja kaitse eesmärkidel.

Or. de

Muudatusettepanek 194
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel.

(18) Erinevate riiklike poliitikameetmete 
rakendamine tekitab siseturu ebaühtlust ja 
killustatust, mis takistab kogu liitu 
hõlmavate teenuste kasutuselevõttu ja 
traadita lairibaside siseturu lõpuleviimist. 
Eelkõige võib see luua ebavõrdsed 
tingimused juurdepääsuks sellistele 
teenustele, takistada konkurentsi eri 
liikmesriikides asutatud ettevõtete vahel, 
pärssida investeerimist uuematesse 
võrkudesse ja tehnoloogiasse ning 
innovaatiliste teenuste tekkimist, jättes 
kodanikud ja ettevõtjad seega ilma kõikjal 
kättesaadavatest integreeritud 
kvaliteetsetest teenustest ning traadita 
lairibaühenduse pakkujad ilma võimalusest 
suurendada tõhusust tänu 
integreeritumatele laiaulatuslikele 
toimingutele. Seetõttu peaks raadiospektri 
eraldamise teatavaid aspekte käsitlevad 
liidu tasandi meetmed toetama traadita 
lairibaside täiustatud teenuste ulatuslikku 
integreeritud levikut kogu liidus. Samal 
ajal peaks liikmesriikidel säilima õigus 
võtta meetmeid raadiospektri 
korraldamiseks avaliku korra, julgeoleku ja 
kaitse eesmärkidel ning üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks, 
eelkõige audiovisuaal- ja meediapoliitika 
raamistikus.

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Elektroonilise side teenuste ettevõtjad,
sealhulgas mobiilsideoperaatorid või nende 
konsortsiumid, peaksid ühiselt suutma 
seda, et suurem osa liidu territooriumist 
oleks lõppkasutajate pikaajalise kasu nimel 
kaetud tõhusate ja taskukohaste hindadega 
teenustega, ning seepärast saama kasutada 
raadiospektrit ühtlustatud sagedusaladel 
mitmes liikmesriigis samade tingimuste, 
menetluste, kulude, ajastuse ja kestuse 
alusel ning koos täiendavate 
raadiospektripakettidega, näiteks 
kombineerides madalamaid ja kõrgemaid 
sagedusalasid, et katta tihedalt ja vähem 
tihedalt asustatud alasid. Paremat 
koordineerimist ja suuremat järjepidevust 
soodustavad algatused edendaksid ka 
võrkude investeerimiskeskkonna 
prognoositavust. Seda prognoositavust 
edendaksid oluliselt ka raadiospektriga 
seotud kasutusõiguste pikaajalist kestust 
soosivad selged poliitikameetmed (ilma et 
seejuures piirataks nende õiguste 
tähtajatust mõnedes liikmesriikides), ning 
ühtlasi oleks see seotud sellise 
raadiospektri osalise või täieliku 
üleandmise, rentimise või ühikasutus 
selgete tingimustega, mille suhtes kehtib 
individuaalne kasutusõigus.

(19) Elektroonilise side teenuste ettevõtjad, 
sealhulgas mobiilsideoperaatorid või nende 
konsortsiumid, peaksid ühiselt suutma 
seda, et suurem osa liidu territooriumist 
oleks lõppkasutajate pikaajalise kasu nimel 
kaetud tõhusate, tehnoloogiliselt 
modernsete, kõrgtehnoloogiliste ja 
taskukohaste hindadega teenustega, ning 
seepärast saama kasutada raadiospektrit 
ühtlustatud sagedusaladel mitmes 
liikmesriigis samade tingimuste, 
menetluste, kulude, ajastuse ja kestuse 
alusel ning koos täiendavate 
raadiospektripakettidega, näiteks 
kombineerides madalamaid ja kõrgemaid 
sagedusalasid, et katta tihedalt ja vähem 
tihedalt asustatud alasid. Paremat 
koordineerimist ja suuremat järjepidevust 
soodustavad algatused edendaksid ka 
võrkude investeerimiskeskkonna 
prognoositavust. Seda prognoositavust 
edendaksid oluliselt ka raadiospektriga 
seotud kasutusõiguste pikaajalist kestust 
soosivad selged poliitikameetmed (ilma et 
seejuures piirataks nende õiguste 
tähtajatust mõnedes liikmesriikides), ning 
ühtlasi oleks see seotud sellise 
raadiospektri osalise või täieliku 
üleandmise, rentimise või ühikasutus 
selgete tingimustega, mille suhtes kehtib 
individuaalne kasutusõigus.

Or. it

Muudatusettepanek 196
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri (20) Parandada tuleks raadiospektri 
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kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust nende sagedusalade puhul, 
mis on ühtlustatud traadita paikse, 
teisaldatava ja mobiilse lairibaside jaoks. 
See hõlmab Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 
tasandil kindlaksmääratud sagedusalasid 
rahvusvahelise mobiilside (International 
Mobile Telecommunications ehk IMT) 
täiustatud süsteemide jaoks, samuti raadio-
kohtvõrkude (RLAN) jaoks kasutatavaid 
sagedusalasid, näiteks 2,4 GHz ja 5 GHz. 
Samuti peaks see laienema sagedusaladele, 
mida võib ühtlustada tulevikus traadita 
lairibaside jaoks kooskõlas direktiiviga 
2002/21/EÜ.

Or. de

Muudatusettepanek 197
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
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ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks 
kooskõlas direktiiviga 2002/21/EÜ.

Or. de

Muudatusettepanek 198
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust nende sagedusalade puhul, 
mis on ühtlustatud traadita paikse, 
teisaldatava ja mobiilse lairibaside jaoks. 
See hõlmab Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 
tasandil kindlaksmääratud sagedusalasid 
rahvusvahelise mobiilside (International 
Mobile Telecommunications ehk IMT) 
täiustatud süsteemide jaoks, samuti raadio-
kohtvõrkude (RLAN) jaoks kasutatavaid 
sagedusalasid, näiteks 2,4 GHz ja 5 GHz. 
Samuti peaks see laienema sagedusaladele, 
mida võib ühtlustada tulevikus traadita 
lairibaside jaoks kooskõlas direktiiviga 
2002/21/EÜ.
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2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

Or. de

Muudatusettepanek 199
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 
2,4 GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see 
laienema sagedusaladele, mida võib 
ühtlustada tulevikus traadita lairibaside 
jaoks, nagu seda on kavandatud 
raadiospektripoliitika programmi artikli 3 
punktis b ja raadiospektripoliitika 
töörühma 13. juuli 2013. aasta 
arvamuses, milles käsitletakse Euroopa 
ees seisvate probleemide lahendamist 
seoses traadita lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust nende sagedusalade puhul, 
mis on ühtlustatud traadita paikse, 
teisaldatava ja mobiilse lairibaside jaoks. 
See hõlmab Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 
tasandil kindlaksmääratud sagedusalasid 
rahvusvahelise mobiilside (International 
Mobile Telecommunications ehk IMT) 
täiustatud süsteemide jaoks, samuti raadio-
kohtvõrkude (RLAN) jaoks kasutatavaid 
sagedusalasid, näiteks 2,4 GHz ja 5 GHz. 
Samuti võib seda vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ artiklitele 8 a ja 9 laiendada
tulevikus ühtlustatud sagedusaladele 
traadita lairibaside jaoks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu on 
sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita lairibaühenduse 
kasvava raadiospektrivajadusega, 
lähitulevikus näiteks sagedusalad 700 
MHz, 1,5 GHz ja 3,8–4,2 GHz.

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita lairibaühenduse 
kasvava raadiospektrivajadusega, 
lähitulevikus näiteks 700 MHz ja 1,5 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
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Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita lairibaühenduse 
kasvava raadiospektrivajadusega, 
lähitulevikus näiteks sagedusalad 700 
MHz, 1,5 GHz ja 3,8–4,2 GHz.

Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 2,4 
GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see laienema 
sagedusaladele, mida võib ühtlustada 
tulevikus traadita lairibaside jaoks, nagu 
seda on kavandatud raadiospektripoliitika 
programmi artikli 3 punktis b ja 
raadiospektripoliitika töörühma 13. juuli 
2013. aasta arvamuses, milles käsitletakse 
Euroopa ees seisvate probleemide 
lahendamist seoses traadita lairibaühenduse 
kasvava raadiospektrivajadusega, 
lähitulevikus näiteks sagedusalad 700 MHz
ja 1,5 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 
2,4 GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see 
laienema sagedusaladele, mida võib 
ühtlustada tulevikus traadita lairibaside 
jaoks, nagu seda on kavandatud 

(20) Parandada tuleks raadiospektri 
kasutusõiguste koordineerimist ja 
järjepidevust, vähemalt nende 
sagedusalade puhul, mis on ühtlustatud 
traadita paikse, teisaldatava ja mobiilse 
lairibaside jaoks. See hõlmab 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) tasandil kindlaksmääratud 
sagedusalasid rahvusvahelise mobiilside 
(International Mobile Telecommunications 
ehk IMT) täiustatud süsteemide jaoks, 
samuti raadio-kohtvõrkude (RLAN) jaoks 
kasutatavaid sagedusalasid, näiteks 
2,4 GHz ja 5 GHz. Samuti peaks see 
laienema sagedusaladele, mida võib 
ühtlustada tulevikus traadita lairibaside 
jaoks, nagu seda on kavandatud 
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raadiospektripoliitika programmi artikli 3 
punktis b ja raadiospektripoliitika 
töörühma 13. juuli 2013. aasta arvamuses, 
milles käsitletakse Euroopa ees seisvate 
probleemide lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz, 1,5 GHz ja 
3,8–4,2 GHz.

raadiospektripoliitika programmi artikli 3 
punktis b ja raadiospektripoliitika 
töörühma 13. juuli 2013. aasta arvamuses, 
milles käsitletakse Euroopa ees seisvate 
probleemide lahendamist seoses traadita 
lairibaühenduse kasvava 
raadiospektrivajadusega, lähitulevikus 
näiteks sagedusalad 700 MHz ja 1,5 GHz.

Or. fr

Selgitus

Raadiospektripoliitika programmis luuakse üksikasjalik tegevuskava, mille kohaselt peavad 
eelkõige liikmesriigid lubama 2012. aasta lõpuks järgmiste sagedusalade kasutamist: 
ühtlustatud sagedusalad 900/1800 MHz, 2,5–2,69 GHz, 3,4–3,8 GHz. Kuna arutelud 
sagedusalade praeguse kasutamise kohta on veel pooleli, ei ole sagedusala laiendamine üle 
3,8 GHz piisavalt põhjendatud.

Muudatusettepanek 204
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liikmesriikide ühtekuuluvus ja 
selgelt ühised andmekaitsetasemed, 
klientide eraelu puutumatuse ja 
andmeturbetasemed selleks, et tagada 
ühised kõrgetasemelised lõppkasutajate 
eraelu puutumatuse, delikaatsete ja 
eraeluandmete kaitse ja turbe standardid.

Or. it

Muudatusettepanek 205
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muude peamiste sisuliste tingimuste 
puhul, mida võib siduda traadita 
lairibaühenduseks kasutatava 
raadiospektri kasutusõigustega,
soodustaks koordineerimismehhanismi 
sisseseadmine seda, et eri liikmesriigid 
kohaldavad ühtmoodi käesolevas 
määruses sätestatud reguleerivaid 
põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi ning 
teiselt poolt oleks komisjonil võimalus 
liikmesriikide seisukohti arvestades 
tõkestada ettepaneku rakendamine, kui 
tundub, et see ei ole liidu õigusega 
kooskõlas.

(24) Koordineerimismehhanismi 
sisseseadmine soodustaks seda, et eri 
liikmesriigid kohaldavad ühtmoodi liidu 
õigusraamistikus sätestatud reguleerivaid 
põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi.

Or. en

Selgitus

Komisjon võib osaleda suurema järjekindluse tagamises erinevate siseriiklike raadiospektri 
eraldamise menetluste vahel, esitades riikide pädevate asutuste poolt esitatud meetmete 
projektide kohta märkusi. Komisjonile käesoleval juhul vetoõiguse andmine oleks asjakohatu 
ning kujutaks endast liikmesriikide volituste andmist komisjonile, mis ei oleks põhjendatud 
ega proportsionaalne, vähendades seega subsidiaarsuse põhimõtte tõhusust.

Muudatusettepanek 206
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muude peamiste sisuliste tingimuste 
puhul, mida võib siduda traadita 
lairibaühenduseks kasutatava raadiospektri 
kasutusõigustega, soodustaks 
koordineerimismehhanismi sisseseadmine 

(24) Muude peamiste sisuliste tingimuste 
puhul, mida võib siduda traadita 
lairibaühenduseks kasutatava raadiospektri 
kasutusõigustega, soodustaks 
koordineerimismehhanismi sisseseadmine 
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seda, et eri liikmesriigid kohaldavad 
ühtmoodi käesolevas määruses sätestatud 
reguleerivaid põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi ning 
teiselt poolt oleks komisjonil võimalus 
liikmesriikide seisukohti arvestades 
tõkestada ettepaneku rakendamine, kui 
tundub, et see ei ole liidu õigusega 
kooskõlas.

seda, et eri liikmesriigid kohaldavad 
ühtmoodi käesolevas määruses sätestatud 
reguleerivaid põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi.

Or. de

Muudatusettepanek 207
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Muude peamiste sisuliste tingimuste 
puhul, mida võib siduda traadita 
lairibaühenduseks kasutatava 
raadiospektri kasutusõigustega, 
soodustaks koordineerimismehhanismi 
sisseseadmine seda, et eri liikmesriigid 
kohaldavad ühtmoodi käesolevas 
määruses sätestatud reguleerivaid 
põhimõtteid ja kriteeriume. 
Koordineerimismehhanismi abil oleks 
komisjonil ja teiste liikmesriikide 
pädevatel asutustel võimalus teha 
asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi ning 
teiselt poolt oleks komisjonil võimalus 
liikmesriikide seisukohti arvestades 
tõkestada ettepaneku rakendamine, kui 
tundub, et see ei ole liidu õigusega 
kooskõlas.

(24) Euroopa Liidu ühtse 
elektronsideturu kriteeriumide ja 
reguleerivate põhimõtete ühtemoodi 
rakendamist üksikute liikmesriikide poolt
soodustaks koordineerimismehhanism, 
mille alusel oleks komisjonil ja teiste 
liikmesriikide pädevatel asutustel võimalus 
teha asjaomase liikmesriigi kasutusõiguste 
andmise kohta eelnevalt märkusi ning 
teiselt poolt oleks komisjonil võimalus 
liikmesriikide seisukohti arvestades 
tõkestada ettepaneku rakendamine, kui 
tundub, et see ei ole liidu õigusega 
kooskõlas.

Or. it
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Muudatusettepanek 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Samale operaatorile antud mitut 
piirkonda hõlmavate järjepidevate spektri 
kasutamise õiguste majanduslik väärtus 
oleks kõrgem kui individuaalsete 
litsentside killustatud kombinatsioon, mis 
tuleneb mastaabisäästu, integreeritud 
võrkude loomise ning piiriülese 
häirimisega seotud probleemide vältimise 
võimalustest. Liikmesriikide vahel ühiselt 
läbi viidavad mitut territooriumi hõlmava 
spektri kasutamise lubade andmise 
menetlused võimaldaksid mitut 
liikmesriiki katvate spektri kasutamise 
õiguste, mis on järjepidevad või identsed, 
näiteks seoses nende kestusega, eraldatud 
spektrivahemikega ja seotud 
litsentsitingimustega, andmist 
mobiilsideoperaatoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 b) BERECi järelvalve all läbi viidavad 
üleeuroopalised litsentsioksjonid võivad 
stimuleerida rändlustasudeta ühtse ELi 
telekomituru väljaarendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 210
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele.
See hõlmab väikese võimsuse ja 
tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed).

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
julgustada ja mitte takistada tõhusat 
spektrikasutust võimaldavaid lahendusi 
alternatiivseks juurdepääsuks traadita 
lairibaühendusele. See hõlmab praegu 
väikese võimsuse ja tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed). Tuleks 
julgustada ja teha võimalikuks 
dünaamiline juurdepääs spektrile, sh 
litsentsivabadel tingimustel, ning muudele 
innovatiivsetele tehnoloogiatele ja 
spektrikasutustele.

Or. en

Selgitus

Traadita internetiühenduse jätkuva nõudluse tingimustes võimaldavad uued tehnoloogiad 
spektri dünaamilist ja palju tõhusamat kasutamist, eelkõige litsentsivabadel tingimustel. Kuna 
erinevate sageduste spektrit alakasutatakse, on tähtis, et vähemalt teatud kellaaegadel tehtaks 
ELi õiguskorraga ja riiklike reguleerivate asutuste poolt võimalikus innovatsioonilised 
tehnoloogiad ja spektrikasutused ning soodustataks neid.

Muudatusettepanek 211
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele. 
See hõlmab väikese võimsuse ja 
tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed).

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks
aktiivselt edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele. 
See hõlmab väikese võimsuse ja 
tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed). Samuti 
tuleks edendada dünaamilist juurdepääsu 
spektrile ning muid innovatiivseid 
tehnoloogiaid ja spektrikasutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele. 
See hõlmab väikese võimsuse ja 
tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed).

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele. 
See hõlmab väikese võimsuse ja 
tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN), samuti väikese 
võimsuse ja levialaga juurdepääsupunktide 
kärgvõrgud (nn femto-, piko- või 
metrokärjed).

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele. 
See hõlmab väikese võimsuse ja 
tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed).

(25) Arvestades traadita lairibaühenduse 
spektrivajaduse tohutut kasvu, tuleks 
edendada tõhusat spektrikasutust 
võimaldavaid lahendusi alternatiivseks 
juurdepääsuks traadita lairibaühendusele. 
See hõlmab mitte piiravalt väikese 
võimsuse ja tööraadiusega traadita 
juurdepääsusüsteeme, näiteks nn raadio-
kohtvõrke (RLAN, tuntud ka kui wifi), 
samuti väikese võimsuse ja levialaga 
juurdepääsupunktide kärgvõrgud (nn 
femto-, piko- või metrokärjed).

Or. it

Muudatusettepanek 214
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Praegu kasutavad enamikku RLAN-
pääsupunkte erakasutajad oma lairiba 
püsiühenduse kohaliku traadita 
laiendusena. Kui lõppkasutajad soovivad 
oma internetilepingu piires jagada oma 
RLAN-võrku teistega, peaks selliste 
pääsupunktide arvukus eelkõige tihedalt 
asustatud piirkondades maksimeerima 
traadita andmeside läbilaskevõimet 
raadiospektri taaskasutamise kaudu ja 
looma teistele lõppkasutajatele 
kättesaadava kulutõhusa traadita 
lairibaühenduse täiendava infrastruktuuri. 
Seega tuleks kõrvaldada või ära hoida 
tarbetud piirangud, mis takistavad 

(27) Praegu kasutavad enamikku RLAN-
pääsupunkte erakasutajad oma lairiba 
püsiühenduse kohaliku traadita 
laiendusena. Kui lõppkasutajad soovivad 
oma internetilepingu piires jagada oma 
RLAN-võrku teistega, peaks selliste 
pääsupunktide arvukus eelkõige tihedalt 
asustatud piirkondades maksimeerima 
traadita andmeside läbilaskevõimet 
raadiospektri taaskasutamise kaudu ja 
looma teistele lõppkasutajatele 
kättesaadava kulutõhusa traadita 
lairibaühenduse täiendava infrastruktuuri. 
Seega tuleks kõrvaldada või ära hoida 
piirangud, mis takistavad lõppkasutajatel 
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lõppkasutajatel oma RLAN-pääsupunktide 
jagamist teiste lõppkasutajatega või 
sellistesse pääsupunktidesse ühendumist.

oma RLAN-pääsupunktide jagamist teiste 
lõppkasutajatega või sellistesse 
pääsupunktidesse ühendumist.

Or. it

Muudatusettepanek 215
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et 
raadiospektri haldamine riiklikul tasandil ei 
takista teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud 
sagedusaladega, mille kasutamine on liidu 
tasandil ühtlustatud. 
Raadiospektripoliitika töörühma 
käimasolevatele tegevusele tuginedes on 
vaja luua koordineerimismehhanism, mille 
abil tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et 
koordineerimise tulemused on järjepidevad 
ja jõustatavad.

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et liidu 
tasandil traadita lairiba side jaoks 
ühtlustatud sagedusalade puhul ei 
lükkaks kooskõlastamisprobleemid 
põhjendamatult edasi spektri eraldamise 
ühtlustatud ajakavade ja tähtaegade 
rakendamist; eelkõige raadiospektri 
haldamine riiklikul tasandil ei tohiks 
takistada teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud selliste
sagedusaladega. Raadiospektripoliitika 
töörühma käimasolevatele tegevusele 
tuginedes on vaja luua 
koordineerimismehhanism, mille abil 
tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et 
koordineerimise tulemused on järjepidevad 
ja jõustatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et 
raadiospektri haldamine riiklikul tasandil ei 
takista teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud 
sagedusaladega, mille kasutamine on liidu 
tasandil ühtlustatud. 
Raadiospektripoliitika töörühma 
käimasolevatele tegevusele tuginedes on 
vaja luua koordineerimismehhanism, mille 
abil tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et 
koordineerimise tulemused on järjepidevad 
ja jõustatavad.

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et liidu 
tasandil traadita lairiba side jaoks 
ühtlustatud sagedusalade puhul ei 
lükkaks kooskõlastamisprobleemid 
põhjendamatult edasi spektri eraldamise 
ühtlustatud ajakavade ja tähtaegade 
rakendamist; eelkõige raadiospektri 
haldamine riiklikul tasandil ei tohiks 
takistada teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud selliste
sagedusaladega. Raadiospektripoliitika 
töörühma käimasolevatele tegevusele 
tuginedes on vaja luua 
koordineerimismehhanism, mille abil 
tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et 
koordineerimise tulemused on järjepidevad 
ja jõustatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et 
raadiospektri haldamine riiklikul tasandil ei 
takista teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud 
sagedusaladega, mille kasutamine on liidu 
tasandil ühtlustatud. Raadiospektripoliitika 
töörühma käimasolevatele tegevusele 
tuginedes on vaja luua 
koordineerimismehhanism, mille abil 
tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et 
koordineerimise tulemused on järjepidevad 

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et liidu 
tasandil traadita lairiba side jaoks 
ühtlustatud sagedusalade puhul ei 
lükkaks kooskõlastamisprobleemid 
põhjendamatult edasi spektri eraldamise 
ühtlustatud ajakavade ja tähtaegade 
rakendamist; eelkõige raadiospektri 
haldamine riiklikul tasandil ei tohiks 
takistada teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud 
sagedusaladega, mille kasutamine on liidu 
tasandil ühtlustatud. Raadiospektripoliitika 
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ja jõustatavad. töörühma käimasolevatele tegevusele 
tuginedes on vaja luua 
koordineerimismehhanism, mille abil 
tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et
koordineerimise tulemused on järjepidevad 
ja jõustatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidu reguleeriva raamistiku 
rakendamisest saadud kogemused 
näitavad, et kehtivad sätted, mis eeldavad 
reguleerivate meetmete järjepidevat 
kohaldamist, ja eesmärk panustada 
siseturu väljakujundamisse, ei ole loonud 
piisavaid stiimuleid, et juurdepääsutooteid 
loodaks harmoneeritud standardite ja 
ühtlustatud protsesside alusel, seda 
eelkõige püsivõrkude puhul. Eri 
liikmesriikides tegutsedes on ettevõtjatel 
raske leida sobiva kvaliteedi ja võrkude ja 
teenuste koostalitlusvõimega 
juurdepääsusisendeid, ning juhul, kui 
need on olemas, on nende tehnilised 
omadused erinevad. See suurendab 
kulusid ja on takistuseks teenuste 
piiriülesele osutamisele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 219
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidu reguleeriva raamistiku 
rakendamisest saadud kogemused näitavad, 
et kehtivad sätted, mis eeldavad 
reguleerivate meetmete järjepidevat 
kohaldamist, ja eesmärk panustada siseturu 
väljakujundamisse, ei ole loonud piisavaid 
stiimuleid, et juurdepääsutooteid loodaks 
harmoneeritud standardite ja ühtlustatud 
protsesside alusel, seda eelkõige 
püsivõrkude puhul. Eri liikmesriikides 
tegutsedes on ettevõtjatel raske leida 
sobiva kvaliteedi ja võrkude ja teenuste 
koostalitlusvõimega juurdepääsusisendeid, 
ning juhul, kui need on olemas, on nende 
tehnilised omadused erinevad. See 
suurendab kulusid ja on takistuseks 
teenuste piiriülesele osutamisele.

(31) Liidu reguleeriva raamistiku 
rakendamisest saadud kogemused näitavad, 
et kehtivad sätted, mis eeldavad 
reguleerivate meetmete järjepidevat 
kohaldamist, ja eesmärk panustada siseturu 
väljakujundamisse, ei ole loonud piisavaid 
stiimuleid, et juurdepääsutooteid loodaks 
harmoneeritud standardite ja ühtlustatud 
protsesside alusel, seda eelkõige 
püsivõrkude puhul. Eri liikmesriikides 
tegutsedes on ettevõtjatel raske leida 
sobiva kvaliteedi ja võrkude ja teenuste 
koostalitlusvõimega juurdepääsusisendeid, 
ning juhul, kui need on olemas, on nende 
tehnilised omadused erinevad. See 
suurendab kulusid ja on takistuseks 
teenuste piiriülesele osutamisele.

Seetõttu on lisaks käesolevas määruses 
sätestatud sätetele vaja ühiseid Euroopa 
teadusuuringuid, et määratleda 
ülemaailmse, Euroopa ja riikliku tasandi 
probleemide ja poliitiliste lahenduste 
laiaulatuslikud ja tõendipõhised 
hindamised. Tuleks täiendavalt 
soodustada Euroopa ja rahvusvaheliste 
teadus- ja standardiseerimisasutuste 
vahelist koostööd.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Atlandi-ülese dialoogi mitteametliku dokumendiga „Küberturvalisuse ja interneti 
probleemid: Atlandi-ülese tegevusraamistiku loomine” (Cyber security and Internet issues -
Establishing framework for Transatlatic action).

Muudatusettepanek 220
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidu reguleeriva raamistiku 
rakendamisest saadud kogemused näitavad, 
et kehtivad sätted, mis eeldavad 
reguleerivate meetmete järjepidevat 
kohaldamist, ja eesmärk panustada siseturu 
väljakujundamisse, ei ole loonud piisavaid 
stiimuleid, et juurdepääsutooteid loodaks 
harmoneeritud standardite ja ühtlustatud 
protsesside alusel, seda eelkõige 
püsivõrkude puhul. Eri liikmesriikides 
tegutsedes on ettevõtjatel raske leida 
sobiva kvaliteedi ja võrkude ja teenuste 
koostalitlusvõimega juurdepääsusisendeid, 
ning juhul, kui need on olemas, on nende 
tehnilised omadused erinevad. See 
suurendab kulusid ja on takistuseks 
teenuste piiriülesele osutamisele.

(31) Liidu reguleeriva raamistiku 
rakendamisest saadud kogemused näitavad, 
et kehtivad sätted, mis eeldavad 
reguleerivate meetmete järjepidevat 
kohaldamist, ja eesmärk panustada siseturu 
väljakujundamisse, ei ole loonud piisavaid 
stiimuleid, et juurdepääsutooteid loodaks 
harmoneeritud standardite ja ühtlustatud 
protsesside alusel, seda eelkõige 
püsivõrkude puhul. Ühtsete standardite ja 
ühtlustatud meetmete puudumine 
kahjustab oluliselt liidu 
konkurentsivõimet: eri liikmesriikides 
tegutsedes on ettevõtjatel raske leida 
sobiva kvaliteedi ja võrkude ja teenuste 
koostalitlusvõimega juurdepääsusisendeid, 
ning juhul, kui need on olemas, on nende 
tehnilised omadused erinevad. See 
suurendab kulusid ja on takistuseks 
teenuste piiriülesele osutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Elektroonilise side ühtse turu 
integreerimine kiireneks raamistiku 
loomisega, milles määratakse kindlaks 
teatavad olulised Euroopa virtuaalsed 
tooted, mis on eriti olulised selleks, et 
elektroonilise side teenuste ettevõtjad 
saaksid pakkuda piiriüleseid teenuseid 
ning töötada välja kogu liitu hõlmava 
strateegia üha enam andmeedastusel 
põhinevas keskkonnas, toetudes 
võtmeparameetritele ja 
miinimumnäitajatele.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks täpsustada neid operatiivseid 
vajadusi, mida täidavad erinevad 
virtuaalsed tooted. Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu tooted peaksid olema 
kättesaadavad juhtudel, mil 
märkimisväärse turujõuga operaatorid on 
kohustatud raamdirektiivi ja juurdepääsu 
käsitleva direktiivi kohaselt pakkuma 
reguleeritud tingimustel juurdepääsu oma 
võrgu konkreetses pääsupunktis. Esiteks 
tuleks lihtsustada tõhusat piiriülest turule 
sisenemist lihtsustada ühtlustatud 
toodetega, mis võimaldavad teenuste 
piiriülestel pakkujatel alustada oma 
lõppklientidele teenuste pakkumist 
viivitamata ning prognoositava ja piisava 
kvaliteediga, sealhulgas teenused 
äriklientidele, kellel on tegevuskohad eri 
liikmesriikides, kui see osutub 
turuanalüüsi kohaselt vajalikuks ja 
proportsionaalseks. Need ühtlustatud 
tooted peaksid olema kättesaadavad 
piisava aja jooksul, et võimaldada 
juurdepääsu taotlejatel ja pakkujatel 
kavandada keskmise pikkusega ja 
pikaajalisi investeeringuid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 223
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teiseks on keerukamad virtuaalse 
juurdepääsu tooted, mis nõuavad 
juurdepääsutaotlejatelt suuremaid 
investeeringuid ning võimaldavad tänu 
kohalikul tasandil pakutavale 
juurdepääsule rohkem kontrolli- ja 
diferentseerimisvõimalusi, olulise 
tähtsusega, et luua vajalikud tingimused 
jätkusuutlikuks konkurentsiks 
kogusiseturul. Seega tuleks piiriülese 
investeerimise soodustamiseks ühtlustada 
ka sellised järgmise põlvkonna võrkude 
võtmetähtsusega hulgimüügitasandi 
juurdepääsu tooted. Sellised virtuaalse 
lairibajuurdepääsu tooted tuleks välja 
töötada nii, et nende funktsioonid oleksid 
samaväärsed nagu füüsilisel eraldamisel, 
eesmärgiga laiendada valikut 
hulgimüügitasandi võimalikest 
parandusmeetmetest, mida esitada 
läbivaatamiseks riikide reguleerivatele 
asutustele direktiivi 2002/19/EÜ kohase 
proportsionaalsuse hindamise raames.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 224
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) On vaja ühtlustada tingimused 
äriteenuste osutamiseks kasutatavate 
kvaliteetsete hulgitoodete jaoks, et 
võimaldada sujuvate teenuste osutamist 
piiriülestele ja rahvusvahelistele 
äriühingutele kogu liidus. Sellisel 
ühtlustamisel võib olla oluline roll ELi 
ärilise konkurentsivõime seisukohalt 
seoses sidekuludega.
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Or. en

Muudatusettepanek 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja tagatud teenusekvaliteediga 
teenuste osutamiseks, mis võimaldavad 
võrgudomeenideülest ja võrgupiire 
ületavat teabevahetust nii liikmesriikide 
sees kui ka nende vahel, takistab täielikult
internetiprotokollil põhinevatele 
võrkudele järkjärgulise ülemineku 
kontekstis selliste rakenduste arendamist, 
mis sõltuvad juurdepääsust teistele 
võrkudele, pärssides seeläbi tehnoloogilisi 
uuendusi. Lisaks sellele takistab 
kõnealune olukord selliste tõhususega 
kaasnevate võimaluste laiemat levimist, 
mis on seotud IP-põhiste võrkude ja 
tagatud teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavate toodete haldamise ja 
pakkumisega (eelkõige suurem turvalisus, 
usaldusväärsus ja paindlikkus, 
kulutõhusus ja ressursside kiirem 
jagamine), millest saavad kasu 
võrguoperaatorid, teenusepakkujad ja 
lõppkasutajad. Seega on vaja ühtlustatud 
lähenemisviisi nende toodete 
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis 
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja tagatud teenusekvaliteediga 
teenuste osutamiseks, mis võimaldavad 
võrgudomeenideülest ja võrgupiire 
ületavat teabevahetust nii liikmesriikide 
sees kui ka nende vahel, takistab täielikult 
internetiprotokollil põhinevatele 
võrkudele järkjärgulise ülemineku 
kontekstis selliste rakenduste arendamist, 
mis sõltuvad juurdepääsust teistele 
võrkudele, pärssides seeläbi tehnoloogilisi 
uuendusi. Lisaks sellele takistab 
kõnealune olukord selliste tõhususega 
kaasnevate võimaluste laiemat levimist, 
mis on seotud IP-põhiste võrkude ja 
tagatud teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavate toodete haldamise ja 
pakkumisega (eelkõige suurem turvalisus, 
usaldusväärsus ja paindlikkus, 
kulutõhusus ja ressursside kiirem 
jagamine), millest saavad kasu 
võrguoperaatorid, teenusepakkujad ja 
lõppkasutajad. Seega on vaja ühtlustatud 
lähenemisviisi nende toodete 
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis 
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja tagatud teenusekvaliteediga 
teenuste osutamiseks, mis võimaldavad 
võrgudomeenideülest ja võrgupiire 
ületavat teabevahetust nii liikmesriikide 
sees kui ka nende vahel, takistab täielikult 
internetiprotokollil põhinevatele 
võrkudele järkjärgulise ülemineku 
kontekstis selliste rakenduste arendamist, 
mis sõltuvad juurdepääsust teistele 
võrkudele, pärssides seeläbi tehnoloogilisi 
uuendusi. Lisaks sellele takistab
kõnealune olukord selliste tõhususega 
kaasnevate võimaluste laiemat levimist, 
mis on seotud IP-põhiste võrkude ja 
tagatud teenusekvaliteediga ühenduvust 
võimaldavate toodete haldamise ja 
pakkumisega (eelkõige suurem turvalisus, 
usaldusväärsus ja paindlikkus, 
kulutõhusus ja ressursside kiirem 
jagamine), millest saavad kasu 
võrguoperaatorid, teenusepakkujad ja 
lõppkasutajad. Seega on vaja ühtlustatud 
lähenemisviisi nende toodete
väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele mõistlikel tingimustel, mis 
hõlmavad vajaduse korral toodete 
ristpakkumise võimalust asjaomaste 
elektroonilise side ettevõtjate poolt.

(36) IP-protokollil põhinevate ühenduvust 
võimaldavate toodete puudumine selliste 
eri liiki ja määratletud teenusekvaliteediga 
teenuste osutamiseks range 
juurdepääsukontrolliga internetiprotokolli 
kasutavates suletud sidevõrkudes võib 
takistada teenuste arendamist, mis 
sõltuvad sellest määratletud kvaliteedist 
nõuetekohase toimimise tagamisel. Seega 
on vaja ühtlustatud lähenemisviisi nende 
teenuste väljatöötamisele ja kättesaadavaks 
tegemisele, sh kaitsemeetmetele, millega 
tagatakse, et kõrgem kvaliteet ei oleks 
funktsionaalselt identne või 
internetiühenduse teenuste toimivust, 
taskukohasust või kvaliteeti kahjustav või 
konkurentsi, innovatsiooni või võrgu 
neutraalsust kahjustav.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Elektroonilise side sisu, rakenduste 
ja teenuste kvaliteedi kahjustamise ning 
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nendele juurdepääsu piiramise põhjuseks 
võivad olla teenusepakkuja nõuded 
teatavate lõppseadmete suhtes. Niisugused 
äritavad on vastuolus toimiva siseturu 
eesmärgi ja lõppkasutaja õigustega.

Or. de

Muudatusettepanek 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesoleva määrusega loodavaid 
Euroopa virtuaalse lairibajuurdepääsu 
tooteid tuleks arvesse võtta riikide 
reguleerivate asutuste hinnangus, kui 
uuritakse, millised on kõige sobivamad 
parandusmeetmed seoses juurdepääsuga 
märkimisväärset turujõudu omavate 
ettevõtjate võrkudele, vältides samas
hulgimüügitasandi juurdepääsutoodete 
tarbetu dubleerimisega kaasnevat 
ülereguleerimist, olenemata sellest, kas 
sellised tooted on kehtestatud kooskõlas 
turuanalüüsiga või muudel tingimustel. 
Eelkõige ei tohiks Euroopa virtuaalse 
juurdepääsu toodete kasutuselevõtmisega 
kaasneda konkreetsele operaatorile 
kohustuseks tehtud reguleeritud 
juurdepääsutoodete arvu suurenemine. 
Samuti ei tohiks asjaolu, et riikide 
reguleerivad asutused peavad hakkama 
käesoleva määruse vastuvõtmise järel 
hindama seda, kas seniste 
hulgimüügitasandi juurdepääsu 
parandusmeetmete asemel tuleks 
kehtestada Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote pakkumise 
kohustus, ning seda, kas Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote kehtestamine on 
tulevaste turuanalüüside kontekstis ja 
märkimisväärse turujõu olemasolu korral 

(37) Käesoleva määrusega loodavaid 
Euroopa virtuaalse lairibajuurdepääsu 
tooteid tuleks arvesse võtta riikide 
reguleerivate asutuste hinnangus, kui 
uuritakse, millised on kõige sobivamad 
parandusmeetmed seoses juurdepääsuga 
märkimisväärset turujõudu omavate 
ettevõtjate võrkudele. Riiklikud 
reguleerivad asutused peaksid pidevalt 
läbi vaatama funktsioonipõhise 
eraldamise erandliku meetmena 
rakendamise võimaluse ning täielikult 
võrdväärse juurdepääsu rakendamise 
võimaluse. Riiklikud reguleerivad 
asutused peaksid vältima 
hulgimüügitasandi juurdepääsutoodete 
tarbetu dubleerimisega kaasnevat 
ülereguleerimist, olenemata sellest, kas 
sellised tooted on kehtestatud kooskõlas 
turuanalüüsiga või muudel tingimustel. 
Eelkõige ei tohiks Euroopa virtuaalse 
juurdepääsu toodete kasutuselevõtmisega 
kaasneda konkreetsele operaatorile 
kohustuseks tehtud reguleeritud 
juurdepääsutoodete arvu suurenemine. 
Samuti ei tohiks asjaolu, et riikide 
reguleerivad asutused peavad hakkama 
käesoleva määruse vastuvõtmise järel 
hindama seda, kas seniste 
hulgimüügitasandi juurdepääsu 
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asjakohane, mõjutada riikide reguleerivate 
asutuste vastutust selgitada välja kõige 
asjakohasemad ja proportsionaalsemad 
parandusmeetmed tuvastatud 
konkurentsiprobleemi lahendamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 16.

parandusmeetmete asemel tuleks 
kehtestada Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote pakkumise 
kohustus, ning seda, kas Euroopa virtuaalse 
lairibajuurdepääsu toote kehtestamine on 
tulevaste turuanalüüside kontekstis ja 
märkimisväärse turujõu olemasolu korral 
asjakohane, mõjutada riikide reguleerivate 
asutuste vastutust selgitada välja kõige 
asjakohasemad ja proportsionaalsemad 
parandusmeetmed tuvastatud 
konkurentsiprobleemi lahendamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 16.

Or. en

Selgitus

BERECi „Juhend juurdepääsudirektiivi artiklite 13a ja 13b ning riiklike 
menetlusprotseduuride alusel teostatava funktsioonipõhise eraldamise kohta” annab riiklikele 
reguleerivatele asutustele kasulikke suunised õiguslike ja praktiliste elementide kohta, mida 
tuleb läbi vaadata. Sellega tagatakse, et kui on objektiivselt vajalik tagada konkurentsvõime, 
innovatsioon ja madalamad hinnad, on võimalik minimaalse viivitusega rakendada 
funktsioonipõhist eraldamist või võrdväärset juurdepääsu.

Muudatusettepanek 230
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Regulatiivse prognoositavuse huvides 
tuleks õigusloomes arvestada ka kehtiva 
õigusraamistiku kohase areneva 
otsustamistava põhielemente, mis 
mõjutavad tingimusi, mille alusel tehakse 
hulgimüügitasandi juurdepääsu tooted, 
sealhulgas Euroopa lairibajuurdepääsu 
virtuaalsed tooted, kättesaadavaks 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkudele. Need elemendid 
peaksid hõlmama sätteid, milles 
hulgimüügitasandi juurdepääsuturgude 
analüüsi seisukohast ja eelkõige silmas 

välja jäetud
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pidades võimalikku vajadust kehtestada 
hinnakontroll juurdepääsul järgmise 
põlvkonna võrkudele, võetakse arvesse 
seoseid püsi- ja traadita alternatiivsetest 
infrastruktuuridest tulenevate 
konkurentsipiirangute, 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
käsitlevate tõhusate tagatiste ning 
jaemüügi tasandi hindade, 
valikuvõimaluste ja kvaliteedi osas 
esineva konkurentsi vahel. See viimane 
määrab lõppkokkuvõttes ära 
lõppkasutajatele tagatava kasu. Näiteks 
võivad riikide reguleerivad asutused 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 16 kohaselt 
läbiviidava juhtumipõhise hindamise 
puhul ja ilma, et see piiraks 
märkimisväärse turujõu hindamist, olla 
seisukohal, et kahe järgmise põlvkonna 
püsivõrgu olemasolu korral on 
turutingimused piisavalt 
konkurentsipõhised selleks, et võrke 
uuendataks ja liigutaks ülikiirete teenuste 
pakkumise suunas. See on jaeturu tasandi 
konkurentsi seisukohast oluline 
parameeter.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Regulatiivse prognoositavuse huvides 
tuleks õigusloomes arvestada ka kehtiva 
õigusraamistiku kohase areneva 
otsustamistava põhielemente, mis 
mõjutavad tingimusi, mille alusel tehakse 
hulgimüügitasandi juurdepääsu tooted, 
sealhulgas Euroopa lairibajuurdepääsu 
virtuaalsed tooted, kättesaadavaks järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkudele. Need 

(38) Regulatiivse prognoositavuse huvides 
tuleks õigusloomes arvestada ka kehtiva 
õigusraamistiku kohase areneva 
otsustamistava põhielemente, mis 
mõjutavad tingimusi, mille alusel tehakse 
hulgimüügitasandi juurdepääsu tooted, 
sealhulgas Euroopa lairibajuurdepääsu 
virtuaalsed tooted, kättesaadavaks järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkudele. Need 
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elemendid peaksid hõlmama sätteid, milles 
hulgimüügitasandi juurdepääsuturgude 
analüüsi seisukohast ja eelkõige silmas 
pidades võimalikku vajadust kehtestada 
hinnakontroll juurdepääsul järgmise 
põlvkonna võrkudele, võetakse arvesse 
seoseid püsi- ja traadita alternatiivsetest 
infrastruktuuridest tulenevate 
konkurentsipiirangute, 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
käsitlevate tõhusate tagatiste ning jaemüügi 
tasandi hindade, valikuvõimaluste ja 
kvaliteedi osas esineva konkurentsi vahel. 
See viimane määrab lõppkokkuvõttes ära 
lõppkasutajatele tagatava kasu. Näiteks 
võivad riikide reguleerivad asutused 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 16 kohaselt 
läbiviidava juhtumipõhise hindamise 
puhul ja ilma, et see piiraks 
märkimisväärse turujõu hindamist, olla 
seisukohal, et kahe järgmise põlvkonna 
püsivõrgu olemasolu korral on 
turutingimused piisavalt 
konkurentsipõhised selleks, et võrke 
uuendataks ja liigutaks ülikiirete teenuste 
pakkumise suunas. See on jaeturu tasandi 
konkurentsi seisukohast oluline 
parameeter.

elemendid peaksid hõlmama sätteid, milles 
hulgimüügitasandi juurdepääsuturgude 
analüüsi seisukohast ja eelkõige silmas 
pidades võimalikku vajadust kehtestada 
hinnakontroll juurdepääsul järgmise 
põlvkonna võrkudele, võetakse arvesse 
seoseid püsi- ja traadita alternatiivsetest 
infrastruktuuridest tulenevate 
konkurentsipiirangute, 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
käsitlevate tõhusate tagatiste ning jaemüügi 
tasandi hindade, valikuvõimaluste ja 
kvaliteedi osas esineva konkurentsi vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Konkurentsi tihenemine ühtsel turul 
peaks aja jooksul kaasa tooma 
turuanalüüsil põhineva sektoripõhise 
reguleerimise vähenemise. Ühtse turu 
lõpuleviimine peaks soodustama tõhusat 
konkurentsi asjaomastel turgudel ning 
konkurentsiõiguse järeljõustamist 

välja jäetud
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peetakse üha enam piisavaks vahendiks, 
et tagada turu toimimine. Selleks et 
tagada õiguslik selgus ja regulatiivsete
lähenemisviiside prognoositavus kõigis 
liikmesriikides, tuleks ette näha selged ja 
siduvad kriteeriumid, mille alusel 
hinnata, kas eelneval reguleerimisel 
põhinevad kohustused on konkreetsel 
turul endiselt õigustatud, pidades silmas 
kitsaskohtade säilimist ja 
konkurentsialaseid väljavaateid, eelkõige 
infrastruktuuripõhist konkurentsi, ning 
jaemüügi tasandi konkurentsi selliste 
näitajate puhul nagu hind, valik ja 
kvaliteet, mis on lõppkokkuvõttes 
lõppkasutajate ja ELi majanduse üldise 
konkurentsivõime seisukohast kõige 
olulisemad. See kaalutlus peaks olema 
aluseks nende turgude nimekirja 
järgmisteks läbivaatamisteks, mille puhul 
võidakse kohaldada eelnevat 
reguleerimist, ja aitama riikide 
reguleerivatel asutustel koondada 
jõupingutused valdkondadele, kus 
konkurents ei ole veel tõhus, ja tegema 
seda ühtsel viisil. Elektroonilise side 
tõeliselt ühtse turu loomine võib mõjutada 
ka turgude geograafilist ulatust nii 
konkurentsipõhimõtete alusel tehtava 
sektoripõhise reguleerimise kui ka 
konkurentsiõiguse kui sellise rakendamise 
seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Konkurentsi tihenemine ühtsel turul 
peaks aja jooksul kaasa tooma 
turuanalüüsil põhineva sektoripõhise 

välja jäetud
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reguleerimise vähenemise. Ühtse turu 
lõpuleviimine peaks soodustama tõhusat 
konkurentsi asjaomastel turgudel ning 
konkurentsiõiguse järeljõustamist 
peetakse üha enam piisavaks vahendiks, 
et tagada turu toimimine. Selleks et 
tagada õiguslik selgus ja regulatiivsete 
lähenemisviiside prognoositavus kõigis 
liikmesriikides, tuleks ette näha selged ja 
siduvad kriteeriumid, mille alusel 
hinnata, kas eelneval reguleerimisel 
põhinevad kohustused on konkreetsel 
turul endiselt õigustatud, pidades silmas 
kitsaskohtade säilimist ja 
konkurentsialaseid väljavaateid, eelkõige 
infrastruktuuripõhist konkurentsi, ning 
jaemüügi tasandi konkurentsi selliste 
näitajate puhul nagu hind, valik ja 
kvaliteet, mis on lõppkokkuvõttes 
lõppkasutajate ja ELi majanduse üldise 
konkurentsivõime seisukohast kõige 
olulisemad. See kaalutlus peaks olema 
aluseks nende turgude nimekirja 
järgmisteks läbivaatamisteks, mille puhul 
võidakse kohaldada eelnevat 
reguleerimist, ja aitama riikide 
reguleerivatel asutustel koondada 
jõupingutused valdkondadele, kus 
konkurents ei ole veel tõhus, ja tegema 
seda ühtsel viisil. Elektroonilise side 
tõeliselt ühtse turu loomine võib mõjutada 
ka turgude geograafilist ulatust nii 
konkurentsipõhimõtete alusel tehtava 
sektoripõhise reguleerimise kui ka 
konkurentsiõiguse kui sellise rakendamise 
seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Konkurentsi tihenemine ühtsel turul 
peaks aja jooksul kaasa tooma 
turuanalüüsil põhineva sektoripõhise 
reguleerimise vähenemise. Ühtse turu 
lõpuleviimine peaks soodustama tõhusat 
konkurentsi asjaomastel turgudel ning 
konkurentsiõiguse järeljõustamist 
peetakse üha enam piisavaks vahendiks, 
et tagada turu toimimine. Selleks et 
tagada õiguslik selgus ja regulatiivsete 
lähenemisviiside prognoositavus kõigis 
liikmesriikides, tuleks ette näha selged ja 
siduvad kriteeriumid, mille alusel 
hinnata, kas eelneval reguleerimisel 
põhinevad kohustused on konkreetsel 
turul endiselt õigustatud, pidades silmas 
kitsaskohtade säilimist ja 
konkurentsialaseid väljavaateid, eelkõige 
infrastruktuuripõhist konkurentsi, ning 
jaemüügi tasandi konkurentsi selliste 
näitajate puhul nagu hind, valik ja 
kvaliteet, mis on lõppkokkuvõttes 
lõppkasutajate ja ELi majanduse üldise 
konkurentsivõime seisukohast kõige 
olulisemad. See kaalutlus peaks olema 
aluseks nende turgude nimekirja 
järgmisteks läbivaatamisteks, mille puhul 
võidakse kohaldada eelnevat 
reguleerimist, ja aitama riikide 
reguleerivatel asutustel koondada 
jõupingutused valdkondadele, kus 
konkurents ei ole veel tõhus, ja tegema 
seda ühtsel viisil. Elektroonilise side 
tõeliselt ühtse turu loomine võib mõjutada 
ka turgude geograafilist ulatust nii 
konkurentsipõhimõtete alusel tehtava 
sektoripõhise reguleerimise kui ka 
konkurentsiõiguse kui sellise rakendamise 
seisukohast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõppkasutajatele avalduvate kahjulike mõjude ennetamiseks on vajalik vältida liikmesriikide 
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konkurentsieeskirjade nõrgenemist.

Muudatusettepanek 235
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Lõppkasutajate kaitse sektoripõhiste 
eeskirjade erinev rakendamine riikide 
tasandil loob olulisi tõkkeid ühtsel 
digitaalsel turul. Eelkõige tähendab see 
nõuete järgimise suuremaid kulusid nende 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjate jaoks, kes soovivad pakkuda 
teenuseid eri liikmesriikides. Lisaks sellele 
vähendavad turu killustatus ja kindlusetus 
seoses eri liikmesriikides tagatud kaitse 
tasemega lõppkasutajate usaldust, mis 
paneb neid loobuma elektroonilise side 
teenuste ostmisest välismaal. Et saavutada 
liidu eesmärk kaotada siseturu toimimist 
takistavad tõkked, tuleb asendada riikide 
tasandil kehtivad erinevad õigusmeetmed 
ühtse ja täielikult ühtlustatud sektoripõhiste 
eeskirjade kogumiga, millega tagatakse 
lõppkasutajale kaitse kõrge ja ühtne tase. 
Õigussätete täielik ühtlustamine ei tohiks 
takistada üldsusele elektroonilist 
sidetpakkuvaid ettevõtjaid pakkumast 
lõppkasutajatele selliseid lepinguid, mis 
näevad ette kõnealusest tasemest kõrgema 
kaitstuse taseme.

(40) Lõppkasutajate kaitse sektoripõhiste 
eeskirjade erinev rakendamine riikide 
tasandil loob olulisi tõkkeid ühtsel 
digitaalsel turul ja loob ebakindlust. 
Eelkõige tähendab see nõuete järgimise 
suuremaid kulusid nende üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjate 
jaoks, kes soovivad pakkuda teenuseid eri 
liikmesriikides. Lisaks sellele vähendavad 
turu killustatus ja kindlusetus seoses eri 
liikmesriikides tagatud kaitse tasemega 
lõppkasutajate usaldust, mis paneb neid 
loobuma elektroonilise side teenuste 
ostmisest välismaal. Et saavutada liidu 
eesmärk kaotada siseturu toimimist 
takistavad tõkked, tuleb asendada riikide 
tasandil kehtivad erinevad õigusmeetmed 
ühtse ja täielikult ühtlustatud sektoripõhiste 
eeskirjade kogumiga, millega tagatakse 
lõppkasutajale kaitse kõrge ja ühtne tase. 
Õigussätete täielik ühtlustamine ei tohiks 
takistada üldsusele elektroonilist 
sidetpakkuvaid ettevõtjaid pakkumast 
lõppkasutajatele selliseid lepinguid, mis 
näevad ette kõnealusest tasemest kõrgema 
kaitstuse taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui käesoleva määruse peatükkide 4 
ja 5 sätetes viidatakse lõppkasutajatele, ei 
tuleks neid sätteid kohaldada ainult 
tarbijate, vaid ka muude lõppkasutajate 
rühmade, peamiselt mikroettevõtjate 
suhtes. Muud lõppkasutajad kui tarbijad 
peaksid individuaalse taotluse korral 
saama eraldi lepingu sõlmimise alusel 
teha erandi teatavatest sätetest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui käesoleva määruse peatükkide 4 
ja 5 sätetes viidatakse lõppkasutajatele, ei 
tuleks neid sätteid kohaldada ainult 
tarbijate, vaid ka muude lõppkasutajate 
rühmade, peamiselt mikroettevõtjate 
suhtes. Muud lõppkasutajad kui tarbijad 
peaksid individuaalse taotluse korral 
saama eraldi lepingu sõlmimise alusel 
teha erandi teatavatest sätetest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 238
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete (45) Internet on viimaste aastakümnete 
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jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Kogu ELis tuleb 
õiguslikult tagada andmepaketi 
edastamisel üldine võrdne kohtlemine ja 
hoiduda diskrimineerimisest, olenemata 
andmepaketi sisust, teenusest, 
rakendusest, päritolust või eesmärgist, et 
tagada pikaajalises plaanis olukord, kus 
kõigil internetiühenduse teenuste 
kasutajatel oleks üldine juurepääs 
interneti mis tahes sisule, teenusele või 
rakendusele või võimalus neid ise 
pakkuda. Juurdepääsuvõrgu operaatoritel 
on üldine kohustus pakkuda kasutajatele 
andmepakettide edastusteenust, 
olenemata nende pakettide päritolust või 
eesmärgist või nendega edastatavast 
sisust, teenustest või rakendustest 
asjakohasel tasemel kvaliteediga. See 
kvaliteeditase on järjepidev ning suunatud 
tehnilise arengu jätkamisele. Avatud ja 
mittediskrimineeriva olemuse tõttu on 
internet uuenduste ja majandusliku 
tõhususe peamine mootor. Need 
omadused aitavad tagada arvamus-, 
meedia- ja kultuurivabaduse ning 
mitmekesisuse. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
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Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.
Muude toodete ja teenuste areng ei tohi 
mõjutada avatud internetti, mis töötab 
eranditult parima võimaliku põhimõttel, 
ega takistada selle arendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
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avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed. 
Nagu on väljendatud Euroopa 
Parlamendi 17. novembri 2011. aasta 
resolutsioonis 2011/2866 avatud interneti 
ja võrgu neutraalsuse kohta Euroopas, on 
interneti avatud loomus olnud tõesti 
peamine konkurentsivõime, 
majanduskasvu, sotsiaalarengu ja 
innovatsiooni edendaja, mis on viinud 
suurepäraste internetipõhiste rakenduste, 
sisu ja teenuste arengutasemeteni ning 
seega ka sisu ja teenuste pakkumise ja 
nõudluse kasvuni ning on muutnud selle 
teadmiste, ideede ja teabe vaba ringluse 
eluliselt tähtsaks kiirendiks, sh riikides, 
kus juurdepääs sõltumatule meediale on 
piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Enneolematu 
innovatsiooni ja majandustegevuse 
peamiseks edendajaks on digitaalajastul 
olnud asjaolu, et kogu interneti 
andmeliiklust on koheldud võrdselt, 
diskrimineerimata, piiranguteta või 
häirimata, hoolimata selle saatjast, 
vastuvõtjast, liigist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest, kooskõlas 
võrgu neutraalsuse põhimõttega. Praeguse 
regulatiivse raamistiku eesmärk on 
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Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

edendada lõppkasutajate võimet pääseda 
juurde ja levitada teavet või kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikutele. Elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud ameti 
(BEREC) 2012. aasta mais avaldatud 
andmeedastuse haldamise viise käsitlevast 
aruandest ning 2012. aasta detsembris 
avaldatud ja Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandi õigusaktides võrgu 
neutraalsust sätestavaid selgeid eeskirju, 
et säilitada avatud internet ning vältida 
ühtse turu killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Avatud ja 
mittediskrimineeriva olemusega internet 
on innovatsiooni ja kulutõhususe 
valdkonna peamine soodustaja, kuid 
samuti aitab see kaitsta meedia vabadust 
ja mitmekesisust ning kultuurilist 
mitmekesisust. Praeguse regulatiivse 
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2012. aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 
2012. aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed. 
Eriteenuste või garanteeritud teenuse 
kvaliteediga andmeliikluse arendamine ei 
tohiks seada ohtu „parimat võimalikku” 
avatud internetti. Avatud internet peab 
jääma normiks ja selle suhtes ei tohi teha 
erandeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 242
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Interneti avatuse ja 
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raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

mittediskrimineerimise funktsioonid on 
innovatsiooni, majandusliku tõhususe 
ning meediavabaduse, meedia 
mitmekesisuse ja kultuurilise 
mitmekesisuse kaitsemeetmete peamised 
edendajad. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi, 
ning need tavad avaldavad eriti kõrget 
riski vertikaalselt integreeritud ettevõtjate 
jaoks. Selliseid suundumusi arvestades on 
vaja liidu tasandil selgeid eeskirju, et 
säilitada avatud internet ning vältida ühtse 
turu killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
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lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. See 
võime on kõige paremini tagatud, kui 
üldsusele elektroonilist sidet osutavad 
ettevõtjad kohtlevad kõiki andmeliikluse 
liike võrdselt. Elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud ameti 
(BEREC) 2012. aasta mais avaldatud 
andmeedastuse haldamise viise käsitlevast 
aruandest ning 2012. aasta detsembris 
avaldatud ja Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 

(45) Internet on viimaste aastakümnete 
jooksul arenenud innovatsiooni edendavaks 
avatud platvormiks, millele on 
lõppkasutajatel, sisu ja rakenduste ning 
internetiühenduse teenuste pakkujatel 
kerge juurde pääseda. Praeguse regulatiivse 
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raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada teavet või kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikutele. 
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. 
aasta mais avaldatud andmeedastuse 
haldamise viise käsitlevast aruandest ning 
2012. aasta detsembris avaldatud ja 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu 
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

raamistiku eesmärk on edendada 
lõppkasutajate võimet pääseda juurde ja 
levitada andmeid ja teavet või kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikutele. Elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud ameti 
(BEREC) 2012. aasta mais avaldatud 
andmeedastuse haldamise viise käsitlevast 
aruandest ning 2012. aasta detsembris 
avaldatud ja Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud uuringust 
(internetiühenduse turu toimimise ja 
internetiühenduse pakkumise kohta tarbija 
seisukohast) selgus hiljuti siiski, et 
märkimisväärne hulk lõppkasutajatest 
kannatab selliste andmeedastuse 
haldamistavade all, millega blokeeritakse 
või aeglustatakse konkreetseid rakendusi. 
Selliseid suundumusi arvestades on vaja 
liidu tasandil selgeid eeskirju, et säilitada 
avatud internet ning vältida ühtse turu
killustamist, mida põhjustavad 
liikmesriikide individuaalsed meetmed.

Or. it

Muudatusettepanek 245
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte. 
Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks selle vabaduse võimalikud 
piirangud, mida üldsusele elektroonilist 
sidet pakkuvad ettevõtjad võivad 
kohaldada, aga see ei piira liidu muid 
õigusakte, sealhulgas autoriõigust ja 

(46) Lõppkasutajate õiguse puhul pääseda 
juurde teabele ja sisule ja seda levitada 
ning kasutada rakendusi ja teenuseid 
vastavalt oma valikule tuleb järgida liidu 
õigust ja sellega kooskõlas olevaid 
riiklikke õigusakte.
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direktiivi 2000/31/EÜ.

Or. de

Muudatusettepanek 246
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule 
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte. 
Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
selle vabaduse võimalikud piirangud, mida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võivad kohaldada, aga see ei 
piira liidu muid õigusakte, sealhulgas 
autoriõigust ja direktiivi 2000/31/EÜ.

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule 
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte. 
Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
selle vabaduse võimalikud piirangud, mida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võivad kohaldada, aga see ei 
piira liidu muid õigusakte, sealhulgas 
autoriõigust, direktiivi 1995/46, direktiivi 
2002/58 ja direktiivi 2000/31/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja seaduslikule
sisule ja seda levitada ning kasutada 
rakendusi ja teenuseid vastavalt oma 
valikule tuleb järgida liidu õigust ja sellega 
kooskõlas olevaid riiklikke õigusakte. 
Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
selle vabaduse võimalikud piirangud, mida 

(46) Lõppkasutajate vabaduse puhul 
pääseda juurde teabele ja sisule ja seda 
levitada ning kasutada rakendusi ja 
teenuseid vastavalt oma valikule tuleb 
järgida liidu õigust ja sellega kooskõlas 
olevaid riiklikke õigusakte. Käesolevas 
määruses määratakse kindlaks selle 
vabaduse võimalikud piirangud, mida 
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üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võivad kohaldada, aga see ei 
piira liidu muid õigusakte, sealhulgas 
autoriõigust ja direktiivi 2000/31/EÜ.

üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad võivad kohaldada, aga see ei 
piira liidu muid õigusakte, sealhulgas 
autoriõigust, direktiivi 1995/46, direktiivi 
2002/58 ja direktiivi 2000/31/EÜ.

Or. en

Selgitus

Viited direktiivile 1995/46 ja direktiivile 2002/58 määratlevad piirangud andmeliikluse 
haldamise suhtes andmekaitse ja eraelu puutumatuse seisukohalt.

Muudatusettepanek 248
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
nõuab, et piirangud eraelu austamisele, 
õigusele side konfidentsiaalsusele, 
õigusele andmekaitsele või vabadusele 
võtta vastu või edastada teavet peavad 
olema õigusaktides sätestatud ning 
austama nende õiguste ja vabaduste 
olemust. Elektroonilise side jälgimise või 
filtreerimisega seotud ELi kohtupraktika 
kinnitab, et elektroonilise side või teenuste 
osutaja suhtes kohaldatav side valimatu 
jälgimise kohustus ei rikuks mitte ainult 
teenusepakkuja ettevõtlusõigust, vaid 
samuti rikuks teenusosutaja klientide 
põhiõiguseid. Mis tahes side või teenuste 
jälgimist hõlmav kord peaks seetõttu 
olema ELi õiguses või ELi õigusega 
kooskõlas vastuvõetud siseriiklikus 
õiguses spetsiifiliselt sätestatud või, kui 
see põhineb vabatahtlikul tegevusel, 
olema allutatud kohtulikule 
läbivaatamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Teabe mittediskrimineerimine 
saatmise, edastamise või vastuvõtmise 
faasis tagatakse innovatsiooni 
soodustamiseks ja turule sisenemise 
tõkete kõrvaldamiseks, nagu väljendatud 
Euroopa Parlamendi poolt oma 
elektroonilise side reguleeriva raamistiku 
rakendamisaruandes 2013/2080.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 b) Võimalik konkurentsivastane ja 
diskrimineeriv käitumine andmeliikluse 
haldamises oleks vastuolus võrgu 
neutraalsuse ja avatud interneti 
põhimõttega, nagu seda on väljendanud 
ka Euroopa Parlament omaalgatuslikus 
aruandes 2013/2080.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 c) Nagu Euroopa Parlament on 
väljendanud oma 17. novembri 2011. 
aasta resolutsioonis 2011/2866 avatud 
interneti ja võrgu neutraalsuse kohta 
Euroopas ning 11. detsembri 2012. aasta 
resolutsioonis 2012/2098 digitaalvabaduse 
strateegia kohta ELi välispoliitikas, ei 
tohiks internetiühenduse teenuste 
osutajad blokeerida, diskrimineerida, 
kahjustada või piirata ühegi isiku võimet 
kasutada teenust mis tahes valitud sisule, 
rakendusele või teenusele juurdepääsuks 
või selle kasutamiseks, saatmiseks, 
vastvõtmiseks või pakkumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 
konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohi
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad kustutada, blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud käesolevas määruses selgelt 
määratletud ja igal üksikjuhtumil 
põhjendatud mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peavad olema läbipaistvad, 
vajalikud ja proportsionaalsed.
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takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

Or. de

Muudatusettepanek 253
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul.
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
asjakohased, tõhusad, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad
ning kooskõlas olemasolevate seadustega, 
sealhulgas muu hulgas eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse alaste 
seadustega. Võrgu terviklikkust ja 
turvalisust säilitavaid ning andmeliikluse 
haldamise meetmete kaudu võrgu
ülekoormuse tagajärgi minimeerivaid 
meetmeid tuleks pidada mõistlikuks 
tingimusel, et see on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel ning tingimusel, 
et erinevat liiki andmeliiklust koheldaks 
võrdväärselt.

Or. en
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Selgitus

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Muudatusettepanek 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude
ja kiiruste piirangute ja teenuse 
üldnäitajate piires blokeerida, aeglustada, 
halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Võrgu ülekoormuse 
tagajärgi minimeerivaid meetmeid tuleks 
pidada mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel ning kui riiklike 
pädevate asutuste nõudmisel suudab 
teenusepakkuja demonstreerida, et 
andmeliikluse võrdväärne kohtlemine 
oleks oluliselt vähem tõhus.

Kui elektroonilise side osutaja rakendab 
selliseid meetmeid, peaks ta teavitama ka 
sisu, rakenduste ja teenuste osutajaid, kes 
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on nendest mõjutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema tõhusad, 
asjakohased, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning kooskõlas olemasolevate seadustega, 
sealhulgas muu hulgas andmekaitsealaste 
seadustega. Mõisliku andmeliikluse 
haldamise alla kuulub raskete kuritegude 
ärahoidmine või takistamine, sealhulgas 
teenusepakkujate vabatahtlikult võetavad 
meetmed, et takistada juurdepääsu 
lapspornole ja selle levitamist. Võrgu
terviklikkust ja turvalisust säilitavaid ning 
andmeliikluse haldamise meetmete kaudu 
võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et see on ajutine 
või esineb erakorralistel asjaoludel, ning 
tingimusel, et erinevat liiki andmeliiklust 
koheldaks võrdväärselt.

Or. en
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Selgitus

Mõistliku andmeliikluse haldamise määratlust tuleks viimistleda ja kitsendada kooskõlas 
BERECi ja Euroopa andmekaitseinspektori suuniste ja arvamustega, nagu andmeliikluse 
haldamise vastuvõetav kasutamine, et lahendada tegelikke võrgu turvalisuse ja ülekoormuse 
probleeme, austades samas andmete puutumatuse nõudeid.

Muudatusettepanek 256
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 
konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad. 
Mõisliku andmeliikluse haldamise alla 
kuulub raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad blokeerida, aeglustada, 
halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed 
õiguspärase eesmärgi saavutamiseks ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel ning 
teenusepakkuja suudab riigi pädeva 
asutuse nõudmisel tõestada, et 
andmeedastuse haldamine võrdsetel 
alustel oleks vähem tõhus.
Kui elektronsideteenuste pakkuja võtab 
neid meetmeid, peab ta sellest mõjutatud 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujaid 
nendest meetmetest teavitama.
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Or. es

Muudatusettepanek 257
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
asjakohased, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad. 
Mõisliku andmeliikluse haldamise alla 
kuulub raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine ning see peaks olema 
kooskõlas olemasolevate seadustega, 
sealhulgas muu hulgas eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse alaste 
seadustega. Võrgu terviklikkust ja 
turvalisust säilitavaid ning andmeliikluse 
haldamise meetmete kaudu võrgu
ülekoormuse tagajärgi minimeerivaid 
meetmeid tuleks pidada mõistlikuks 
tingimusel, et see on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Mis tahes hinnadiskrimineerimine või 
andmesisu, rakenduste või eriteenuste 
suhtes rakendatavad diskrimineerivad 
tingimused seoses andmemahtude ja -
kiirustega tuleks keelustada. Mõistliku 
andmeliikluse haldamise meetmed peaksid 
olema läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõistliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel. Selliste meetmete 
rakendamise korral peavad üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
sisu, rakenduste ja teenuste pakkujaid 
sellest teavitama.

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47



AM\1012835ET.doc 89/209 PE524.835v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste andmemahtude 
ja kiiruste piirangute piires blokeerida, 
aeglustada, halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks näidatud terava andmeliikluse 
ülekoormuse ajutistel juhtudel tingimusel, 
et eri liiki andmeliiklust koheldakse 
võrdväärselt.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad blokeerida, aeglustada, 
halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu tehniliselt mõistlike 
mittekaubanduslikel kaalutlustel 
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konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.
Mõisliku andmeliikluse haldamise alla 
kuulub raskete kuritegude ärahoidmine 
või takistamine, sealhulgas 
teenusepakkujate vabatahtlikult võetavad 
meetmed, et takistada juurdepääsu 
lapspornole ja selle levitamist. Võrgu 
ülekoormuse tagajärgi minimeerivaid 
meetmeid tuleks pidada mõistlikuks 
tingimusel, et võrgu ülekoormus on ajutine 
või esineb erakorralistel asjaoludel.

põhinevate andmeliikluse haldamise 
meetmete puhul. Sellised meetmed peaksid 
olema läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Võrgu ülekoormuse 
tagajärgi minimeerivaid meetmeid tuleks 
pidada mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

Or. en

Selgitus

Tehnilised meetmed tuleks määratleda ainult objektiivsete kriteeriumide põhjal ning 
välistades mis tahes subjektiivsed kriteeriumid, nagu „vabatahtlikult võetavad meetmed ja 
teenusepakkujate kaubanduslikud lepingud”.

Muudatusettepanek 261
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 
konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad. 
Mõisliku andmeliikluse haldamise alla 

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad blokeerida, aeglustada, 
halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu mõistlike 
andmeliikluse haldamise meetmete puhul. 
Sellised meetmed peaksid olema 
läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla kuulub 
raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
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kuulub raskete kuritegude ärahoidmine või 
takistamine, sealhulgas teenusepakkujate 
vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

vabatahtlikult võetavad meetmed, et 
takistada juurdepääsu lapspornole ja selle 
levitamist. Võrgu ülekoormuse tagajärgi 
minimeerivaid meetmeid tuleks pidada 
mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad lepingus kokku lepitud 
internetiühenduse teenuste 
andmemahtude ja kiiruste piirangute 
piires blokeerida, aeglustada, halvendada 
ega diskrimineerida konkreetset sisu, 
rakendusi või teenuseid või nende 
konkreetseid kategooriaid, välja arvatud 
piiratud arvu mõistlike andmeliikluse 
haldamise meetmete puhul. Sellised 
meetmed peaksid olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad. 
Mõisliku andmeliikluse haldamise alla
kuulub raskete kuritegude ärahoidmine 
või takistamine, sealhulgas
teenusepakkujate vabatahtlikult võetavad 
meetmed, et takistada juurdepääsu 
lapspornole ja selle levitamist. Võrgu 
ülekoormuse tagajärgi minimeerivaid 
meetmeid tuleks pidada mõistlikuks 
tingimusel, et võrgu ülekoormus on ajutine 
või esineb erakorralistel asjaoludel.

(47) Avatud interneti kontekstis ei tohiks 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad blokeerida, aeglustada, 
halvendada ega diskrimineerida 
konkreetset sisu, rakendusi või teenuseid 
või nende konkreetseid kategooriaid, välja 
arvatud piiratud arvu selgelt määratletud 
mõistlike andmeliikluse haldamise 
meetmete puhul. Sellised meetmed peaksid 
olema läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad. Mõisliku 
andmeliikluse haldamise alla võiksid 
kuuluda teenusepakkujate vabatahtlikult 
võetavad meetmed, et takistada 
juurdepääsu lapspornole ja selle levitamist, 
mis on allutatud kohtulikule 
läbivaatamisele. Võrgu ülekoormuse 
tagajärgi minimeerivaid meetmeid võiks
pidada mõistlikuks tingimusel, et võrgu 
ülekoormus on ajutine või esineb 
erakorralistel asjaoludel.

Or. en
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Muudatusettepanek 263
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
nõuab, et piirangud eraelu austamisele, 
õigusele side konfidentsiaalsusele, 
õigusele andmekaitsele või vabadusele 
võtta vastu või edastada teavet peavad 
olema õigusaktides sätestatud ning 
austama nende õiguste ja vabaduste 
olemust. Andmeliikluse 
haldamismeetmete kontekstis on Euroopa 
Liidu Kohus väljendanud kohtuasjas C-
70/10, SABAM versus Tisvali (Scarlet) 
seoses elektroonilise side jälgimisega, et 
elektroonilist sidet või teenuseid osutava 
internetiühenduse teenuse pakkuja suhtes 
kohaldatav side valimatu jälgimise 
kohustus ei rikuks mitte ainult oluliselt 
teenuseosutaja ettevõtlusõigust, vaid võib 
samuti rikkuda teenusepakkuja klientide 
põhiõigusi. Mis tahes kava, mis hõlmab 
side üldist jälgimist elektroonilise side või 
teenuste pakkujate poolt peaks seetõttu 
olema spetsiifiliselt sätestatud ELi õiguses 
või kooskõlas ELi õigusega vastu võetud 
siseriiklikus õiguses.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Käesolev määrus ei mõjuta 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, milles 
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv).

Or. de

Muudatusettepanek 265
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mahupõhiseid tariife tuleks pidada 
avatud interneti põhimõttega 
kokkusobivaks eeldusel, et lõppkasutajatel 
on võimalik valida oma tavapärasele 
andmekasutusele vastav tariif, lähtudes 
läbipaistvast teabest sellise valiku 
tingimuste ja tagajärgede kohta. Samal ajal 
peaksid sellised tariifid võimaldama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel võrgu võimsust eeldatava 
andmemahuga paremini kohandada. On 
oluline, et enne andmemahu või 
andmeedastuskiiruse piiranguid ja 
kohaldatavaid tasusid käsitleva lepingu 
sõlmimist oleksid lõppkasutajad täielikult 
teadlikud sellest, et neil on pidevalt 
võimalus jälgida oma tarbimist ja soovi 
korral hõlpsasti suurendada kättesaadavat 
andmemahtu.

(48) Mahupõhiseid tariife tuleks pidada 
avatud interneti põhimõttega 
kokkusobivaks eeldusel, et lõppkasutajatel 
on võimalik valida oma tavapärasele 
andmekasutusele vastav tariif, lähtudes 
läbipaistvast teabest sellise valiku 
tingimuste ja tagajärgede kohta. Samal ajal 
peaksid sellised tariifid võimaldama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel võrgu võimsust eeldatava 
andmemahuga paremini kohandada. Et 
kohandada oma pakkumisi 
lõppkasutajatepoolsele nõudlusele 
spetsiifilise sisu, teenuste või rakenduste 
järele, võivad elektroonilise side 
teenusepakkujad esitada pakkumisi juhul, 
kui sellise sisu, teenuste või rakenduste 
andmete edastamisega ei vähendata 
klientide andmemahtusid. On oluline, et 
enne andmemahu või andmeedastuskiiruse 
piiranguid ja kohaldatavaid tasusid 
käsitleva lepingu sõlmimist oleksid 
lõppkasutajad täielikult teadlikud sellest, et 
neil on pidevalt võimalus jälgida oma 
tarbimist ja soovi korral hõlpsasti 
suurendada kättesaadavat andmemahtu.

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mahupõhiseid tariife tuleks pidada 
avatud interneti põhimõttega 
kokkusobivaks eeldusel, et lõppkasutajatel 
on võimalik valida oma tavapärasele 
andmekasutusele vastav tariif, lähtudes 
läbipaistvast teabest sellise valiku 
tingimuste ja tagajärgede kohta. Samal ajal 
peaksid sellised tariifid võimaldama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel võrgu võimsust eeldatava 
andmemahuga paremini kohandada. On 
oluline, et enne andmemahu või 
andmeedastuskiiruse piiranguid ja 
kohaldatavaid tasusid käsitleva lepingu 
sõlmimist oleksid lõppkasutajad täielikult 
teadlikud sellest, et neil on pidevalt 
võimalus jälgida oma tarbimist ja soovi 
korral hõlpsasti suurendada kättesaadavat 
andmemahtu.

(48) Mahupõhiseid tariife tuleks pidada 
avatud interneti põhimõttega 
kokkusobivaks eeldusel, et lõppkasutajatel 
on võimalik valida oma tavapärasele 
andmekasutusele vastav tariif, lähtudes 
selgest, läbipaistvast ja konkreetsest
teabest sellise valiku tingimuste ja 
tagajärgede kohta. Samal ajal peaksid 
sellised tariifid võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
võrgu võimsust eeldatava andmemahuga 
paremini kohandada. On oluline, et enne 
andmemahu või andmeedastuskiiruse 
piiranguid ja kohaldatavaid tasusid 
käsitleva lepingu sõlmimist oleksid 
lõppkasutajad täielikult teadlikud sellest, et 
neil on pidevalt võimalus jälgida oma 
tarbimist ja soovi korral hõlpsasti 
suurendada kättesaadavat andmemahtu.

Or. es

Muudatusettepanek 267
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 

(49) Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujad võivad pakkuda 
tagatud teenusekvaliteedi kõrgema 
tasemega pakutavaid teenuseid ja
rakendusi. Seega peaks lõppkasutajatel 
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teenuste hulka võivad muu hulgas 
kuuluda IP ringhääling (IP-TV), 
videokonverentsid ja teatavad rakendused 
tervishoiu valdkonnas. Seega peaks 
lõppkasutajatel olema vabadus sõlmida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjatega või sisu, rakenduste või 
teenuste pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid selliste parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Kus sellised lepingud 
sõlmitakse internetiühenduse teenuse 
pakkujaga, peaks teenusepakkuja tagama, 
et parem teenusekvaliteet ei vähendaks 
internetiühenduse üldist kvaliteeti. 
Eriteenuste kasutuselevõtt lõppkasutajate 
ning rakenduste ja kaubanduslike 
teenusepakkujate poolt peaks põhinema 
vabatahtlikul ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse BERECi järeldust, et kasutajapoolne kontroll peaks kõikidel võimalikel 
juhtudel peale jääma, on tähtis, et määrus selgitaks, et lõppkasutajad ning rakenduste ja 
kaubanduslike teenuste pakkujad ei satuks vastamisi mitteoptimaalsete tingimuste ja 
internetiühenduse kvaliteediga viisil, kus nad oleksid kohustatud nõustuma eriteenustelepingu 
sõlmimisega. Eriteenuste kasutuselevõtt peaks olema seega täielikult vabatahtlik.

Muudatusettepanek 268
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
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või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Selliste eriteenuste 
pakkumine ei tohiks kahjustada 
internetiühenduse üldist kvaliteeti. Samuti 
ei tohiks andmeliikluse haldamise 
meetmeid kohaldada viisil, mis 
diskrimineeriks eriteenuseid, mis 
konkureerivad nende teenustega, mida 
internetiühenduse pakkuja osutab kas 
otse või partnerluses teiste ettevõtjatega, 
v.a juhul, kui see on objektiivselt 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad 
optimeerimist selleks, et tagada piisavad 
teenusenäitajad. Nende teenuste hulka 
võivad muu hulgas kuuluda IP ringhääling 
(IP-TV), videokonverentsid ja teatavad 
rakendused tervishoiu valdkonnas. Seega 
peaks lõppkasutajatel olema vabadus 
sõlmida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega või sisu, 
rakenduste või teenuste pakkujatega 
lepinguid optimeeritud teenusekvaliteediga 
eriteenuste osutamiseks. Kui selliseid 
lepinguid rakendatakse koos 
internetiühenduse teenustega, peaksid 
vastutavad teenusepakkujad tagama, et 
optimeeritud teenusekvaliteet ei 
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vähendaks internetiühenduse üldist 
kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Eriteenuste kaubanduslike 
pakkumiste lõppkasutajate või sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujate poolne 
kasutuselevõtt peaks põhinema 
vabatahtlikul ja mittediskrimineerivatel 
alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Samas peaksid need 
eriteenused jääma erandiks ning neid ei 
tohiks turustada või laialdaselt kasutada 
internetiühenduse teenuse asendusena.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
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pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Tuleks tagada, et sellised 
lepingud ei kahjustaks internetiühenduse 
üldist kvaliteeti ja ei viiks kahe kiirusega 
interneti tekkimiseni. 

Or. en

Muudatusettepanek 273
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks.

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
lepinguid parema teenusekvaliteediga 
eriteenuste osutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada 
ja hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist 
kvaliteeti.

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad kvaliteediparameetritel.
Eriteenuste pakkumiseks suletud 
võrkudes on vajalik, et sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujad saaksid leppida 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvate 
ettevõtjatega kokku konkreetses
teenusekvaliteedis piiratud 
kasutajarühmale. See võimalus osutub 
tõenäoliselt oluliseks selliste uute teenuste 
arendamisel nagu masinatevaheline 
teabevahetus (M2M). Eriteenused ei tohi 
mõjutada avatud internetiühenduse 
teenuse kvaliteeti ning neid ei tohi 
turustada ega kasutada internetiühenduse 
teenust asendava teenusena. Eriteenused 
on lubatud vaid juhul, kui nende järele on 
tõendatud tehniline ja faktiline vajadus, 
mis põhineb majanduslikul huvil, et oleks 
võimalik pakkuda erikvaliteediga reaalaja 
seisukohast olulisi rakendusi. Eriteenuste 
pakkumise või turustamise korral on 
juurdepääsuvõrgu operaatoritel kohustus 
pakkuda samal ajal ka avatud 
internetiühenduse teenust põhjenduse 45 
mõistes. Kõigile avaliku 
internetiühenduse teenustele kehtib 
parima võimaliku põhimõte.

Or. de

Muudatusettepanek 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
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edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis, mis võiks edendada
selliste uute teenuste arendamist, nagu 
masinatevaheline teabevahetus (M2M). 
Ühtlasi peaksid sellised kokkulepped 
võimaldama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatel ettevõtjatel andmeedastust 
paremini tasakaalustada ja hoida ära võrgu 
ülekoormatust. Sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad ning üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu olema 
vabad sõlmima kokkuleppeid 
kindlaksmääratud teenusekvaliteediga 
eriteenuste pakkumiseks tingimusel, et 
need teenuse määratletud 
kvaliteeditasemed on tehniliselt teenuse 
toimimiseks vajalikud ning et need 
kokkulepped ei kahjusta internetiühenduse 
teenuste kvaliteeti kooskõlas võrgu 
neutraalsuse põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
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kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel,
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti. 
Selles suhtes parandab eriteenuste 
mittekasutatava andmemahu dünaamiline 
eraldamine internetiühendusele selle 
üldist kvaliteeti, kui eriteenused on välja 
lülitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 



AM\1012835ET.doc 103/209 PE524.835v01-00

ET

leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis, mis võimaldaks
eriteenuseid osutada, ning see võimalus 
osutub tõenäoliselt oluliseks selliste uute 
teenuste arendamisel, nagu 
masinatevaheline teabevahetus (M2M). 
Ühtlasi peaksid sellised kokkulepped 
võimaldama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatel ettevõtjatel andmeedastust 
paremini tasakaalustada ja hoida ära võrgu 
ülekoormatust. Sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad ning üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu olema 
vabad sõlmima kokkuleppeid 
kindlaksmääratud teenusekvaliteediga 
eriteenuste pakkumiseks tingimusel, et 
need kvaliteedinäitajad on tehniliselt 
vajalikud teenuse toimivuse tagamiseks 
ning kokkulepped ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis, mida võiks eriteenuste 
osutamiseks kasutada, ning see võimalus 
osutub tõenäoliselt oluliseks selliste uute 



PE524.835v01-00 104/209 AM\1012835ET.doc

ET

nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

teenuste arendamisel, nagu 
masinatevaheline teabevahetus (M2M).
Ühtlasi peaksid sellised kokkulepped 
võimaldama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatel ettevõtjatel andmeedastust 
paremini tasakaalustada ja hoida ära võrgu 
ülekoormatust. Sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad ning üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu olema 
vabad sõlmima kokkuleppeid 
kindlaksmääratud teenusekvaliteediga 
eriteenuste pakkumiseks tingimusel, et 
need kvaliteedinäitajad on tehniliselt 
vajalikud teenuse toimivuse tagamiseks 
ning kokkulepped ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste kvaliteeti.

Or. en

Selgitus

Eriteenust ei tohiks käsitada meelevaldse viisina, kuidas internetiteenuse pakkujad ja 
internetiühenduse pakkujad saavad täiesti vabalt üksteisega kaubanduslikke lepinguid 
sõlmida, võttes vastu „avatud interneti” sätteid, rikkudes nii sidevabadust kui ka konkurentsi 
ja innovatsiooni digitaalmajanduses. Sellel põhjusel on kohustuslik täpsustada, et eriteenused 
erinevad internetiühenduse teenustest ning et need ei kopeeri olemasolevat teenust, mis on 
juba internetis juurdepääsetav.

Muudatusettepanek 279
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
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pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus avab tõenäoliselt 
võimaluse selliste uute teenuste 
arendamiseks nagu masinatevaheline 
teabevahetus (M2M). Ühtlasi peaksid 
sellised kokkulepped võimaldama 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvatel 
ettevõtjatel andmeedastust paremini 
tasakaalustada ja hoida ära võrgu 
ülekoormatust. Sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad ning üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu olema 
vabad sõlmima kokkuleppeid 
kindlaksmääratud teenusekvaliteediga 
eriteenuste pakkumiseks tingimusel, et 
need kokkulepped ei kahjusta 
internetiühenduse teenuste kvaliteeti.

Or. es

Muudatusettepanek 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
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elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta internetiühenduse 
teenuste kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis eriteenuste osutamiseks 
ning see võimalus osutub tõenäoliselt 
oluliseks selliste uute teenuste arendamisel 
nagu masinatevaheline teabevahetus 
(M2M). Ühtlasi peaksid sellised 
kokkulepped võimaldama üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvatel ettevõtjatel 
andmeedastust paremini tasakaalustada ja 
hoida ära võrgu ülekoormatust. Sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad ning 
üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad peaksid seetõttu olema vabad 
sõlmima kokkuleppeid kindlaksmääratud 

(50) Lisaks sellele on sisu, rakenduste ja 
teenuste pakkujate hulgas nõudlus selliste 
edastusteenuste pakkumise järele, mis 
põhinevad paindlikel 
kvaliteediparameetritel, sealhulgas 
madalama prioriteedi määramine 
andmeedastuse jaoks, mis ei ole 
kiireloomuline. On oluline, et sisu, 
rakenduste ja teenuste pakkujad saaksid 
leppida üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjatega kokku paindlikus 
teenusekvaliteedis, mis võib olla vajalik 
eriteenuste osutamiseks, ning see võimalus 
osutub tõenäoliselt oluliseks selliste uute 
teenuste arendamisel, nagu 
masinatevaheline teabevahetus (M2M). 
Ühtlasi peaksid sellised kokkulepped 
võimaldama üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvatel ettevõtjatel andmeedastust 
paremini tasakaalustada ja hoida ära võrgu 
ülekoormatust. Sisu, rakenduste ja teenuste 
pakkujad ning üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad peaksid seetõttu olema 
vabad sõlmima kokkuleppeid 
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teenusekvaliteediga eriteenuste 
pakkumiseks tingimusel, et need 
kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

kindlaksmääratud teenusekvaliteediga 
eriteenuste pakkumiseks tingimusel, et 
need kokkulepped ei kahjusta oluliselt 
internetiühenduse teenuste üldist kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Riiklikud 
reguleerivad asutused peaksid kehtestama 
selged ja arusaadavad teavitamis- ja 
õiguskaitsemehhanismid internetipõhise 
sisu, teenuste või rakendustega seoses 
diskrimineerimist, piiramist või häireid 
kogenud lõppkasutajate jaoks. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
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halvendamist. kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta,
oleksid kättesaadavad. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused oleksid kättesaadavad. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja parandatud 
kvaliteediga teenuste tõhususe võrdlus 
ning lõppkasutajate hinnang kvaliteedile. 
Riikide reguleerivatel asutustel peaks 
olema õigus kehtestada kõikidele või 
üksikutele üldsusele elektroonilise side 
teenuste pakkujatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded, kui see on vajalik, et 
vältida internetiühenduse teenuse 
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teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist.

kvaliteedi üldist kahjustamist või 
halvendamist või kaitsta lõppkasutajate 
võimet sisule või teabele juurde pääseda 
või seda levitada või valitud rakendusi ja 
teenuseid käivitada.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda 
vabadust juurdepääsuks avatud internetile. 
Selleks peaksid riikide reguleerivatel 
asutustel olema järelevalve- ja 
aruandekohustused ning nad peaksid 
tagama, et üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad järgiksid asjakohaseid 
norme ning et kvaliteetsed ja 
mittediskrimineerivad internetiühenduse 
teenused, mida eriteenused ei kahjusta, 
oleksid kättesaadavad. Hinnates 
internetiühenduse teenuse võimalikku 
üldist kahjustamist, peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma arvesse 
selliseid kvaliteediparameetreid nagu 
ajastus ja usaldusväärsusparameetrid 
(latentsusaeg, värin, paketikadu), võrgu 
ülekoormuse tase ja tagajärjed, tegeliku ja 
väljareklaamitud kiirus võrdlus, 
internetiühenduse teenuste ja eriteenuste 
tõhususe võrdlus ning lõppkasutajate 
hinnang kvaliteedile. Riikide reguleerivatel 
asutustel peaks olema õigus kehtestada 
kõikidele või üksikutele üldsusele 
elektroonilise side teenuste pakkujatele 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, kui 
see on vajalik, et vältida internetiühenduse 
teenuse kvaliteedi üldist kahjustamist või 

(51) Riikide reguleerivatel asutustel on 
oluline roll selle tagamisel, et 
lõppkasutajad saaksid kasutada seda õigust
juurdepääsuks avatud internetile. Selleks 
peaksid riikide reguleerivatel asutustel 
olema järelevalve- ja aruandekohustused 
ning nad peaksid tagama, et üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvad ettevõtjad 
järgiksid asjakohaseid norme ning et 
kvaliteetsed ja mittediskrimineerivad 
internetiühenduse teenused, mida 
eriteenused ei kahjusta, oleksid 
kättesaadavad. Hinnates internetiühenduse 
teenuse võimalikku üldist kahjustamist, 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
võtma arvesse selliseid 
kvaliteediparameetreid nagu ajastus ja 
usaldusväärsusparameetrid (latentsusaeg, 
värin, paketikadu), võrgu ülekoormuse tase 
ja tagajärjed, tegeliku ja väljareklaamitud 
kiirus võrdlus, internetiühenduse teenuste 
ja eriteenuste tõhususe võrdlus ning 
lõppkasutajate hinnang kvaliteedile. 
Riikide reguleerivatel asutustel peaks 
olema õigus kehtestada kõikidele või 
üksikutele üldsusele elektroonilise side 
teenuste pakkujatele teenusekvaliteedi 
miinimumnõuded, kui see on vajalik, et 
vältida internetiühenduse teenuse 
kvaliteedi üldist kahjustamist või 
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halvendamist. halvendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 285
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Seoses lõppseadmetega tuleks 
lepingutes täpsustada mis tahes piirangud, 
mille teenusepakkuja on seadmete 
kasutamisele kehtestanud, näiteks 
lukustatud SIM-kaardiga 
mobiilsidevahendid, ning lepingu 
ennetähtaegse lõpetamisega seotud tasud. 
Pärast lepingu kokkulepitud kestuse lõppu 
ei tohiks nõuda mingeid tasusid.

(57) Seoses lõppseadmetega tuleks 
lepingutes selgelt ja arusaadavalt
täpsustada mis tahes piirangud, mille 
teenusepakkuja on seadmete kasutamisele 
kehtestanud, näiteks lukustatud SIM-
kaardiga mobiilsidevahendid, ning lepingu 
ennetähtaegse lõpetamisega seotud tasud. 
Pärast lepingu kokkulepitud kestuse lõppu 
ei tohiks nõuda mingeid tasusid.

Or. it

Muudatusettepanek 286
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Arvešoki vältimiseks peaks 
lõppkasutajal olema võimalik määrata 
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. Seda võimalust peaks pakkuma 
tasuta koos asjakohase teatega, mida saab 
hiljem uuesti vaadata, kui kulud jõuavad 
kõnealuse ülempiiri lähedale. Ülempiiri 
saavutamise korral ei peaks lõppkasutajad 
enam teenust saama või neilt ei tuleks 
enam selle eest tasu nõuda, välja arvatud 
juhul, kui lõppkasutaja on sõnaselgelt 

(58) Arvešoki vältimiseks peaks 
lõppkasutajal olema võimalik määrata 
telefoni- ja internetiühenduse teenuste 
kasutamisega seotud tasude rahaline 
ülempiir. Seda võimalust peaks pakkuma 
tasuta ja lihtsate menetluste korras koos 
asjakohase teatega, mida saab hiljem uuesti 
vaadata, kui kulud jõuavad kõnealuse 
ülempiiri lähedale. Ülempiiri saavutamise 
korral ei peaks lõppkasutajad enam teenust 
saama või neilt ei tuleks enam selle eest 
tasu nõuda, välja arvatud juhul, kui 
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soovinud, et talle osutataks jätkuvalt 
asjaomast teenust vastavalt 
teenusepakkujaga kokkulepitule.

lõppkasutaja on sõnaselgelt soovinud, et 
talle osutataks jätkuvalt asjaomast teenust 
vastavalt teenusepakkujaga kokkulepitule.

Or. it

Muudatusettepanek 287
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest uuringust 
selgub, et pikk lepinguperiood ja lepingu 
automaatne pikendamine takistavad 
märkimisväärselt teenusepakkuja 
vahetamist. Sellest tulenevalt on soovitav, 
et lõppkasutajatel oleks võimalik lõpetada
leping ilma lisatasusid maksmata kuus 
kuud pärast selle sõlmimist. Sellisel juhul 
võidakse nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste
eest. Automaatselt pikendatud lepingut 
peaks olema võimalik lõpetada ühekuulise 
etteteatamisajaga.

(59) Liikmesriikide kogemustest ning 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti tellitud hiljutisest uuringust 
selgub, et pikk lepinguperiood ja lepingu 
automaatne pikendamine takistavad 
märkimisväärselt teenusepakkuja 
vahetamist. Sellest tulenevalt on soovitav, 
et lõppkasutajatel oleks võimalik leping 
lõpetada ühe kuu pikkuse etteteatamisega 
ilma mingite kuludeta. Sellisel juhul 
võidakse nõuda, et lõppkasutaja maksaks 
teenusepakkujale hüvitist subsideeritud 
lõppseadmete jääkväärtuse või pro rata 
temporis põhimõttel muude soodustuste 
eest.

Or. es

Muudatusettepanek 288
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Konkurentsikeskkonna kõigi eeliste 
ärakasutamiseks peaks lõppkasutajal olema 

(62) Konkurentsikeskkonna kõigi eeliste 
ärakasutamiseks peaks lõppkasutajal olema 
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võimalik teha teadlikke otsuseid ning 
vahetada teenusepakkujat, kui see on nende 
huvides. Seepärast peaks lõppkasutajal 
olema võimalik vahetada teenusepakkujat 
ilma õiguslike, tehniliste või menetluslike 
takistusteta, sealhulgas lepingutingimuste 
ja -tasude osas. Numbri liikuvus on 
tarbijate valiku hõlbustamisel ja 
tulemusliku konkurentsi tagamisel põhiline 
toetav tegur. Seda tuleks teha ilma 
viivitusteta, nii et number aktiveeritaks ühe 
tööpäeva jooksul numbri teisaldamise 
lepingu sõlmimisest. Maksmata arvete 
tasumine ei tohiks olla numbri teisaldamise 
tingimuseks.

võimalik teha teadlikke otsuseid ning 
vahetada teenusepakkujat, kui see on nende 
huvides. Seepärast peaks lõppkasutajal 
olema võimalik vahetada teenusepakkujat 
ilma õiguslike, tehniliste või menetluslike 
takistusteta, sealhulgas lepingutingimuste 
ja -tasude osas. Numbri liikuvus on 
tarbijate valiku hõlbustamisel ja 
tulemusliku konkurentsi tagamisel põhiline 
toetav tegur. Seda tuleks teha ilma 
viivitusteta, nii et number aktiveeritaks ühe 
tööpäeva jooksul numbri teisaldamise 
lepingu sõlmimisest. Maksmata arvete 
tasumine ei tohiks olla numbri teisaldamise 
tingimuseks. Samuti tuleks uurida 
piiriülese numbri liikuvuse võimalusi 
teistesse ELi osadesse ümberasumise 
korral. 

Or. en

Muudatusettepanek 289
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Turu ja tehnika arengu 
arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte käesoleva määruse lisade 
kohandamiseks. On eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 290
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Turu ja tehnika arengu 
arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte käesoleva määruse lisade 
kohandamiseks. On eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 291
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Mobiilside turg on liidus endiselt 
killustatud, kuna ükski mobiiltelefonivõrk 
ei hõlma kõiki liikmesriike. Liidus 
reisivatele omamaistele klientidele 
mobiilsideteenuste pakkumiseks tuleb 
rändlusteenuse pakkujatel osta 
hulgimüügitasandi rändlusteenuseid 
külastatava liikmesriigi operaatoritelt. 
Sellised hulgimüügitasud takistavad 
oluliselt rändlusteenuste osutamist 

välja jäetud
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riigisisestele mobiilteenustele vastaval 
hinnatasemel. Nende tasude vähendamise 
soodustamiseks on vaja täiendavaid 
meetmeid. Selleks et hulgimüügitasandi 
kulusid arvesse võtta, tuleks 
rändlusteenust pakkuvate ettevõtjate vahel 
sõlmida kaubanduslikud või tehnilised 
lepingud, mille abil on võimalik võrgu 
leviala kõikjal liidus virtuaalselt 
laiendada. Asjakohaste stiimulite 
pakkumiseks tuleks kohandada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
531/201226 sätestatud regulatiivseid 
kohustusi. Kui rändlusteenuse pakkujad 
tagavad oma võrkude või kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu, et 
kõigi nende klientide suhtes kohaldatakse 
liidus vaikimisi riigisisesel tariifitasemel 
rändlustariife, ei tohiks nende 
teenusepakkujate suhtes kohaldada 
riigisisestel teenusepakkujatel lasuvat 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu kõne- ja 
lühisõnumiteenustele ning alternatiivse 
rändlusteenuse pakkuja osutatavale 
andmeside-rändlusteenusele, kohaldades 
juhul, kui selline juurdepääs on juba 
antud, üleminekuperioodi.
__________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, 
mis käsitleb rändlust üldkasutatavates 
mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 
172, 30.6.2012, lk 10).

Or. en

Muudatusettepanek 292
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Mobiilside turg on liidus endiselt 
killustatud, kuna ükski mobiiltelefonivõrk 
ei hõlma kõiki liikmesriike. Liidus 
reisivatele omamaistele klientidele 
mobiilsideteenuste pakkumiseks tuleb 
rändlusteenuse pakkujatel osta 
hulgimüügitasandi rändlusteenuseid 
külastatava liikmesriigi operaatoritelt. 
Sellised hulgimüügitasud takistavad 
oluliselt rändlusteenuste osutamist 
riigisisestele mobiilteenustele vastaval 
hinnatasemel. Nende tasude vähendamise 
soodustamiseks on vaja täiendavaid 
meetmeid. Selleks et hulgimüügitasandi 
kulusid arvesse võtta, tuleks 
rändlusteenust pakkuvate ettevõtjate vahel 
sõlmida kaubanduslikud või tehnilised 
lepingud, mille abil on võimalik võrgu 
leviala kõikjal liidus virtuaalselt 
laiendada. Asjakohaste stiimulite 
pakkumiseks tuleks kohandada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
531/201226 sätestatud regulatiivseid 
kohustusi. Kui rändlusteenuse pakkujad 
tagavad oma võrkude või kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu, et 
kõigi nende klientide suhtes kohaldatakse 
liidus vaikimisi riigisisesel tariifitasemel 
rändlustariife, ei tohiks nende 
teenusepakkujate suhtes kohaldada 
riigisisestel teenusepakkujatel lasuvat 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu kõne- ja 
lühisõnumiteenustele ning alternatiivse 
rändlusteenuse pakkuja osutatavale 
andmeside-rändlusteenusele, kohaldades 
juhul, kui selline juurdepääs on juba 
antud, üleminekuperioodi.

välja jäetud

__________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, 
mis käsitleb rändlust üldkasutatavates 
mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 
172, 30.6.2012, lk 10).
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Or. de

Muudatusettepanek 293
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Mobiilside turg on liidus endiselt 
killustatud, kuna ükski mobiiltelefonivõrk 
ei hõlma kõiki liikmesriike. Liidus 
reisivatele omamaistele klientidele 
mobiilsideteenuste pakkumiseks tuleb 
rändlusteenuse pakkujatel osta 
hulgimüügitasandi rändlusteenuseid 
külastatava liikmesriigi operaatoritelt. 
Sellised hulgimüügitasud takistavad 
oluliselt rändlusteenuste osutamist 
riigisisestele mobiilteenustele vastaval 
hinnatasemel. Nende tasude vähendamise 
soodustamiseks on vaja täiendavaid 
meetmeid. Selleks et hulgimüügitasandi 
kulusid arvesse võtta, tuleks rändlusteenust 
pakkuvate ettevõtjate vahel sõlmida 
kaubanduslikud või tehnilised lepingud, 
mille abil on võimalik võrgu leviala kõikjal 
liidus virtuaalselt laiendada. Asjakohaste 
stiimulite pakkumiseks tuleks kohandada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EÜ) nr 531/201226 sätestatud 
regulatiivseid kohustusi. Kui 
rändlusteenuse pakkujad tagavad oma 
võrkude või kahe- või mitmepoolsete 
rändluslepingute kaudu, et kõigi nende 
klientide suhtes kohaldatakse liidus 
vaikimisi riigisisesel tariifitasemel 
rändlustariife, ei tohiks nende 
teenusepakkujate suhtes kohaldada 
riigisisestel teenusepakkujatel lasuvat 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu kõne- ja lühisõnumiteenustele 
ning alternatiivse rändlusteenuse pakkuja 
osutatavale andmeside-rändlusteenusele, 
kohaldades juhul, kui selline juurdepääs on 

(72) Mobiilside turg on liidus endiselt 
killustatud, kuna ükski mobiiltelefonivõrk 
ei hõlma kõiki liikmesriike. Liidus 
reisivatele omamaistele klientidele 
mobiilsideteenuste pakkumiseks tuleb 
rändlusteenuse pakkujatel osta 
hulgimüügitasandi rändlusteenuseid 
külastatava liikmesriigi operaatoritelt. 
Sellised hulgimüügitasud takistavad 
oluliselt rändlusteenuste osutamist 
riigisisestele mobiilteenustele vastaval 
hinnatasemel. Nende tasude vähendamise 
soodustamiseks on vaja täiendavaid 
meetmeid, tagada õiguskindlus ja aidata 
turgu stabiliseerida. Selleks et 
hulgimüügitasandi kulusid arvesse võtta, 
tuleks rändlusteenust pakkuvate ettevõtjate 
vahel sõlmida kaubanduslikud või 
tehnilised lepingud, mille abil on võimalik 
võrgu leviala kõikjal liidus virtuaalselt 
laiendada. Asjakohaste stiimulite 
pakkumiseks tuleks kohandada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
531/201226 sätestatud regulatiivseid 
kohustusi. Kui rändlusteenuse pakkujad 
tagavad oma võrkude või kahe- või 
mitmepoolsete rändluslepingute kaudu, et 
kõigi nende klientide suhtes kohaldatakse 
liidus vaikimisi riigisisesel tariifitasemel 
rändlustariife, ei tohiks nende 
teenusepakkujate suhtes kohaldada 
riigisisestel teenusepakkujatel lasuvat 
kohustust võimaldada oma klientidele 
juurdepääsu kõne- ja lühisõnumiteenustele 
ning alternatiivse rändlusteenuse pakkuja 
osutatavale andmeside-rändlusteenusele, 
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juba antud, üleminekuperioodi. kohaldades juhul, kui selline juurdepääs on 
juba antud, üleminekuperioodi.

__________________ __________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis 
käsitleb rändlust üldkasutatavates 
mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 
172, 30.6.2012, lk 10).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis 
käsitleb rändlust üldkasutatavates 
mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 
172, 30.6.2012, lk 10).

Or. en

Muudatusettepanek 294
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Kahe- või mitmepoolsete 
rändluslepingute abil võivad 
mobiilsideoperaatorid käsitleda oma 
riigisiseste klientide rändlust partnerite 
võrkudes enam-vähem võrdväärselt 
sellistele klientidele oma võrkudes 
teenuste pakkumisega, mis mõjutab kogu 
liitu katva virtuaalse võrgu raames 
kohaldatavaid jaemüügihindu. Selline 
hulgimüügitasandi süsteem võiks anda 
võimaluse arendada uusi rändlustooteid 
ning suurendada seeläbi valikuvõimalusi 
ja konkurentsi jaemüügitasandil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 295
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Kahe- või mitmepoolsete 
rändluslepingute abil võivad 
mobiilsideoperaatorid käsitleda oma 
riigisiseste klientide rändlust partnerite 
võrkudes enam-vähem võrdväärselt 
sellistele klientidele oma võrkudes 
teenuste pakkumisega, mis mõjutab kogu 
liitu katva virtuaalse võrgu raames 
kohaldatavaid jaemüügihindu. Selline 
hulgimüügitasandi süsteem võiks anda 
võimaluse arendada uusi rändlustooteid 
ning suurendada seeläbi valikuvõimalusi 
ja konkurentsi jaemüügitasandil.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 296
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Kahe- või mitmepoolsete
rändluslepingute abil võivad 
mobiilsideoperaatorid käsitleda oma 
riigisiseste klientide rändlust partnerite 
võrkudes enam-vähem võrdväärselt 
sellistele klientidele oma võrkudes teenuste 
pakkumisega, mis mõjutab kogu liitu katva 
virtuaalse võrgu raames kohaldatavaid 
jaemüügihindu. Selline hulgimüügitasandi 
süsteem võiks anda võimaluse arendada 
uusi rändlustooteid ning suurendada 
seeläbi valikuvõimalusi ja konkurentsi 
jaemüügitasandil.

(73) Kaubanduslike või tehniliste
rändluslepingute abil võivad 
mobiilsideoperaatorid käsitleda oma 
riigisiseste klientide rändlust partnerite 
võrkudes enam-vähem võrdväärselt 
sellistele klientidele oma võrkudes teenuste 
pakkumisega, mis mõjutab kogu liitu katva 
virtuaalse võrgu raames kohaldatavaid 
jaemüügihindu. Selline hulgimüügitasandi 
süsteem võiks anda võimaluse arendada 
uusi rändlustooteid ning suurendada 
seeläbi valikuvõimalusi ja konkurentsi 
jaemüügitasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja 
määrusega nr 531/2012 seatakse poliitiline 
eesmärk, mille kohaselt peaksid erinevused 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel olema 
nullilähedased. Tegelikkuses eeldab see 
seda, et tarbijatel, kes kuuluvad sellistesse 
kodumaise tarbimise üldistesse 
kategooriatesse, mis on kindlaks määratud 
osapoole erinevate riigisiseste 
jaemüügitasandi pakettide alusel, peaks 
olema liidus reisides võimalik julgelt 
jätkata oma tarbimisharjumusi 
lisakuludeta, nii nagu see toimuks 
päritoluriigis. Sellised üldised kategooriad 
võib kindlaks määrata kehtivate 
kaubandustavade alusel, näiteks eristades 
riigisisese jaemüügitasandi pakette selle 
alusel, kas tegemist on ettemaksu- või 
järelmaksuklientidega; üksnes GSM-
pakettidega (st kõneteenus, 
lühisõnumiteenus); erinevatele 
tarbimismahtudele kohandatud 
pakettidega; äri- või eraklientidele 
suunatud pakettidega; jaemüügitasandi 
pakettidega, mille puhul makstakse iga 
tarbitud ühiku eest, või pakettidega, mille 
puhul pakutakse teatavat hulka ühikuid 
(näiteks kõneminut, andmeedastuse 
megabait) teatava summa eest, olenemata 
tegelikust tarbimisest. Liidu eri osades 
riigisisestel mobiilsideturgudel klientidele 
kättesaadavate jaetasandi tariifide ja 
pakettide puhul võetakse arvesse 
konkurentsivõimelise turuga seonduvaid 
erinevaid kasutajate nõudmisi. Paindlikkus, 
mis iseloomustab riigisisest turgu, peaks 
kajastuma ka liidusiseses 
rändluskeskkonnas. Siiski tuleks arvestada 
sellega, et kuna rändlusteenuse pakkujad 
vajavad eri liikmesriikide sõltumatute 

(74) Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja 
määrusega nr 531/2012 seatakse poliitiline 
eesmärk, mille kohaselt peaksid erinevused 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel olema 
nullilähedased. Tegelikkuses eeldab see 
seda, et tarbijatel, kes kuuluvad sellistesse 
kodumaise tarbimise üldistesse 
kategooriatesse, mis on kindlaks määratud 
osapoole erinevate riigisiseste 
jaemüügitasandi pakettide alusel, peaks 
olema liidus reisides võimalik julgelt 
jätkata oma tarbimisharjumusi 
lisakuludeta, nii nagu see toimuks 
päritoluriigis. Sellised üldised kategooriad 
võib kindlaks määrata kehtivate 
kaubandustavade alusel, näiteks eristades 
riigisisese jaemüügitasandi pakette selle 
alusel, kas tegemist on ettemaksu- või 
järelmaksuklientidega; üksnes GSM-
pakettidega (st kõneteenus, 
lühisõnumiteenus); erinevatele 
tarbimismahtudele kohandatud 
pakettidega; äri- või eraklientidele 
suunatud pakettidega; jaemüügitasandi 
pakettidega, mille puhul makstakse iga 
tarbitud ühiku eest, või pakettidega, mille 
puhul pakutakse teatavat hulka ühikuid 
(näiteks kõneminut, andmeedastuse 
megabait) teatava summa eest, olenemata 
tegelikust tarbimisest. Liidu eri osades 
riigisisestel mobiilsideturgudel klientidele 
kättesaadavate jaetasandi tariifide ja 
pakettide puhul võetakse arvesse 
konkurentsivõimelise turuga seonduvaid 
erinevaid kasutajate nõudmisi. Paindlikkus, 
mis iseloomustab riigisisest turgu, peaks 
kajastuma ka liidusiseses 
rändluskeskkonnas. Siiski tuleks arvestada 
sellega, et kuna rändlusteenuse pakkujad 
vajavad eri liikmesriikide sõltumatute 
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võrguoperaatorite hulgimüügisisendeid, 
võib see asjaolu endiselt õigustada 
mõistliku kasutusega seotud piirangute 
kehtestamist, kui sellise rändlusteenuse 
tarbimise suhtes kohaldatakse riigisiseseid 
tariife.

võrguoperaatorite hulgimüügisisendeid, 
võib see asjaolu endiselt õigustada 
mõistliku kasutusega seotud piirangute 
kehtestamist, kui sellise rändlusteenuse 
tarbimise suhtes kohaldatakse riigisiseseid 
tariife. Eelkõige tuleks ennetada 
tavapärast rändlusteenuse tarbimist 
ületavat andmekasutust ja arbitraaži 
mõju, kuna vastasel juhul avalduks 
negatiivne mõju konkureerivatele 
siseturgudele ja taristuinvesteeringute 
stiimulitele.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et kasutajad ei asenda oma siseriiklikku teenusepakkujat rändlusteenuse 
pakkujaga, kes ei ole investeerinud kasutaja liikmesriigi taristu arendamisse. Seetõttu tuleks 
kehtestada õiglased rändlusteenuse tarbemahtude kasutamise piirmäärad, et vältida 
arbitraaži mõju, mis võiks vastasel juhul kujutada olulist ohtu teenusepakkujate jaoks ning 
vähendaks uude taristusse suunatud investeeringuid.

Muudatusettepanek 298
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja 
määrusega nr 531/2012 seatakse poliitiline 
eesmärk, mille kohaselt peaksid erinevused 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel olema 
nullilähedased. Tegelikkuses eeldab see 
seda, et tarbijatel, kes kuuluvad sellistesse 
kodumaise tarbimise üldistesse 
kategooriatesse, mis on kindlaks määratud 
osapoole erinevate riigisiseste 
jaemüügitasandi pakettide alusel, peaks 
olema liidus reisides võimalik julgelt 
jätkata oma tarbimisharjumusi 
lisakuludeta, nii nagu see toimuks 
päritoluriigis. Sellised üldised kategooriad 
võib kindlaks määrata kehtivate 

(74) Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja 
määrusega nr 531/2012 seatakse poliitiline 
eesmärk, mille kohaselt peaksid erinevused 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel olema 
nullilähedased. Tegelikkuses eeldab see 
seda, et tarbijatel, kes kuuluvad sellistesse 
kodumaise tarbimise üldistesse 
kategooriatesse, mis on kindlaks määratud 
osapoole erinevate riigisiseste 
jaemüügitasandi pakettide alusel, peaks 
olema liidus reisides võimalik julgelt 
jätkata oma tarbimisharjumusi 
lisakuludeta, nii nagu see toimuks 
päritoluriigis. Sellised üldised kategooriad 
võib kindlaks määrata kehtivate 
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kaubandustavade alusel, näiteks eristades 
riigisisese jaemüügitasandi pakette selle 
alusel, kas tegemist on ettemaksu- või 
järelmaksuklientidega; üksnes GSM-
pakettidega (st kõneteenus, 
lühisõnumiteenus); erinevatele 
tarbimismahtudele kohandatud 
pakettidega; äri- või eraklientidele 
suunatud pakettidega; jaemüügitasandi 
pakettidega, mille puhul makstakse iga 
tarbitud ühiku eest, või pakettidega, mille 
puhul pakutakse teatavat hulka ühikuid 
(näiteks kõneminut, andmeedastuse 
megabait) teatava summa eest, olenemata 
tegelikust tarbimisest. Liidu eri osades 
riigisisestel mobiilsideturgudel klientidele 
kättesaadavate jaetasandi tariifide ja 
pakettide puhul võetakse arvesse 
konkurentsivõimelise turuga seonduvaid 
erinevaid kasutajate nõudmisi. Paindlikkus, 
mis iseloomustab riigisisest turgu, peaks 
kajastuma ka liidusiseses 
rändluskeskkonnas. Siiski tuleks arvestada 
sellega, et kuna rändlusteenuse pakkujad 
vajavad eri liikmesriikide sõltumatute 
võrguoperaatorite hulgimüügisisendeid, 
võib see asjaolu endiselt õigustada 
mõistliku kasutusega seotud piirangute 
kehtestamist, kui sellise rändlusteenuse 
tarbimise suhtes kohaldatakse riigisiseseid 
tariife.

kaubandustavade alusel, näiteks eristades 
riigisisese jaemüügitasandi pakette selle 
alusel, kas tegemist on ettemaksu- või 
järelmaksuklientidega; üksnes GSM-
pakettidega (st kõneteenus, 
lühisõnumiteenus); erinevatele 
tarbimismahtudele kohandatud 
pakettidega; äri- või eraklientidele 
suunatud pakettidega; jaemüügitasandi 
pakettidega, mille puhul makstakse iga 
tarbitud ühiku eest, või pakettidega, mille 
puhul pakutakse teatavat hulka ühikuid 
(näiteks kõneminut, andmeedastuse 
megabait) teatava summa eest, olenemata 
tegelikust tarbimisest. Liidu eri osades 
riigisisestel mobiilsideturgudel klientidele 
kättesaadavate jaetasandi tariifide ja 
pakettide puhul võetakse arvesse 
konkurentsivõimelise turuga seonduvaid 
erinevaid kasutajate nõudmisi. Paindlikkus, 
mis iseloomustab riigisisest turgu, peaks 
kajastuma ka liidusiseses 
rändluskeskkonnas. Siiski tuleks arvestada 
sellega, et kuna rändlusteenuse pakkujad 
vajavad eri liikmesriikide sõltumatute 
võrguoperaatorite hulgimüügisisendeid, 
võib see asjaolu endiselt õigustada 
mõistliku kasutusega seotud piirangute 
kehtestamist, kui sellise rändlusteenuse 
tarbimise suhtes kohaldatakse riigisiseseid 
tariife. Sellega ennetatakse tavatut või 
pettuslikku kasutust ning arbitraaži 
stsenaariume, millel oleks mõju 
konkureerivatele siseturgudele.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja (74) Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja 



PE524.835v01-00 122/209 AM\1012835ET.doc

ET

määrusega nr 531/2012 seatakse poliitiline 
eesmärk, mille kohaselt peaksid erinevused 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel olema 
nullilähedased. Tegelikkuses eeldab see 
seda, et tarbijatel, kes kuuluvad sellistesse 
kodumaise tarbimise üldistesse 
kategooriatesse, mis on kindlaks määratud 
osapoole erinevate riigisiseste 
jaemüügitasandi pakettide alusel, peaks 
olema liidus reisides võimalik julgelt 
jätkata oma tarbimisharjumusi 
lisakuludeta, nii nagu see toimuks 
päritoluriigis. Sellised üldised kategooriad 
võib kindlaks määrata kehtivate 
kaubandustavade alusel, näiteks eristades 
riigisisese jaemüügitasandi pakette selle 
alusel, kas tegemist on ettemaksu- või 
järelmaksuklientidega; üksnes GSM-
pakettidega (st kõneteenus, 
lühisõnumiteenus); erinevatele 
tarbimismahtudele kohandatud 
pakettidega; äri- või eraklientidele 
suunatud pakettidega; jaemüügitasandi 
pakettidega, mille puhul makstakse iga 
tarbitud ühiku eest, või pakettidega, mille 
puhul pakutakse teatavat hulka ühikuid 
(näiteks kõneminut, andmeedastuse 
megabait) teatava summa eest, olenemata 
tegelikust tarbimisest. Liidu eri osades 
riigisisestel mobiilsideturgudel klientidele 
kättesaadavate jaetasandi tariifide ja 
pakettide puhul võetakse arvesse 
konkurentsivõimelise turuga seonduvaid 
erinevaid kasutajate nõudmisi. Paindlikkus, 
mis iseloomustab riigisisest turgu, peaks 
kajastuma ka liidusiseses 
rändluskeskkonnas. Siiski tuleks arvestada 
sellega, et kuna rändlusteenuse pakkujad 
vajavad eri liikmesriikide sõltumatute 
võrguoperaatorite hulgimüügisisendeid, 
võib see asjaolu endiselt õigustada 
mõistliku kasutusega seotud piirangute 
kehtestamist, kui sellise rändlusteenuse 
tarbimise suhtes kohaldatakse riigisiseseid 
tariife.

määrusega nr 531/2012 seatakse poliitiline 
eesmärk, mille kohaselt peaksid erinevused 
rändlus- ja riigisiseste tariifide vahel olema 
nullilähedased. Tegelikkuses eeldab see 
seda, et tarbijatel, kes kuuluvad sellistesse 
kodumaise tarbimise üldistesse 
kategooriatesse, mis on kindlaks määratud 
osapoole erinevate riigisiseste 
jaemüügitasandi pakettide alusel, peaks 
olema liidus reisides võimalik julgelt 
jätkata oma tarbimisharjumusi 
lisakuludeta, nii nagu see toimuks 
päritoluriigis. Sellised üldised kategooriad 
võib kindlaks määrata kehtivate 
kaubandustavade alusel, näiteks eristades 
riigisisese jaemüügitasandi pakette selle 
alusel, kas tegemist on ettemaksu- või 
järelmaksuklientidega; üksnes GSM-
pakettidega (st kõneteenus, 
lühisõnumiteenus); erinevatele 
tarbimismahtudele kohandatud 
pakettidega; äri- või eraklientidele 
suunatud pakettidega; jaemüügitasandi 
pakettidega, mille puhul makstakse iga 
tarbitud ühiku eest, või pakettidega, mille 
puhul pakutakse teatavat hulka ühikuid
(näiteks kõneminut, andmeedastuse 
megabait) teatava summa eest, olenemata 
tegelikust tarbimisest. Liidu eri osades 
riigisisestel mobiilsideturgudel klientidele 
kättesaadavate jaetasandi tariifide ja 
pakettide puhul võetakse arvesse 
konkurentsivõimelise turuga seonduvaid 
erinevaid kasutajate nõudmisi. Paindlikkus, 
mis iseloomustab riigisisest turgu, peaks 
kajastuma ka liidusiseses 
rändluskeskkonnas. Siiski tuleks arvestada 
sellega, et kuna rändlusteenuse pakkujad 
vajavad eri liikmesriikide sõltumatute 
võrguoperaatorite hulgimüügisisendeid, 
võib see asjaolu endiselt õigustada 
mõistliku kasutusega seotud piirangute 
kehtestamist, kui sellise rändlusteenuse 
tarbimise suhtes kohaldatakse riigisiseseid 
tariife. Eesmärk on takistada 
väärkasutust, mis võiks siseriiklikku 
konkurentsi negatiivselt mõjutada.
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Or. de

Muudatusettepanek 300
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 a) Määruses (EL) nr 531/2012 
sätestatud struktuurimeetmed, mille 
eesmärk on rändlusturul konkurentsi 
suurendamine, nagu kohalik 
väljamurdmislahendus ja 
lahtisidumismehhanism, on tähtsaks 
sammuks jaemüügitasandi rändlustasude 
kaotamiseks. Jaemüügitasandi 
rändlustasude järkjärguline kaotamine 
peab toimuma koos hulgimüügi 
ülempiiride vähendamisega, millega 
luuakse võrdsed võimalused kõigi liidu 
operaatorite jaoks, ning komisjon esitab 
seetõttu 1. juuliks 2015. aastal Euroopa 
Parlamendile ja Euroopa Liidu 
Nõukogule käesoleva teemaga seotud 
ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 b) Selleks et luua võrdsed võimalused 
kõigi liidu operaatorite jaoks, tuleks 
pakkuda juurdepääsu rändlusteenuste 
hulgimüügiturule mittediskrimineerivatel 
tingimustel, eristamata siseriiklikke ja 
välisoperaatoreid, sh siseriiklikele 
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mobiilsideteenustele antava 
hulgimüügitasandi juurdepääsu 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Ehkki rändlusteenuse pakkujatel 
tuleks kõigepealt ise hinnata kõne-, 
lühisõnumi- ja andmeside-rändlusteenuste 
mõistlikku mahtu, mille eest maksta 
riigisisest hinda erinevate jaepakettide 
raames, tuleks riikide reguleerivatel 
asutustel kontrollida, kuidas rändlusteenuse 
pakkujad kohaldavad kõnealuseid 
mõistliku kasutamise piire, ning tagada, et 
need määratakse lepingus üksikasjaliku 
arvulise teabega konkreetselt kindlaks 
kliendile selgetel ja arusaadavatel 
tingimustel. Seda tehes peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma täiel määral 
arvesse BERECi asjakohaseid suuniseid. 
BERECil tuleks oma juhistes teha kindlaks 
erinevad tarbimismudelid, tuginedes kõne-, 
andmeedastus- ja lühisõnumiteenuste 
kasutamise liidu tasandi suundumustele, 
ning prognoositav areng eelkõige seoses 
traadita võrkude kaudu toimuva 
andmekasutusega.

(75) Ehkki rändlusteenuse pakkujatel 
tuleks kõigepealt ise hinnata kõne-, 
lühisõnumi- ja andmeside-rändlusteenuste 
mõistlikku mahtu, mille eest maksta 
riigisisest hinda erinevate jaepakettide 
raames, tuleks riikide reguleerivatel 
asutustel kontrollida, kuidas rändlusteenuse 
pakkujad kohaldavad kõnealuseid 
mõistliku kasutamise piire, ning tagada, et 
need määratakse lepingus üksikasjaliku 
arvulise teabega konkreetselt kindlaks 
kliendile selgetel ja arusaadavatel 
tingimustel. Seda tehes peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma täiel määral 
arvesse BERECi asjakohaseid suuniseid. 
BERECil tuleks eelneva avaliku 
konsultatsiooni tulemuste põhjal oma 
juhistes teha kindlaks erinevad 
tarbimismudelid, tuginedes kõne-, 
andmeedastus- ja lühisõnumiteenuste 
kasutamise liidu tasandi suundumustele, 
ning prognoositav areng eelkõige seoses 
traadita võrkude kaudu toimuva 
andmekasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Ehkki rändlusteenuse pakkujatel 
tuleks kõigepealt ise hinnata kõne-, 
lühisõnumi- ja andmeside-rändlusteenuste 
mõistlikku mahtu, mille eest maksta 
riigisisest hinda erinevate jaepakettide 
raames, tuleks riikide reguleerivatel 
asutustel kontrollida, kuidas rändlusteenuse 
pakkujad kohaldavad kõnealuseid 
mõistliku kasutamise piire, ning tagada, et 
need määratakse lepingus üksikasjaliku 
arvulise teabega konkreetselt kindlaks 
kliendile selgetel ja arusaadavatel 
tingimustel. Seda tehes peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma täiel määral 
arvesse BERECi asjakohaseid suuniseid. 
BERECil tuleks oma juhistes teha kindlaks 
erinevad tarbimismudelid, tuginedes kõne-, 
andmeedastus- ja lühisõnumiteenuste 
kasutamise liidu tasandi suundumustele, 
ning prognoositav areng eelkõige seoses 
traadita võrkude kaudu toimuva 
andmekasutusega.

(75) Ehkki rändlusteenuse pakkujatel 
tuleks kõigepealt ise hinnata kõne-, 
lühisõnumi- ja andmeside-rändlusteenuste 
mõistlikku mahtu, mille eest maksta 
riigisisest hinda erinevate jaepakettide 
raames, tuleks riikide reguleerivatel 
asutustel kontrollida, kuidas rändlusteenuse 
pakkujad kohaldavad kõnealuseid 
mõistliku kasutamise piire, ning tagada, et 
need määratakse lepingus üksikasjaliku 
arvulise teabega konkreetselt kindlaks 
kliendile selgetel ja arusaadavatel 
tingimustel. Seda tehes peaksid riikide 
reguleerivad asutused avaliku 
konsultatsiooni tulemuste alusel võtma 
täiel määral arvesse BERECi asjakohaseid 
suuniseid. BERECil tuleks oma juhistes 
teha kindlaks erinevad tarbimismudelid, 
tuginedes kõne-, andmeedastus- ja 
lühisõnumiteenuste kasutamise liidu 
tasandi suundumustele, ning prognoositav 
areng eelkõige seoses traadita võrkude 
kaudu toimuva andmekasutusega.

Or. de

Muudatusettepanek 304
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Ehkki rändlusteenuse pakkujatel 
tuleks kõigepealt ise hinnata kõne-, 
lühisõnumi- ja andmeside-rändlusteenuste 
mõistlikku mahtu, mille eest maksta 
riigisisest hinda erinevate jaepakettide 
raames, tuleks riikide reguleerivatel 
asutustel kontrollida, kuidas rändlusteenuse 

(75) Ehkki rändlusteenuse pakkujatel 
tuleks kõigepealt ise hinnata kõne-, 
lühisõnumi- ja andmeside-rändlusteenuste 
mõistlikku mahtu, mille eest maksta 
riigisisest hinda erinevate jaepakettide 
raames, tuleks riikide reguleerivatel 
asutustel kontrollida, kuidas rändlusteenuse 
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pakkujad kohaldavad kõnealuseid 
mõistliku kasutamise piire, ning tagada, et 
need määratakse lepingus üksikasjaliku 
arvulise teabega konkreetselt kindlaks 
kliendile selgetel ja arusaadavatel 
tingimustel. Seda tehes peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma täiel määral 
arvesse BERECi asjakohaseid suuniseid. 
BERECil tuleks oma juhistes teha kindlaks 
erinevad tarbimismudelid, tuginedes kõne-, 
andmeedastus- ja lühisõnumiteenuste 
kasutamise liidu tasandi suundumustele, 
ning prognoositav areng eelkõige seoses 
traadita võrkude kaudu toimuva 
andmekasutusega.

pakkujad kohaldavad kõnealuseid 
mõistliku kasutamise piire, ning tagada, et 
need määratakse lepingus üksikasjaliku 
arvulise teabega konkreetselt kindlaks 
kliendile selgetel ja arusaadavatel 
tingimustel. Seda tehes peaksid riikide 
reguleerivad asutused võtma täiel määral 
arvesse BERECi asjakohaseid suuniseid. 
BERECil tuleks kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimise järel 
oma juhistes teha kindlaks erinevad 
tarbimismudelid, tuginedes kõne-, 
andmeedastus- ja lühisõnumiteenuste 
kasutamise liidu tasandi suundumustele, 
ning prognoositav areng eelkõige seoses 
traadita võrkude kaudu toimuva 
andmekasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) Ehkki III rändlusmäärus koos 
selles sisalduvate struktuurimeetmetega 
suurendaks konkurentsi turgudel, ei ole 
see piisav sellise olukorra loomiseks, kus 
kliendid saavad teises liikmesriigis 
reisides julgelt jätkata tarbimisharjumusi, 
mis neil on tekkinud päritoluriigis, ning 
seeläbi kaotada rändlusega seotud 
lisatasud kõikjal Euroopas. Artiklis 37 
tuginetakse seega rändlusteenuse 
määrusele ja nähakse operaatoritele ette 
stiimulid pakkuda rändlust riigisiseste 
hindadega. Ettepanek muudab 
hulgimüügitasandi rändlustasude 
ülempiire, mis jõustuvad 1. juulil 2014. 
aastal, ning vähendab täiendavalt 
hulgimüügitasandi rändlustasude 
ülempiire 1. juulil 2015. aastal viisil, mis 



AM\1012835ET.doc 127/209 PE524.835v01-00

ET

võimaldab kõigil siseriiklikel 
teenusepakkujatel kanda 
hulgimüügitasandi rändlustasud ning 
järk-järguliselt võtta kasutusele 
riigisiseste hindadega rändlusteenused 
alates 1. juulist 2014. aastal. Kavandatud 
kord on üles ehitatud nii, et põhjustada 
vähendatud hulgimüügitasandi 
rändluskulude ülekandumist tarbijatele, 
pakkudes rändlusteenuseid riigisiseste 
hindadega tingimustel, mis tagavad, et 
oleks hõlmatud rändlus kogu liidus ning 
et tarbijad kogu liidus saaksid sellistest 
pakkumistest asjakohasel viisil kasu. 
Ettepanekus nähakse samal ajal ette ka 
vajalik tasakaal, mis võimaldab 
operaatoritel kohandada 
jaemüügipakkumisi ning tagada järk-
järgult, et kõik kliendid saaksid neist 
kasu. Ilma hulgimüügitasandi 
rändlustasude kavandatud vähendamiseta 
ei ole reaalne oodata, et üksikoperaatorid 
suudaksid pakkuda rändlust riigisiseste 
hindadega kõikjal liidus kavandatud aja 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võimaldab „rändle nagu kodus” jaemüügitasandi pakkumiste 
tekkimist alates 1. juulist 2014. aastal ning võimaldab „rändle nagu kodus” pakkumiste 
võimaldamist kõigile ELi mobiilsidekasutajatele alates 1. juulist 2015. aastal.

Muudatusettepanek 306
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) BEREC peaks koos komisjoniga 
vastutama selle tagamise eest, et mis tahes 
jaemüügitasandi rändlustasude 
järkjärguline kaotamine ei viiks 
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hinnatõusuni siseriiklikel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Kuna mobiilkõne lõpetamise tasud on
kõikjal liidus viimastel aastatel 
märkimisväärselt langenud, peaks olema 
võimalik kaotada ka sissetulevate kõnede 
rändlustasud.

(76) Selguse ja õiguskindluse tagamiseks 
tuleks määrata kuupäev jaemüügitasandi 
rändlusteenuse lisatasude järk-järguliseks 
kaotamiseks, mille vähendamine algas 
määrusega (EÜ) nr 717/2007. 
Jaemüügitasandi lisatasude lõpliku 
kaotamise eel tuleks hulgimüügitasandi 
hindu täiendavalt vähendada ja
mobiilkõne lõpetamise tasud tuleks 
ühtlustada kogu ELis väga madalal 
tasemel, et pakkuda tõeliselt võrdseid 
võimalusi telekommunikatsioonivõrgu 
operaatorite jaoks.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on keskmine riigisisene hind alla 0,05 euro. Hulgimüügitasandi häälkõne 
rändlustasude hinna säilitamine praegusel tasemel (0,05 eurot pärast 1.07.2016, kui 
operaatorid on kohustatud rändlusteenuseid kasutavatelt klientidelt sama tasu nõudma kui 
riigisisestelt) looks tõsiseid turuhäireid. Kuna mobiilsideoperaatorid konkureerivad alates 1. 
juulist 2016. aastal Euroopa turul, tuleks mobiilkõne lõpetamise tasud ühtlustada, et luua 
võrdsed võimalused kõigi ettevõtete jaoks.

Muudatusettepanek 308
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Kuna mobiilkõne lõpetamise tasud on
kõikjal liidus viimastel aastatel 
märkimisväärselt langenud, peaks olema 
võimalik kaotada ka sissetulevate kõnede 
rändlustasud.

(76) Kuigi mõned liikmesriigid on 
mobiilkõne lõpetamise tasusid oluliselt 
langetanud, erineb mobiilkõne lõpetamise 
tasude tase endiselt liikmesriikide vahel ja 
seetõttu võib tulevikus vajalikuks osutuda 
siduvate õigusaktide vastuvõtmine. 

Or. en

Muudatusettepanek 309
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Selleks et tagada BERECi tegevuse 
stabiilsus ja strateegiline juhtroll, peaks 
BERECi reguleerivate asutuste nõukogu 
esindama täistööajaga esimees, kelle on 
reguleerivate asutuste nõukogu nimetatud 
ametisse teenete, oskuste, elektroonilise 
side turu osaliste ja turgude hea tundmise 
ning järelevalve ja reguleerimise 
valdkonnas asjakohase kogemuse alusel 
pärast avalikku valikumenetlust, mille on 
korraldanud ja mida haldab reguleerivate 
asutuste nõukogu, keda abistab komisjon. 
Et nimetada ametisse esimene 
reguleerivate asutuste nõukogu esimees, 
tuleks komisjonil muu hulgas koostada 
kandidaatide nimekiri, mis on koostatud 
kandidaatide teenete, oskuste, 
elektroonilise side turu osaliste ja turgude 
hea tundmise ning järelevalve ja 
reguleerimise valdkonna asjakohase 
kogemuse alusel. Järgmiste 
ametissenimetamiste jaoks tuleks 
käesoleva määruse kohaselt koostatavas 
aruandes läbi vaadata komisjonipoolse 
kandidaatide nimekirja koostamise
vajadus. Seega peaks BERECi büroosse 

(77) Selleks et tagada BERECi tegevuse 
stabiilsus ja strateegiline juhtroll, peaks 
BERECi reguleerivate asutuste nõukogu 
esindama täistööajaga esimees, kelle on 
reguleerivate asutuste nõukogu piiratud 
ajaks nimetatud ametisse teenete, oskuste, 
elektroonilise side turu osaliste ja turgude 
hea tundmise ning järelevalve ja 
reguleerimise valdkonnas asjakohase 
kogemuse alusel pärast avalikku 
valikumenetlust, mille on korraldanud ja 
mida haldab reguleerivate asutuste 
nõukogu, keda abistab komisjon. Et 
nimetada ametisse esimene reguleerivate 
asutuste nõukogu esimees, tuleks 
komisjonil muu hulgas koostada 
kandidaatide nimekiri, mis on koostatud 
kandidaatide teenete, oskuste, 
elektroonilise side turu osaliste ja turgude 
hea tundmise ning järelevalve ja 
reguleerimise valdkonna asjakohase 
kogemuse alusel. Järgmiste 
ametissenimetamiste jaoks tuleks 
käesoleva määruse kohaselt koostatavas 
aruandes läbi vaadata komisjonipoolse 
kandidaatide nimekirja koostamise 
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kuuluma reguleerivate asutuste nõukogu 
esimees, juhtkomitee ja haldusdirektor.

vajadus. Seega peaks BERECi büroosse 
kuuluma reguleerivate asutuste nõukogu 
esimees, juhtkomitee ja haldusdirektor.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on elektroonilise side teenuste ja 
võrkude pakkujatel õigus, võimalus ja 
stiimul arendada, laiendada ja käitada oma 
võrke ning pakkuda teenuseid olenemata 
sellest, kus kõnealune teenusepakkuja asub 
või kus asuvad tema kliendid liidus;

a) on elektroonilise side teenuste ja 
võrkude pakkujatel õigus, võimalus ja 
stiimul arendada, laiendada ja käitada oma 
võrke ning pakkuda Euroopa tasandil 
koostalitlusvõimelisi ning standardsetel ja 
avatud andmetel ja vormingutel 
põhinevaid teenuseid olenemata sellest, 
kus kõnealune teenusepakkuja asub või kus 
asuvad tema kliendid liidus;

Or. it

Muudatusettepanek 311
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on elektroonilise side teenuste ja 
võrkude pakkujatel õigus, võimalus ja 
stiimul arendada, laiendada ja käitada oma 
võrke ning pakkuda teenuseid olenemata 
sellest, kus kõnealune teenusepakkuja asub 
või kus asuvad tema kliendid liidus;

a) on elektroonilise side teenuste ja 
võrkude pakkujatel õigus, võimalus ja 
stiimul arendada, laiendada ja käitada oma 
võrke piiriüleselt üleeuroopalisel tasandil 
ning pakkuda teenuseid olenemata sellest, 
kus kõnealune teenusepakkuja asub või kus 
asuvad tema kliendid liidus;

Or. en
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Muudatusettepanek 312
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on kodanikel ja ettevõtjatel õigus ja 
võimalus pääseda juurde 
konkurentsivõimelistele, turvalistele ja 
usaldusväärsetele elektroonilise side 
teenustele, olenemata sellest, kus neid 
liidus osutatakse, ilma et seda takistaksid 
piiriülesed piirangud või põhjendamatud 
lisakulud.

b) on kodanikel ja ettevõtjatel õigus ja 
võimalus pääseda juurde 
konkurentsivõimelistele, turvalistele ja 
usaldusväärsetele elektroonilise side 
teenustele ühiste eeskirjadega selleks, et 
tagada nende eraelu puutumatuse ning 
isikuandmete kaitse ja turbe 
kõrgetasemelised standardid, olenemata 
sellest, kus neid liidus osutatakse, ilma et 
seda takistaksid piiriülesed piirangud või 
põhjendamatud lisakulud.

Or. it

Muudatusettepanek 313
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) soodustada rändlussideteenuste 
lisatasude järk-järgulist kaotamist ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada lihtsustatud, prognoositavad ja 
ühtlustatud reguleerivad tingimused 
kesksete halduslike ja äriliste 
parameetrite jaoks, sealhulgas seoses 
võimalike turuanalüüsi alusel 
kehtestatavate individuaalsete kohustuste 
proportsionaalsusega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 315
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada ühtse turu jätkusuutlikku 
konkurentsi ja liidu üldist 
konkurentsivõimet ning vähendada 
vastavalt sektoripõhist turu reguleerimist, 
kui need eesmärgid on saavutatud;

b) edendada ühtse turu jätkusuutlikku 
konkurentsi ja vähendada vastavalt 
sektoripõhist turu reguleerimist, kui need 
eesmärgid on saavutatud;

Or. es

Selgitus

ELi üleüldise konkurentsivõimelisuse edendamise sissevõtmine Euroopa õigusraamistiku uue 
eesmärgina suurendab õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 316
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada ühtse turu jätkusuutlikku 
konkurentsi ja liidu üldist 

b) edendada liidu üldist konkurentsivõimet 
ning vähendada sektoripõhist turu 
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konkurentsivõimet ning vähendada 
vastavalt sektoripõhist turu reguleerimist, 
kui need eesmärgid on saavutatud;

reguleerimist seoses jätkusuutliku 
konkurentsi saavutamisega ühtsel turul;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hõlbustada innovaatiliste ja kvaliteetsete 
teenuste pakkumist;

d) hõlbustada innovaatiliste ja kvaliteetsete 
teenuste pakkumist, näiteks andmete 
avamise (open data) kaudu standardsetes 
ja koostalitlusvõimelistes vormingutes 
operaatorite endi käsutuses, 
koondvormides, mis ei ole taandatavad 
üksikutele kasutajatele, et soodustada 
uute lisandväärtusega teenuste ja 
rakenduste loomist näiteks nutilinnade 
väärtustamiseks kooskõlas Euroopa 
digitaalse tegevuskava eesmärkidega;

Or. it

Muudatusettepanek 318
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hõlbustada innovaatiliste ja kvaliteetsete 
teenuste pakkumist;

d) hõlbustada nii innovaatiliste ja 
kvaliteetsete teenuste pakkumist kui ka 
taskukohast juurdepääsu lairibasidele, 
võttes eelkõige arvesse väikse ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning 
internetiühenduse teenust pakkuvate 
mittetulundussektori operaatorite panust 
ja vajadusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 319
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hõlbustada innovaatiliste ja kvaliteetsete 
teenuste pakkumist;

d) hõlbustada innovaatiliste ja kvaliteetsete 
teenuste pakkumist ning taskukohase 
hinnaga juurdepääsu lairibaühendusele;

Or. es

Muudatusettepanek 320
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) edendada jätkusuutlikku konkurentsi 
ühtsel turul ja tagada sellel turul kõigi 
osaliste jaoks võrdsed võimalused 
konkurentsis seoses eeskirjade ja korraga;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) tagada lihtsustatud, prognoositavad 
ja ühtlustatud reguleerivad tingimused 
kesksete halduslike ja äriliste 



AM\1012835ET.doc 135/209 PE524.835v01-00

ET

parameetrite jaoks, sealhulgas seoses 
võimalike turuanalüüsi alusel 
kehtestatavate individuaalsete kohustuste 
proportsionaalsusega;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada, et kogu interneti 
andmeliiklust koheldaks võrdväärselt 
diskrimineerimise, piiramise või häireta, 
hoolimata selle saatjast, vastuvõtjast, 
liigist, sisust, seadmest, teenusest või 
rakendusest;

Or. en

Muudatusettepanek 323
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tagada elektroonilise side ettevõtjatele 
ja infoühiskonna teenuste pakkujatele 
ühtsed lähte- ja konkurentsitingimused.

Or. de

Muudatusettepanek 324
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) luua elektroonilise side ettevõtjatele ja 
infoühiskonna teenuste pakkujatele 
õiglased konkurentsitingimused.

Or. de

Selgitus

Üha suurenevat lähenemist silmas pidades peavad reguleeritud telekomiteenuste ettevõtjatel 
ja internetiteenuste pakkujatel olema võrdsed tegutsemistingimused.

Muudatusettepanek 325
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Luua nii elektrooniliste sideteenuste 
pakkujatele kui ka infoteenuste 
pakkujatele ühine õigusraamistik.

Or. de

Muudatusettepanek 326
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ELi ühtne luba Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjatele;

a) ELi ühtse teatise standardvormi 
kehtestamine, mis annab igale 
liikmesriigile kogu vajaliku teabe loa 
andmise menetluseks;

Or. ro
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Muudatusettepanek 327
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reguleerivate tingimuste jätkuv 
lähendamise seoses riikide reguleerivate 
asutuste poolt Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjatele kehtestatud parandusmeetmete 
vajalikkuse ja proportsionaalsusega;

b) reguleerivate tingimuste jätkuv 
lähendamise seoses riikide reguleerivate 
asutuste poolt elektroonilise side 
ettevõtjatele kehtestatud parandusmeetmete 
vajalikkuse ja proportsionaalsusega;

Or. ro

Muudatusettepanek 328
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) liidusiseste side- ja rändlusteenuste eest 
põhjendamatult nõutavate lisatasude
järkjärguline kaotamine.

f) rändlusteenuste järkjärguline kaotamine 
liidus.

Or. pt

Muudatusettepanek 329
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „ELi ühtne luba” − õigusraamistik, 
mida kohaldatakse Euroopa elektroonilise 
side ettevõtja suhtes kõikjal liidus 
päritoluliikmeriigis välja antud üldloa 
alusel ja kooskõlas käesoleva määrusega;

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 330
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „päritoluliikmesriik” − liikmesriik, kus 
asub Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
peamine tegevuskoht;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 331
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „peamine tegevuskoht” − ettevõtja 
tegevuskoht selles liikmesriigis, kus 
tehakse peamised otsused liidus 
elektroonilise side teenuste või võrkude 
pakkumise ja neisse tehtavate 
investeeringute kohta;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 332
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
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ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2002/21/EÜ 
sätestatud nõuete ja menetluse ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
676/2002/EÜ27 alusel peamise kasutusala 
kindlaksmääramise kaudu, ning mida 
kasutatakse muude elektroonilise side 
teenuste jaoks kui ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. de

Muudatusettepanek 333
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud direktiivis 2002/21/EÜ 
sätestatud nõuete ja menetluse ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
676/2002/EÜ27 alusel peamise kasutusala 
kindlaksmääramise kaudu, ning mida 
kasutatakse muude elektroonilise side 
teenuste jaoks kui ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
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reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. de

Muudatusettepanek 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust, tõhusust ja peamist
kasutust käsitlevad tingimused on liidu 
tasandil ühtlustatud, kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2002/21/EÜ ning otsusega 676/2002/EÜ27, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 335
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
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ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust, tõhusust ja 
esmakasutust käsitlevad tingimused on 
liidu tasandil ühtlustatud vastavalt 
määrusele 2002/21/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusele
676/2002/EÜ27, ning mida kasutatakse 
muude elektroonilise side teenuste jaoks 
kui ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, kooskõlas sätete ja 
menetlustega, nagu sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2002/21/EÜ ning otsusega 676/2002/EÜ27, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
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24.4.2002, lk 1). 24.4.2002, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 337
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, 
ning mida kasutatakse muude 
elektroonilise side teenuste jaoks kui 
ringhääling;

8) „traadita lairibaühenduseks kasutatav 
ühtlustatud raadiospekter” − raadiospekter, 
mille kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on liidu tasandil 
ühtlustatud kooskõlas direktiiviga 
2002/21/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse 676/2002/EÜ27 alusel, ning 
mida kasutatakse muude elektroonilise side 
teenuste jaoks kui ringhääling;

__________________ __________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
676/2002/EÜ, 7. märts 2002, Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 1).

Or. de

Muudatusettepanek 338
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) „väikese levialaga traadita pääsupunkt” 
− traadita võrguühendust võimaldavad 
väikese võimsuse ja tööulatusega 
väikeseadmed, mis võivad, kuid ei pruugi 

9) „väikese levialaga traadita pääsupunkt” 
− traadita võrguühendust võimaldavad 
väikese võimsuse ja tööulatusega 
väikeseadmed, mis kasutavad litsentsitud 
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olla osa üldkasutatavast maapealsest 
mobiilsidevõrgust ja varustatud ühe või 
mitme vähese visuaalse mõjuga antenniga 
ning mille kaudu on üldsusel traadita 
juurdepääs elektroonilise side võrkudele 
olenemata sellest, milline on nende 
võrkude topoloogia;

spektrit või litsentsitud ja litsentsivaba 
spektrit, mis võivad, kuid ei pruugi olla osa 
üldkasutatavast maapealsest 
mobiilsidevõrgust ja varustatud ühe või 
mitme vähese visuaalse mõjuga antenniga 
ning mille kaudu on üldsusel traadita 
juurdepääs elektroonilise side võrkudele 
olenemata sellest, milline on nende 
võrkude topoloogia;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „raadio-kohtvõrk” (RLAN) − väikese 
võimsuse ja tööulatusega traadita 
juurdepääsusüsteem, mille puhul oht 
tekitada häireid teiste kasutajate poolt 
vahetus läheduses kasutatavate muude 
süsteemide töös on väike ja milles 
kasutatakse ainuõiguseta spektrit, mille 
kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on kõnealuse 
eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud;

10) „raadio-kohtvõrk” (RLAN) − väikese 
võimsuse ja tööulatusega traadita 
juurdepääsusüsteem, mille puhul oht 
tekitada häireid teiste kasutajate poolt 
vahetus läheduses kasutatavate muude 
süsteemide töös on väike ja milles 
kasutatakse litsentsivaba spektrit, mille 
kättesaadavust ja tõhusat kasutust 
käsitlevad tingimused on kõnealuse 
eesmärgi jaoks liidu tasandil ühtlustatud, 
piiramata litsentsivaba korda, mis ei 
hõlma ühtegi reguleeritud kaitseõigust või 
õiguseid, mis lubaksid põhjustada 
kahjulikke häireid litsentsitud 
raadiosüsteemidele sagedusalas või 
naabersagedusalades;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) „parima võimaliku põhimõte” –
tagab, et andmete edastamise taotlusi 
täidetakse nende saabumise ajalises 
järjestuses võimalikult kiiresti ja 
sõltumata nende sisust, teenusest, 
rakendusest, päritolust või eesmärgist;

Or. de

Muudatusettepanek 341
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „tagatud teenusekvaliteediga 
ühenduvust võimaldav toode” − toode, 
mis tehakse kättesaadavaks 
internetiprotokolli (IP) sidumispunkti 
kaudu ning mis võimaldab klientidel luua 
IP-sideühenduse sidumispunkti ning 
võrgu ühe või mitme kindlaksmääratud 
otspunkti vahel, samuti võimaldab see 
kindlaksmääratud tasemega võrgu 
katkematut jõudlust lõppkasutajatele 
eriteenuste pakkumiseks teatava tagatud 
teenusekvaliteediga vastavalt 
kindlaksmääratud parameetritele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „tagatud teenusekvaliteediga 
ühenduvust võimaldav toode” − toode, 
mis tehakse kättesaadavaks 
internetiprotokolli (IP) sidumispunkti 
kaudu ning mis võimaldab klientidel luua 
IP-sideühenduse sidumispunkti ning 
võrgu ühe või mitme kindlaksmääratud 
otspunkti vahel, samuti võimaldab see 
kindlaksmääratud tasemega võrgu 
katkematut jõudlust lõppkasutajatele 
eriteenuste pakkumiseks teatava tagatud 
teenusekvaliteediga vastavalt 
kindlaksmääratud parameetritele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 343
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „tagatud teenusekvaliteediga 
ühenduvust võimaldav toode” − toode, 
mis tehakse kättesaadavaks 
internetiprotokolli (IP) sidumispunkti 
kaudu ning mis võimaldab klientidel luua 
IP-sideühenduse sidumispunkti ning 
võrgu ühe või mitme kindlaksmääratud 
otspunkti vahel, samuti võimaldab see 
kindlaksmääratud tasemega võrgu 
katkematut jõudlust lõppkasutajatele 
eriteenuste pakkumiseks teatava tagatud 
teenusekvaliteediga vastavalt 
kindlaksmääratud parameetritele;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 344
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „tagatud teenusekvaliteediga 
ühenduvust võimaldav toode” − toode, 
mis tehakse kättesaadavaks 
internetiprotokolli (IP) sidumispunkti 
kaudu ning mis võimaldab klientidel luua 
IP-sideühenduse sidumispunkti ning 
võrgu ühe või mitme kindlaksmääratud 
otspunkti vahel, samuti võimaldab see 
kindlaksmääratud tasemega võrgu 
katkematut jõudlust lõppkasutajatele 
eriteenuste pakkumiseks teatava tagatud 
teenusekvaliteediga vastavalt 
kindlaksmääratud parameetritele;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 345
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) „põhjendatud andmeedastuse 
haldamine” – sellele ei kehti erandina 
„parim võimalik” põhimõte, kui see on 
tehniliselt vajalik ning kooskõlas vajadust, 
mõistlikkust, tõhususe tagamist, 
mittediskrimineerimist ja läbipaistvust 
käsitlevate üldpõhimõtete ja käesoleva 
määruse sätetega;

Or. de



AM\1012835ET.doc 147/209 PE524.835v01-00

ET

Muudatusettepanek 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) „võrgu neutraalsus” – põhimõte, et 
kogu interneti andmeliiklust koheldakse 
võrdväärselt diskrimineerimise, piiramise 
või häireteta, hoolimata selle saatjast, 
vastuvõtjast, liigist, sisust, seadmest, 
teenusest või rakendusest;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast;

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; 
liikmesriigid määravad internetiühenduse 
teenuse suhtes kindlaks asjakohased 
teenusekvaliteedi miinimumnõuded, mis 
aitavad asjaomaselt järjepidevalt 
edendada tehnoloogia arengut; avatud 
internetiühenduse teenus võimaldab 
lõppkasutajatel kasutada kõiki 
internetipõhiseid rakendusi parima 
võimaliku põhimõttel; ainus erand 
kehtestatakse sealjuures andmeedastuse 
mõistlikule ja põhjendatud haldamisele 
juhul, kui selle suhtes on kehtestatud 
selgelt kindaksmääratud 
kasutustingimused;
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Or. de

Muudatusettepanek 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast;

14) „ avatud internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust
kvaliteeditasemel, mis kajastab 
tehnoloogia arengut, ja selle kaudu 
võimaldab ühendust kõigi internetiga 
ühendatud otspunktide vahel, sõltumata 
kasutatavast võrgutehnoloogiast ja mis 
tahes piiranguteta vahetatud õigussisu 
suhtes; see võimaldab lõppkasutajatel 
käivitada kõiki rakendusi, mis kasutavad 
interneti elektroonilise side funktsiooni. 
Piiramatu internetiühenduse teenus 
põhineb „parima võimaliku” põhimõttel, 
mille ainsad lubatud erandid on 
proportsionaalsed tehnilised 
andmeliikluse haldamise meetmed või 
kohtuotsuse rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
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sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast. 
See võimaldab lõppkasutajatel kasutada 
kõiki elektroonilise side võrku kasutavaid 
rakendusi „parima võimaliku” põhimõtte 
alusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast;

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast; 
see võimaldab lõppkasutajatel käivitada 
kõiki rakendusi, mis kasutavad interneti 
elektroonilise side funktsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 351
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast 
võrgutehnoloogiast;

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
millega saadakse ühendus praktiliselt 
kõigi internetiga ühendatud otspunktide 
vahel, sõltumata kasutatavatest 
võrgutehnoloogiatest;
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Or. en

Muudatusettepanek 352
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast;

14) „ internetiühenduse teenus” − 
üldkasutatav elektroonilise side teenus, 
millega pakutakse internetiühendust ja 
selle kaudu ühendust praktiliselt kõigi 
internetiga ühendatud otspunktide vahel, 
sõltumata kasutatavast võrgutehnoloogiast
või seadmetest;

Or. en

Selgitus

Täiendav selgitus seoses erinevate seadmetega.

Muudatusettepanek 353
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel 
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mida pakutakse 
ja mis toimib vaid suletud elektroonilise 
side võrkudes ning mida ei turustata ega 
kasutata internetiühenduse teenust 
asendava teenusena ning mis ei ole sisu, 
rakenduste ega teenuste poolest 
ühesugune avatud internetiga. Eriteenus 
on lubatud vaid juhul, kui selle järele on 
tõendatud tehniline ja faktiline vajadus, 
mis põhineb majanduslikul huvil, et oleks 
võimalik pakkuda reaalaja seisukohast 
olulisi erikvaliteediga rakendusi. 
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teenust asendava teenusena; Eriteenust iseloomustavad selgelt 
määratletud ja tagatud ning asjaomasest 
teenusest lähtuvad kvaliteediparameetrid, 
millele kehtib alates eriteenuse pakkujast 
kuni osalejapoolse otsani katkematult 
teenuse haldamise nõue. Eriteenust ei 
tohi piirata teenusepakkuja kontrollitud 
lõpetamispunkt;

Or. de

Muudatusettepanek 354
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel 
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side 
teenus, mida rakendatakse suletud 
elektroonilise side võrkudes range 
juurdepääsukontrolliga internetiprotokolli 
kasutades; eriteenust ei turustata
internetiühenduse teenust asendava 
teenusena või avaliku internetiühenduse 
teenuse kaudu kättesaadavatele teenustele 
funktsionaalselt identse teenusena;

Or. en

Selgitus

Põhineb BERECi määratlustel, mis juhib tähelepanu ideele, et eriteenust ei ole võimalik 
rakendada „parimas võimalikus” internetis, vaid peab sellest eraldiseisvalt töötama, eelkõige 
„range juurdepääsukontrolliga suletud võrgus”. Eriteenus ei tohi kopeerida mis tahes 
teenust, mis on juba internetis olemas, sest vastasel juhul see lihtsalt hiiliks võrgu 
neutraalsuse põhimõttest mööda.
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Muudatusettepanek 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel 
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side 
teenus, mida rakendatakse suletud 
elektroonilise side võrkudes range 
juurdepääsukontrolliga internetiprotokolli 
kasutades; eriteenust ei turustata ega 
kasutata internetiühenduse teenust 
asendava teenusena või avaliku 
internetiühenduse teenuse kaudu
kättesaadavatele teenustele 
funktsionaalselt identse teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel 
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side 
teenus, mida rakendatakse suletud 
elektroonilise side võrkudes range 
juurdepääsukontrolliga internetiprotokolli 
kasutades ning mida ei turustata ega 
kasutata internetiühenduse teenust 
asendava teenusena või avaliku 
internetiühenduse teenuse kaudu 
kättesaadavatele teenustele 
funktsionaalselt identse teenusena;
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Or. en

Muudatusettepanek 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel 
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mida osutatakse 
või rakendatakse suletud elektroonilise 
side võrkudes internetiprotokolli 
kasutades, mis tugineb rangel 
juurdepääsukontrolli, ning mida ei 
turustata ega kasutata laialdaselt 
internetiühenduse teenust asendava 
teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi näitajaid 
kontrollitakse otspunktide vahel või mis 
võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi näitajaid 
kontrollitakse otspunktide vahel või mis 
võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele, mida osutatakse ja 
teostatakse suletud elektroonilise side 
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otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

võrkudes internetiprotokolli kasutades. 
Kõnealustele võrkudele kohaldatakse 
ranget juurdepääsukontrolli. Eriteenust ei 
tohi kasutada internetiühenduse teenust 
asendava teenusena; 

Or. de

Muudatusettepanek 359
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi näitajaid 
kontrollitakse otspunktide vahel või mis 
võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis kasutab 
internetiprotokolli, mis annab 
määratletud arvule osapooltele
juurdepääsu konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi näitajaid 
kontrollitakse andliikluse haldamist 
kasutades, et tagada piisavad teenuse 
näitajad; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

Or. en

Selgitus

Eriteenuste otspunktide vaheline kontroll ei pruugi olla alati tehniliselt võimalik või teatavatel 
juhtudel ei pruugi see olla isegi kavandatud, kui näiteks on võimalik optimeerida ainult osa 
edastusmarsruudist. Samuti ei ole selge, kas täielik otspunktide vaheline kontroll on teostatav 
mobiilse andmesideühenduste puhul. On selgesõnaliselt mainitud, et optimeeritud juurdepääs 
hõlmab loomulikult andmeliikluse haldamist.

Muudatusettepanek 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi 
näitajaid kontrollitakse otspunktide vahel
või mis võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile, selleks et tagada 
piisavad näitajad otspunktide vahel. 
Eriteenust rakendatakse suletud 
elektroonilise side võrkudes ning on 
seetõttu selgelt internetiühenduse 
teenustest eraldatud ning seda ei turustata 
ega kasutata internetiühenduse teenust 
asendava teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi näitajaid 
kontrollitakse otspunktide vahel või mis 
võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side 
teenus, mis võimaldab pääseda juurde 
konkreetsele sisule, rakendustele või 
teenustele või nende kombinatsioonile, mis 
on allutatud juurdepääsukontrollile ja 
mille tehnilisi näitajaid kontrollitakse 
andmeliikluse haldamise abil, et tagada 
piisavad teenuse näitajad, või mis 
võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena

Or. en
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Muudatusettepanek 362
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile ja mille tehnilisi näitajaid 
kontrollitakse otspunktide vahel või mis 
võimaldab saata andmeid 
kindlaksmääratud arvule osapooltele või 
otspunktidele või võtta vastu andmeid 
kindlaksmääratud arvult osapooltelt või 
otspunktidelt; eriteenust ei turustata ega 
kasutata laialdaselt internetiühenduse 
teenust asendava teenusena;

15) „eriteenus” − elektroonilise side teenus 
või mis tahes muu teenus, mis võimaldab 
pääseda juurde konkreetsele sisule, 
rakendustele või teenustele või nende 
kombinatsioonile, millel on määratletud 
teenusekvaliteet või läbilaskevõimsus ja 
mille tehnilisi näitajaid kontrollitakse 
otspunktide vahel või mis võimaldab saata 
andmeid kindlaksmääratud arvule 
osapooltele või otspunktidele või võtta 
vastu andmeid kindlaksmääratud arvult 
osapooltelt või otspunktidelt; eriteenust ei 
turustata ega kasutata laialdaselt 
internetiühenduse teenust asendava 
teenusena;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi ühtne luba Loa andmise eeskirjade ühtlustamine ja 
lihtsustamine

Or. ro

Muudatusettepanek 364
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektroonilise side ettevõtjal on 
õigus pakkuda elektroonilise side võrke ja 
teenuseid kõikjal liidus ning kasutada 
nende võrkude ja teenuste pakkumisega 
seotud õigusi igas liikmesriigis, kus ta 
tegutseb, ELi ühtse loa alusel ja üksnes 
tingimusel, et artiklis 4 sätestatud 
teavitamisnõuded on täidetud.

1. Mis tahes liidus asutatud elektroonilise 
side ettevõtjal on õigus pakkuda 
elektroonilise side võrke ja teenuseid 
kõikjal liidus ning kasutada nende võrkude 
ja teenuste pakkumisega seotud õigusi igas 
liikmesriigis, kus ta tegutseb.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektroonilise side ettevõtjal on 
õigus pakkuda elektroonilise side võrke ja 
teenuseid kõikjal liidus ning kasutada 
nende võrkude ja teenuste pakkumisega 
seotud õigusi igas liikmesriigis, kus ta 
tegutseb, ELi ühtse loa alusel ja üksnes 
tingimusel, et artiklis 4 sätestatud 
teavitamisnõuded on täidetud.

1. Elektroonilise side ettevõtjal on õigus 
pakkuda elektroonilise side võrke ja 
teenuseid kõikjal liidus ning kasutada 
nende võrkude ja teenuste pakkumisega 
seotud õigusi igas liikmesriigis, kus ta 
tegutseb direktiivi 2002/20/EÜ (mida 
muudetakse direktiiviga 2009/140/EÜ) 
artikli 3 kohaselt igale asjaomasele 
liikmesriigile esitatud teatise alusel.
Teatise vorm on ELi ühtne standardvorm 
kooskõlas artikliga 4.

Or. ro

Muudatusettepanek 366
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti ja ilma et see piiraks 
määruse (EL) nr 531/2012 kohaldamist,
kohaldatakse Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes igas asjaomases 
liikmesriigis kehtivaid eeskirju ja tingimusi 
vastavalt liidu õigusaktidele.

2. Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
suhtes kohaldatakse igas asjaomases 
liikmesriigis kehtivaid eeskirju ja tingimusi 
vastavalt liidu õigusaktidele.

Or. ro

Muudatusettepanek 367
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina direktiivi 2002/20/EÜ artiklist 
12 võib Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes kohaldada vastuvõtvas 
liikmesriigis kehtivaid haldustasusid 
ainult siis, kui ettevõtja elektroonilise side 
teenuste aastakäive kõnealuses 
liikmesriigis on üle 0,5 % kogu selle riigi 
elektroonilise side käibest. Nende tasude 
kehtestamisel võetakse arvesse üksnes 
elektroonilise side teenuste käivet 
asjaomases liikmesriigis.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 368
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina direktiivi 2002/22/EÜ artikli välja jäetud
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13 lõike 1 punktist b võib Euroopa 
elektroonilise side ettevõtja suhtes 
kohaldada makse, et jagada 
universaalteenuse osutamise kohustuste 
netokulusid vastuvõtvas liikmesriigis 
ainult siis, kui tema elektroonilise side 
teenuste aastakäive kõnealuses 
liikmesriigis on üle 3 % kogu riigi 
elektroonilise side käibest. Nende 
maksude kehtestamisel võetakse arvesse 
üksnes käivet asjaomases liikmesriigis.

Or. ro

Muudatusettepanek 369
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Objektiivselt samaväärsetes 
olukordades tuleb eri liikmesriikide 
reguleerivatel asutustel kohelda Euroopa 
elektroonilise side ettevõtteid võrdselt.

5. Riikide reguleerivad asutused kohtlevad 
võrreldavates olukordades elektroonilise 
side ettevõtteid võrdselt, hoolimata nende 
asutamisjärgsest liikmesriigist.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Objektiivselt samaväärsetes olukordades 
tuleb eri liikmesriikide reguleerivatel 
asutustel kohelda Euroopa elektroonilise 
side ettevõtteid võrdselt.

5 Objektiivselt samaväärsetes olukordades 
tuleb eri liikmesriikide reguleerivatel 
asutustel kohelda elektroonilise side 
ettevõtteid võrdselt.

Or. ro
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Muudatusettepanek 371
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui nende ettevõtjate vahel, kelle 
hulgas on Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja, tekib vaidlus direktiivide 
2002/19/EÜ, 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 
2002/22/EÜ, käesoleva määruse või 
määruse (EL) nr 531/2012 kohaselt 
vastuvõtvas liikmesriigis kohaldatavate 
kohustuste üle, võib elektroonilise side 
Euroopa pakkuja konsulteerida oma 
päritoluliikmesriigi reguleeriva 
asutustega, kes võib reguleerimistavade 
järjepidevuse edendamise huvides esitada 
arvamuse. Vaidluse lahendamisel võtab 
vastuvõtva liikmesriigi reguleeriv asutus 
päritoluliikmesriigi reguleeriva asutuse 
arvamust võimalikult suurel määral 
arvesse.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 372
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa elektroonilise side ettevõtja, 
kellel on käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval õigus pakkuda elektroonilise 
side võrke ja teenuseid rohkem kui ühes 
liikmesriigis, esitab artiklis 4 sätestatud 
teatise hiljemalt 1. juuliks 2016.

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 373
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamiskord Euroopa elektroonilise 
side ettevõtjate jaoks

Teavituse standardvorm

Or. ro

Muudatusettepanek 374
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaselt esitab 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
päritoluliikmesriigi reguleerivale 
asutusele üheainsa teatise enne tegevuse 
alustamist vähemalt ühes liikmesriigis.

1. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et 
määratleda teavituse standardvorm 
hiljemalt 30. detsembriks 2014, pärast 
konsulteerimist kõigi huvitatud isikute ja 
BERECiga.

Or. ro

Muudatusettepanek 375
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatises kinnitatakse elektroonilise side 
võrkude ja teenuste pakkumist või 
kavatsust sellega alustada ning sellele 
lisatakse üksnes järgmine teave:

välja jäetud
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a) ettevõtja nimi, tema õiguslik seisund ja 
vorm, registreerimisnumber, koht, kus 
teenusepakkuja on registreeritud 
äriregistris või muus samalaadses 
avalikus registris, peamise tegevuskoha 
aadress, kontaktisik, pakutavate või 
pakkumiseks kavandatavate võrkude või 
teenuste lühikirjeldus ning 
päritoluliikmesriigi nimi;
b) vastuvõttev liikmesriik või vastuvõtvad 
liikmesriigid, kus pakutakse või 
kavatsetakse pakkuda teenuseid ja võrke 
otse või tütarettevõtjate kaudu, ning 
viimasel juhul tütarettevõtja nimi, õiguslik 
seisund ja vorm, aadress, 
registreerimisnumber, koht, kus 
teenusepakkuja on registreeritud 
äriregistris või vastuvõtva liikmesriigi 
muus samalaadses avalikus registris, iga 
asjaomase tütarettevõtja kontaktandmed 
ja vastavad tegevuspiirkonnad. Kui 
tütarettevõtjat kontrollivad ühiselt kaks 
või enam elektroonilise side ettevõtjat, 
kelle peamised tegevuskohad asuvad eri 
liikmesriikides, nimetab tütarettevõtja, 
milline emaettevõtjate 
päritoluliikmesriikide hulgast on 
käesoleva määruse kohaldamise 
seisukohast tema asjakohane päritoluriik, 
ning kõnealuse päritoluliikmesriigi 
emaettevõtja teavitab sellest vastavalt.

Or. ro

Muudatusettepanek 376
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi reguleerivat asutust 
tuleb teavitada kõigist muudatustest 
vastavalt lõikele 2 esitatud teabes ühe kuu 

välja jäetud
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jooksul pärast asjaolude muutumist. Kui 
muudatus, millest tuleb teatada, käsitleb 
kavatsust pakkuda elektroonilise side 
võrke või teenuseid vastuvõtvas 
liikmesriigis, mille kohta ei ole seni teatist 
esitatud, võib Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja hakata kõnealuses vastuvõtvas 
liikmesriigis tegutsema pärast teatise 
esitamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 377
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis sätestatud 
teavitamiskohustuse täitmata jätmist 
käsitatakse Euroopa elektroonilise side 
ettevõtja suhtes päritoluliikmesriigis 
kehtivate ühiste tingimuste rikkumisena.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
edastab lõike 2 kohaselt saadud teabe 
ning lõike 3 kohaselt kõik selles teabes 
tehtud muudatused asjaomaste 
vastuvõtvate liikmesriikide reguleerivatele 
asutustele ning BERECi büroole ühe 
nädala jooksul pärast sellise teabe või 
muudatuse saamist.

välja jäetud



PE524.835v01-00 164/209 AM\1012835ET.doc

ET

Or. ro

Muudatusettepanek 379
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
taotluse korral väljastab 
päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
kooskõlas direktiivi 2002/20/EÜ artikliga 
9 kinnituse, milles täpsustatakse, et 
asjaomase ettevõtja suhtes kohaldatakse 
ELi ühtset luba.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 380
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui eri liikmesriikides on üks või mitu 
reguleerivat asutust seisukohal, et lõike 2 
kohaselt esitatud teatises või lõike 3 
kohaselt esitatud teabe muudatustes 
nimetatud päritoluliikmesriik ei vasta või 
ei vasta enam ettevõtja käesoleva määruse 
kohasele peamisele tegevuskohale, 
teatatakse sellest komisjonile, 
põhjendades oma hinnangut. Komisjonile 
esitatud teabe koopia saadetakse 
teadmiseks BERECi büroosse. Komisjon 
annab asjaomasele Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjale ja 
vaidlustatud päritoluliikmesriigi 
reguleerivale asutusele võimaluse esitada 
oma seisukohad ning teeb seejärel otsuse 

välja jäetud
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kõnealuse ettevõtja päritoluliikmesriigi 
kindlaksmääramise kohta vastavalt 
käesolevale määrusele kolme kuu jooksul 
pärast seda, kui talle on küsimusest 
teatatud.

Or. ro

Muudatusettepanek 381
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Vastavus ELi ühtsele loale
1. Iga asjaomase liikmesriigi reguleeriv 
asutus kontrollib ja tagab direktiivi 
2002/20/EÜ artiklis 10 sätestatud 
menetlusi rakendava siseriikliku õiguse 
kohaselt, et Euroopa elektroonilise side 
ettevõtjad täidavad tema territooriumil 
kohaldatavaid eeskirju ja tingimusi 
vastavalt artiklile 3.
2. Vastuvõtva liikmesriigi reguleeriv 
asutus edastab päritoluliikmesriigi 
reguleerivale asutusele kogu asjakohase 
teabe üksikmeetmetest, mis ta on võtnud 
Euroopa elektroonilise side ettevõtja 
suhtes, et tagada oma territooriumil 
kohaldatavate eeskirjade ja tingimuste 
täitmine vastavalt artiklile 3.

Or. ro

Muudatusettepanek 382
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 383
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Jaemüügitasandi tasude kaotamine

Alates 1. juulist 2015. aastal ei kohalda 
rändlusteenuse pakkujad riigisiseste 
mobiilsideteenuste tasudega võrrelduna 
mis tahes lisatasusid ühegi liikmesriigi 
rändlusteenust kasutava kliendi suhtes 
ühegi tehtud või vastuvõetud reguleeritud 
rändluskõne, ühegi saadetud reguleeritud 
rändluslühisõnumi, ühegi saadetud 
rändlusmultimeediasõnumi või ühegi 
kasutatud reguleeritud andmeside 
rändlusteenuse eest või mis tahes 
üldtasusid, mis võimaldavad lõppseadme 
või -teenuse kasutamist välisriigis. 

Or. en

Muudatusettepanek 384
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 7 välja jäetud
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Täitemeetmete tagamise koordineerimine
1. Artikli 6 kohaldamisel võtab 
päritoluliikmesriigi reguleeriv asutus 
muus liikmesriigis pakutava või muus 
liikmesriigis kahju tekitanud 
elektroonilise side teenuse või võrguga 
seotud järelevalve- ja täitemeetmeid sama 
hoolsalt kui siis, kui elektroonilise side 
teenust või võrku oleks pakutud 
päritoluliikmesriigis.
2. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil on võimalik kätte toimetada 
artiklite 5 ja 6 kohaselt võetud 
meetmetega seotud õigusdokumente.

Or. ro

Muudatusettepanek 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/140/EÜ ja otsusega 676/2002/EÜ, 
võttes arvesse sätteid, nagu need on 
sätestatud direktiivi 2002/21/EÜ artiklites 
8a ja 9.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Catherine Trautmann

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

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile; selle sätteid tõlgendatakse 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
asjakohaste osadega (eelkõige artiklid 8a 
ja 9) ning raadiospektripoliitika 
programmiga.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile direktiivide 2009/140/EÜ 
ja 676/2002/EÜ mõistes, arvestades 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 8 a ja 
artiklis 9 sätestatud tingimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 388
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile, võttes arvesse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 8 a ja 
artiklis 9 sätestatud tingimusi.
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Or. de

Muudatusettepanek 389
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ artiklitega 8 a ja 9.

Or. de

Muudatusettepanek 390
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile.

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektrile vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ artiklile 8 a ja 9.

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse traadita 
lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 

1. Käesolevat jagu kohaldatakse 
ühtlustatud raadiospektrile.
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raadiospektrile.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel.

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku, kaitse ja üldise 
huvi eesmärkidel, nagu kultuuriline ja 
keeleline mitmekesisus ja 
meediapluralism, näiteks raadio- ja 
telesaadete kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel.

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel, võttes arvesse üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu kultuuriline 
mitmekesisus ja meedia mitmekesisus, 
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ning kõigi raadiospektri kasutajate 
huvisid.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel.

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel ning üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide saavutamiseks, eelkõige 
audiovisuaal- ja meediapoliitika 
raamistikus.

Or. fr

Muudatusettepanek 395
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel.

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel ning täiendavalt üldise huvi, 
eelkõige audiovisuaal- ja meediapoliitika 
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eesmärkide täitmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel.

2. Käesolev jagu ei piira liikmesriikide 
õigust saada kasu tasudest, mis on 
kehtestatud raadiospektriressursside 
optimaalse kasutamise tagamiseks 
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 13, 
ning korraldada ja kasutada oma spektrit 
avaliku korra, julgeoleku ja kaitse 
eesmärkidel või selleks, et üritada 
saavutada üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu kultuuriline mitmekesisus 
ja meedia mitmekesisus.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutades käesolevas jaos antud 
volitusi, võtab komisjon võimalikult 
suurel määral arvesse kõiki komisjoni 
otsusega 2002/622/EÜ28 loodud 
raadiospektripoliitika töörühma (RSPG) 
esitatud asjakohaseid arvamusi.

välja jäetud

__________________
28 Komisjoni otsus 2002/622/EÜ, 26. juuli 
2002, millega luuakse 
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raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 
198, 27.7.2002, lk 49).

Or. en

Muudatusettepanek 398
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutades käesolevas jaos antud 
volitusi, võtab komisjon võimalikult suurel 
määral arvesse kõiki komisjoni otsusega 
2002/622/EÜ28 loodud 
raadiospektripoliitika töörühma (RSPG) 
esitatud asjakohaseid arvamusi.

3. Kasutades käesolevas jaos antud 
volitusi, võtab komisjon võimalikult suurel 
määral arvesse kõiki komisjoni otsusega 
2002/622/EÜ28 loodud 
raadiospektripoliitika töörühma (RSPG) 
esitatud asjakohaseid arvamusi ning 
BERECi juhiseid ja suuniseid tema 
kompetentsi kuuluvatel teemadel.

__________________ __________________
28 Komisjoni otsus 2002/622/EÜ, 26. juuli 
2002, millega luuakse 
raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 
198, 27.7.2002, lk 49).

28 Komisjoni otsus 2002/622/EÜ, 26. juuli 
2002, millega luuakse 
raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 
198, 27.7.2002, lk 49).

Or. it

Muudatusettepanek 399
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutades käesolevas jaos antud 
volitusi, võtab komisjon võimalikult suurel 
määral arvesse kõiki komisjoni otsusega 
2002/622/EÜ28 loodud 
raadiospektripoliitika töörühma (RSPG)
esitatud asjakohaseid arvamusi.

3. Kasutades käesolevas jaos antud 
volitusi, võtab komisjon võimalikult suurel 
määral arvesse kõiki BERECi poolt
esitatud asjakohaseid arvamusi.
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__________________ __________________
28 Komisjoni otsus 2002/622/EÜ, 26. juuli 
2002, millega luuakse 
raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 
198, 27.7.2002, lk 49).

Or. en

Muudatusettepanek 400
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Teatavate raadiosageduste kasutamise 
individuaalsete õiguste üleandmise ja 

rentimisega ning nende kestusega seotud 
aspektide ühtlustamine

1. Piiramata direktiivi 2002/21/EÜ ja 
konkurentsieeskirjade kohaldamist 
ettevõtjate suhtes, kohaldatakse järgmist 
seoses spektri või selle osade, mis on 
määratletud otsuse nr 243/2012/EL artikli 
6 lõikes 8, kasutusõiguste üleandmise või 
rentimisega:
a) liikmesriigid teevad kõigi selliste 
kasutusõiguste kehtivad üksikasjad 
standardiseeritud elektroonilises vormis 
avalikult kättesaadavaks;
b) liikmesriigid ei tohi keelduda selliste 
kasutusõiguste praegustele omanikele 
üleandmist või rentimist lubamast;
c) punktis b hõlmamata juhtudel võivad 
liikmesriigid üleandmisest keelduda ainult 
juhul, kui on tuvastatud, et on olemas 
selge risk, et uus omanik ei suuda täita 
kasutusõiguse kehtivaid tingimusi;
d) punktis b hõlmamata juhtudel ei tohi 
liikmesriigid rentimisest keelduda, kui 
üleandja on otsustanud jääda vastutavaks 



AM\1012835ET.doc 175/209 PE524.835v01-00

ET

kasutusõiguse kehtivate tingimuste 
täitmise eest.
2. Mis tahes haldustasu, mida on 
ettevõtjate suhtes kohaldatud seoses 
spektri üleandmise või rentimise taotluse 
töötlemisega, katab kokkuvõttes ainult 
halduskulusid, sh lisaetappe, nagu uue 
kasutusõiguse väljastamine, mis on 
taotluse töötlemise jooksul esinenud. 
Kõiki selliseid tasusid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
proportsionaalse viisil, mis minimeerib 
täiendavaid halduskulusid ja kaasnevaid 
tasusid. Direktiivi 2002/20/EÜ artikli 12 
lõiget 2 kohaldatakse tasude suhtes, mida 
on käesoleva lõike alusel rakendatud.
3. Kõik spektri kasutusõigused antakse 
minimaalse kestusega 20 aastat ning 
kõigil juhtudel kestuseks, mis on 
investeeringute ja konkurentsi 
soodustamiseks asjakohane ning heidutab 
spektri alakasutust või „varumist”. 
Liikmesriigid võivad anda tähtajatu 
kestusega kasutusõiguseid.
4. Liikmesriigid võivad sätestada õiguste 
proportsionaalse ja mittediskrimineeriva 
tühistamise, et tagada spektri tõhus 
kasutamine, kuid piirdudes mitte ainult 
spektri haldamisega seotud eesmärkidega; 
riikliku julgeolekuga; litsentsitingimuste 
rikkumisega; sagedusala ühtlustatud 
muutmisega ja tasude maksmata 
jätmisega.
5. Kõigi olemasolevate spektri 
kasutusõiguste kestust pikendatakse 20 
aastani alates nende andmise kuupäevast, 
piiramata muid tingimusi, mis on seotud 
kasutusõiguse ja tähtajatu kestusega 
kasutusõigustega.
6. Litsentsi minimaalselt 20-aastane 
kestus ei tohiks vähendada reguleerivate 
asutuste võimet anda välja ajutisi litsentse 
ja teiseste kasutusotstarvetega litsentse 
ühtlustatud sagedusalas.
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Or. en

Muudatusettepanek 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Teatavate raadiosageduste kasutamise 
individuaalsete õiguste üleandmise, 
rentimise või jagamisega ning nende 
kestusega seotud aspektide ühtlustamine
1. Piiramata konkurentsieeskirjade 
kohaldamist ettevõtjate suhtes, 
kohaldatakse järgmist seoses spektri või 
selle osade, mis on määratletud otsuse nr 
243/2012/EL artikli 6 lõikes 8, 
kasutusõiguste üleandmise, rentimise või 
jagamisega:
a) liikmesriigid teevad kõigi selliste 
kasutusõiguste kehtivad üksikasjad 
standardiseeritud elektroonilises vormis 
avalikult kättesaadavaks;
b) liikmesriigid ei tohi keelduda selliste 
kasutusõiguste praegustele omanikele 
üleandmist või rentimist lubamast;
c) punktis b hõlmamata juhtudel võivad 
liikmesriigid üleandmisest keelduda ainult 
juhul, kui on tuvastatud, et on olemas 
selge risk, et uus omanik ei suuda täita 
kasutusõiguse kehtivaid tingimusi;
d) punktis b hõlmamata juhtudel ei tohi 
liikmesriigid rentimisest keelduda, kui 
üleandja on otsustanud jääda vastutavaks 
kasutusõiguse kehtivate tingimuste 
täitmise eest.
e) liikmesriigid peaksid edendama 
litsentsitud jagatud juurdepääsu spektrile 
tegeliku loaandmise korra raames. 
Liikmesriigid võivad jagamist kohaldada 
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selleks, et tagada spektri tõhus kasutus.
2. Mis tahes haldustasu, mida on 
ettevõtjate suhtes kohaldatud seoses 
spektri üleandmise, rentimise või jagamise 
taotluse töötlemisega, katab kokkuvõttes 
ainult halduskulusid, sh lisaetappe, nagu 
uue kasutusõiguse väljastamine, mis on 
taotluse töötlemise jooksul esinenud. 
Kõiki selliseid tasusid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
proportsionaalse viisil, mis minimeerib 
täiendavaid halduskulusid ja kaasnevaid 
tasusid. Direktiivi 2002/20/EÜ artikli 12 
lõiget 2 kohaldatakse tasude suhtes, mida 
on käesoleva lõike alusel rakendatud.

Or. en

Selgitus

Spektri jagamist tuleks julgustada, et kasvatada turusisest konkurentsi ja maksimeerida 
tarbijate kasu ja innovatsiooni. Samal põhjusel tuleks välistada spektrilitsentside liialt pikk 
või tähtajatu kestus.

Muudatusettepanek 402
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Teatavate raadiosageduste kasutamise 
individuaalsete õiguste üleandmise ja 
rentimisega ning nende kestusega seotud 
aspektide ühtlustamine
1. Piiramata konkurentsieeskirjade 
kohaldamist ettevõtjate suhtes, 
kohaldatakse järgmist seoses spektri või 
selle osade, mis on määratletud otsuse nr 
243/2012/EL artikli 6 lõikes 8, 
kasutusõiguste üleandmise või 
rentimisega: liikmesriigid teevad kõigi 
selliste kasutusõiguste kehtivad 
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üksikasjad standardiseeritud 
elektroonilises vormis avalikult 
kättesaadavaks.
2. Mis tahes haldustasu, mida on 
ettevõtjate suhtes kohaldatud seoses 
spektri üleandmise või rentimise taotluse 
töötlemisega, katab kokkuvõttes ainult 
halduskulusid, sh lisaetappe, nagu uue 
kasutusõiguse väljastamine, mis on 
taotluse töötlemise jooksul esinenud. 
Kõiki selliseid tasusid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
proportsionaalse viisil, mis minimeerib 
täiendavaid halduskulusid ja kaasnevaid 
tasusid. Direktiivi 2002/20/EÜ artikli 12 
lõiget 2 kohaldatakse tasude suhtes, mida 
on käesoleva lõike alusel rakendatud.
3. Kõik spektri kasutusõigused antakse 
vähemalt 30 aastaks. Liikmesriigid võivad 
anda tähtajatu kestusega kasutusõiguseid.
4. Liikmesriigid võivad sätestada õiguste 
proportsionaalse ja mittediskrimineeriva 
tühistamise, sh 30-aastase minimaalse 
kestusega õiguste tühistamise, et tagada 
spektri tõhus kasutamine, kuid piirdudes 
mitte ainult spektri haldamisega seotud 
eesmärkidega; riikliku julgeolekuga; 
litsentsitingimuste rikkumisega; 
sagedusala ühtlustatud muutmisega ja 
tasude maksmata jätmisega.
Kõigi olemasolevate spektri 
kasutusõiguste kestust pikendatakse 30 
aastani alates nende andmise kuupäevast, 
piiramata muid tingimusi, mis on seotud 
kasutusõiguse ja tähtajatu kestusega 
kasutusõigustega.
5. Litsentsi minimaalselt 30-aastane 
kestus ei tohiks vähendada reguleerivate 
asutuste võimet anda välja ajutisi litsentse 
ja teiseste kasutusotstarvetega litsentse 
ühtlustatud sagedusalas.

Or. en
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Selgitus

Kasutusõiguste tühistamine põhjendatud tingimustel peab endiselt võimalik olema. Samuti ei 
tohiks kahjustada reguleerivate asutuste võimet anda välja ajutisi litsentse ja teiseste 
kasutusotstarvetega litsentse ühtlustatud sagedusalas. Sellega tagatakse spektri tõhus kasutus.

Muudatusettepanek 403
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 404
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raadiospektri eest vastutavad riikide 
pädevad asutused toetavad sellise traadita 
ala arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
võimalik mastaabisääst, et seeläbi 
soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 
ja lõppkasutajate pikaajalist kasu.

Ilma et see piiraks üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste tagamist kooskõlas 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 9 lõikega 4, 
toetavad raadiospektri eest vastutavad 
riikide pädevad asutused sellise traadita ala 
arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
võimalik mastaabisääst, et seeläbi 
soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 
ja lõppkasutajate pikaajalist kasu. 
Võimalust luua mitmetoimelisi võrke, mis 
hõlmavad nii ringhäälingu kui ka 
mobiilside tehnoloogiat, tuleb kaaluda 
põhjalikult.
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Or. de

Muudatusettepanek 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raadiospektri eest vastutavad riikide 
pädevad asutused toetavad sellise traadita 
ala arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
võimalik mastaabisääst, et seeläbi 
soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 
ja lõppkasutajate pikaajalist kasu.

Piiramata üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide kaitsmist, toetavad 
raadiospektri eest vastutavad riikide 
pädevad asutused sellise traadita ala 
arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
võimalik mastaabisääst, et seeläbi 
soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 
ja lõppkasutajate pikaajalist kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raadiospektri eest vastutavad riikide 
pädevad asutused toetavad sellise traadita 
ala arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, mitme riigi territooriumit 
hõlmavaid võrke ja teenuseid ja kus on 
võimalik mastaabisääst, et seeläbi 

Raadiospektri eest vastutavad riikide 
pädevad asutused toetavad sellise traadita 
ala arendamist, kus traadita kiire 
lairibaühenduse investeerimis- ja 
konkurentsitingimused sulavad ühte ning 
kus on võimalik kavandada ja pakkuda 
integreeritud, koostalitlusvõimelisi, 
avatud, ühistel standarditel põhinevaid, 
mitme riigi territooriumit hõlmavaid võrke 
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soodustada innovatsiooni, majanduskasvu 
ja lõppkasutajate pikaajalist kasu.

ja teenuseid ja kus on võimalik 
mastaabisääst, et seeläbi soodustada 
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
lõppkasutajate pikaajalist kasu.

Or. it

Muudatusettepanek 407
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevad asutused hoiduvad 
kohaldamast selliseid menetlusi või 
kehtestamast selliseid tingimusi 
raadiospektri kasutamisele, mis võivad 
põhjendamatult takistada Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjaid pakkumast 
integreeritud elektroonilise side võrke ja 
teenuseid mitmes liikmesriigis või kõikjal 
liidus.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 408
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevad asutused hoiduvad 
kohaldamast selliseid menetlusi või 
kehtestamast selliseid tingimusi 
raadiospektri kasutamisele, mis võivad 
põhjendamatult takistada Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjaid pakkumast 
integreeritud elektroonilise side võrke ja 
teenuseid mitmes liikmesriigis või kõikjal 
liidus.

Riikide pädevad asutused hoiduvad 
kohaldamast selliseid menetlusi või 
kehtestamast selliseid tingimusi 
raadiospektri kasutamisele, mis võivad 
põhjendamatult takistada Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjaid pakkumast 
integreeritud elektroonilise side võrke ja 
teenuseid mitmes liikmesriigis või kõikjal 
liidus ja/või luues põhjendamatult 
takistusi, tekitades häireid, asjaomastes 
raadiospektri sagedusalades ning 
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naabersagedusalades olemasolevate 
teenuste või rakenduste toimimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide pädevad asutused kohaldavad 
raadiospektri kasutamist lubades
võimalikult vähe koormavat lubade 
andmise süsteemi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel 
viisil, mis võimaldaks muuta raadiospektri 
kasutuse võimalikult paindlikuks ja 
tõhusaks ning edendada kõikjal liidus 
Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
integreeritud ja mitme riigi territooriumit 
hõlmavate investeeringute ja tegevuse 
suhtes kohaldatavaid võrreldavaid 
tingimusi.

2. Riikide pädevad asutused kohaldavad 
läbipaistvat menetlust ja kohaldavad 
võimalikult vähe koormavat lubade 
andmise süsteemi, pakkudes kõikidele 
osalistele võrdset juurdepääsutingimusi 
raadiospektri kasutamisele objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel 
viisil, mis võimaldaks muuta raadiospektri 
kasutuse võimalikult paindlikuks ja 
tõhusaks ning edendada kõikjal liidus 
Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
integreeritud ja mitme riigi territooriumit 
hõlmavate investeeringute ja tegevuse 
suhtes kohaldatavaid võrreldavaid 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide pädevad asutused kohaldavad 
raadiospektri kasutamist lubades 
võimalikult vähe koormavat lubade 
andmise süsteemi objektiivsete, 

2. Riikide pädevad asutused kohaldavad 
raadiospektri kasutamist lubades kõige 
tõhusamat lubade andmise süsteemi 
objektiivsete, läbipaistvate, 
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läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel 
viisil, mis võimaldaks muuta raadiospektri 
kasutuse võimalikult paindlikuks ja 
tõhusaks ning edendada kõikjal liidus 
Euroopa elektroonilise side ettevõtjate 
integreeritud ja mitme riigi territooriumit 
hõlmavate investeeringute ja tegevuse 
suhtes kohaldatavaid võrreldavaid 
tingimusi.

mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel 
viisil, mis võimaldaks muuta raadiospektri 
kasutuse võimalikult paindlikuks ja 
tõhusaks ning edendada kõikjal liidus 
elektroonilise side ettevõtjate integreeritud 
ja mitme riigi territooriumit hõlmavate 
investeeringute ja tegevuse suhtes 
kohaldatavaid võrreldavaid tingimusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 411
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist.

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist.

Riikide pädevad asutused tagavad ka 
olemasolevate ja uute raadiospektri 
kasutajate kooseksisteerimise. Selleks 
peaksid nad läbi viima põhjaliku 
mõjuhindamise ja kõiki sidusrühmi 
hõlmavad konsultatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Françoise Castex

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

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist.

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist. Nad peavad 
silmas ka spektri kollektiivset kasutamist 
ning spektri jagatud ja litsentsimata 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist.

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate objektiivset, läbipaistvat ja 
mittediskrimineerivat kohtlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
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võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist.

võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate objektiivset, läbipaistvat ja 
mittediskrimineerivat kohtlemist.

Or. es

Muudatusettepanek 415
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate võrdset kohtlemist.

3. Raadiospektri kasutustingimuste ja -
korra kehtestamisel peavad riikide pädevad 
asutused silmas eelkõige praeguste ja 
võimalike uute operaatorite ning Euroopa 
elektroonilise side ettevõtjate ja muude 
ettevõtjate läbipaistvat, 
mittediskrimineerivat ja objektiivset 
võrdset kohtlemist.

Or. de

Muudatusettepanek 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peaksid edendama 
litsentsitud jagatud juurdepääsu spektrile 
tegeliku loaandmise korra raames. 
Liikmesriigid võivad jagamist kohaldada 
selleks, et tagada spektri tõhus kasutus.

Or. en
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Muudatusettepanek 417
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutamise ja tulemusliku haldamise 
tagamine;

b) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutamise ja tulemusliku haldamise ning 
litsentsimata spektri kättesaadavuse
tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) prognoositavate ja võrreldavate 
tingimuste tagamine, et võimaldada mitme 
riigi territooriumi hõlmavate 
võrguinvesteeringute ja -teenuste 
kavandamine ja mastaabisäästu 
saavutamine;

c) prognoositavate ja võrreldavate 
tingimuste tagamine, et võimaldada mitme 
riigi territooriumi hõlmavaid pikaajalisi ja 
jätkusuutlikke võrguinvesteeringuid ja -
teenuseid ja mastaabisäästu saavutamine;

Or. de

Muudatusettepanek 419
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kehtestatud tingimuste vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse tagamine, sealhulgas 
hinnates objektiivselt, kas teatavaid 
operaatoreid kas soosida või kahjustada 

d) kehtestatud tingimuste vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse tagamine, sealhulgas 
hinnates läbipaistvalt ja objektiivselt, kas 
teatavaid operaatoreid kas soosida või 
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võivate lisatingimuste kehtestamine on 
põhjendatud;

kahjustada võivate lisatingimuste 
kehtestamine on põhjendatud;

Or. de

Muudatusettepanek 420
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) traadita kiirete lairibavõrkude 
ulatusliku territoriaalse katvuse ning 
nendega seotud teenuste laialdase leviku 
ja tarbimise tagamine.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) traadita kiirete lairibavõrkude ulatusliku 
territoriaalse katvuse ning nendega 
seotud teenuste laialdase leviku ja 
tarbimise tagamine.

e) traadita kiirete lairibavõrkude suureneva 
nõudluse rahuldamiseks tõhusa kasutuse
tagamine, võttes samas arvesse spektri kui 
terviku üldist avalikku huvi ning 
sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku 
väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kahjuliku sekkumise takistamine, 
sealhulgas võimalus näha ette kohustus 
leida koos teiste kasutajatega lahendus 
sekkumisprobleemile ja kanda selle 
tagajärjel tekkinud kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 423
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kahjuliku sekkumise takistamine, 
sealhulgas võimalus näha ette kohustus 
leida koos teiste kasutajatega lahendus 
sekkumisjuhtumitele ja kanda tekkinud 
kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 424
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) mis tahes kahjustavate häirete 
ennetamine, sealhulgas kohustuste 
kehtestamise võimaluse ennetamine 
raadiospektri teiste kasutajate segamise 
olukordade lahendamiseks ja tekkinud 
kulude katmiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) selle tagamine, et mis tahes poliitiline 
muudatus seoses spektri tõhusa 
kasutamisega võtab arvesse selle mõju 
üldisele avalikule huvile häirete ja kulude 
seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) mis tahes kahjulike häirete 
ennetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riikide pädevad asutused peavad 
tagama, et teave on kättesaadav 
raadiospektri kasutamiseks loa andmise 
tingimustes ja korras, ning võimaldama 
sidusrühmadel esitada oma seisukohti 
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protsessi vältel.

Or. es

Muudatusettepanek 428
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riiklikud pädevad asutused tagavad, 
et õigeaegne teave on saadaval 
loaandmise tingimuste ja raadiospektri 
kasutamise menetluste kohta, ning nad 
võimaldavad huvitatud osapooltel 
protsessi käigus oma seisukohti esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui raadiospektri kasutusõiguste 
andmise konkreetse menetluse käigus 
otsustatakse, kui palju ja mis liiki 

1. Kui raadiospektri kasutusõiguste 
andmise konkreetse menetluse käigus 
otsustatakse, kui palju ja mis liiki 
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raadiospektrit eraldada, võtavad riikide 
pädevad asutused arvesse järgmist:

raadiospektrit eraldada, võtavad riikide 
pädevad asutused arvesse kättesaadavate 
raadiospektri eri sagedusalade tehnilisi 
näitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) erinevate saadaval olevate 
raadiosagedusalade tehnilised näitajad;

a) erinevate saadaval olevate 
raadiosagedusalade tehnilised näitajad ning 
praegune ja kavandatav kasutusala;

Or. de

Muudatusettepanek 432
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) erinevate saadaval olevate 
raadiosagedusalade tehnilised näitajad;

a) erinevate saadaval olevate 
raadiosagedusalade tehnilised näitajad ning 
praegune ja kavandatav kasutusala;

Or. de

Muudatusettepanek 433
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) selliste raadiosagedusalade tõhus 
kasutamine, mida kasutatakse juba 
mobiilse lairiba kaudu;

Or. de

Muudatusettepanek 434
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võimalus kombineerida ühe menetluse 
raames üksteist täiendavaid sagedusalasid 
ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 435
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) selliste raadiosagedusalade tõhus 
kasutamine, mida kasutatakse juba 
mobiilse lairiba kaudu;

Or. de

Muudatusettepanek 436
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eri liikmesriikides raadiospektri 
kasutusõigustest moodustuva sidusa 
koosluse tähtsus võrkude või teenuste 
pakkumisele kogu liidu turul või 
märkimisväärsel osal sellest turust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 437
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutuse vastavalt artikli 9 lõike 4 punktile 
b, võttes arvesse asjaomase sagedusala või 
-alade omadusi;

a) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutuse vastavalt artikli 9 lõike 4 punktile 
b, võttes arvesse asjaomase sagedusala või 
-alade omadusi ning praegust ja 
kavandatavat kasutusala;

Or. de

Muudatusettepanek 438
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutuse vastavalt artikli 9 lõike 4 
punktile b, võttes arvesse asjaomase
sagedusala või -alade omadusi;

a) raadiospektri võimalikult tõhusa 
kasutuse vastavalt artikli 9 lõike 4 
punktile b, võttes arvesse asjaomase 
sagedusala või -alade omadusi ning 
praegust ja kavandatavat kasutamist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 439
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) olemasolevale kasutajale sagedusala 
muutmisest tekkinud kulude arvesse 
võtmise;

Or. de

Muudatusettepanek 440
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kasutajale sagedusala muutmisest 
tekkinud kulude arvesse võtmise.

Or. de

Muudatusettepanek 441
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevad asutused tagavad, et 
raadiospektri kasutusõiguste võimalikud 
tasud

Riikide pädevad asutused tagavad, et 
raadiospektri kasutusõiguste võimalikud 
tasud, mille eesmärk on nõudluse üle- ja 
puudujäägi tasakaalustamine (oksjonite 
kaudu või halduskorras),

Or. de
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Muudatusettepanek 442
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevad asutused tagavad, et 
raadiospektri kasutusõiguste võimalikud 
tasud

Riikide pädevad asutused tagavad, et kõiki 
liiki raadiospektri kasutusõiguste 
võimalikud tasud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) peegeldavad asjakohaselt raadiospektri 
sotsiaalset ja majanduslikku väärtust, 
sealhulgas kasulikke välismõjusid;

a) peegeldavad asjakohaselt raadiospektri 
sotsiaalset, kultuurset ja majanduslikku 
väärtust, sealhulgas kasulikke 
välismõjusid, ja ei ületa turuväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) peegeldavad asjakohaselt raadiospektri 
sotsiaalset ja majanduslikku väärtust, 
sealhulgas kasulikke välismõjusid;

a) peegeldavad asjakohaselt raadiospektri 
sotsiaalset ja majanduslikku väärtust, 
sealhulgas kasulikke välismõjusid ja ei 
ületa turuväärtust;

Or. de
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Muudatusettepanek 445
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) võtavad vajaduse korral arvesse 
raadiospektri praeguste kasutajate 
väljatõrjumise tõttu tekkinud kulusid;

Or. fr

Muudatusettepanek 446
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) saavutavad optimaalse jaotumise 
koheselt makstavate ja võimalike
perioodiliste maksete vahel, võttes eelkõige 
arvesse vajadust stimuleerida võrgu kiiret 
kasutuselevõttu ja raadiospektri kasutamist 
vastavalt artikli 9 lõike 4 punktidele b ja e.

d) saavutavad optimaalse jaotumise 
ettemakstud ja eelistatavalt perioodiliste 
maksete vahel, võttes eelkõige arvesse 
vajadust stimuleerida võrgu kiiret 
kasutuselevõttu ja raadiospektri kasutamist 
vastavalt artikli 9 lõike 4 punktidele b ja e.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tuleb tasuda alles ajahetkel, kui 
ettevõtjad raadiospektrit tegelikult 
kasutavad. Oksjonitel jagatavate 
raadiospektrite puhul tuleb raadiospektri 
tehnilised ja regulatiivsed tingimused 
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esitada enne oksjoni algust. Üksikjuhtudel 
võib osutuda vajalikuks eelnev tehniliste 
testide läbiviimine.

Or. de

Muudatusettepanek 448
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ei maksta varem kui üks aasta enne 
seda, kui operaatorid saavad alustada 
raadiospektri kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) peavad olema makstud, kui 
operaatorid on tegelikult valmis spektrit 
kasutama.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raadiospektri kasutusõigustega seotud 
tehnilised ja reguleerivad tingimused on 
määratletud ning operaatorite ja 
sidusrühmade jaoks kättesaadavad enne 
oksjoniprotsessi algust.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev lõige ei piira lõike 5 kohaldamist 
seoses võimalike tingimustega, mis 
tulenevad erisuuruste tasude 
kehtestamisest operaatorite vahelise 
tõhusa konkurentsi edendamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 452
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev lõige ei piira lõike 5 kohaldamist 
seoses võimalike tingimustega, mis 
tulenevad erisuuruste tasude 
kehtestamisest operaatorite vahelise 
tõhusa konkurentsi edendamiseks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 453
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev lõige ei piira lõike 5 kohaldamist 
seoses võimalike tingimustega, mis 
tulenevad erisuuruste tasude 
kehtestamisest operaatorite vahelise 
tõhusa konkurentsi edendamiseks.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 454
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riikide pädevad asutused võivad 
kehtestada kohustused minimaalse 
territoriaalse kaetuse saavutamiseks üksnes 
siis, kui need on vastavalt artikli 9 lõike 4 
punktile d vajalikud ja proportsionaalsed
riiklikul tasandil kindlaks määratud üldist 
huvi pakkuvate konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks. Selliste kohustuste 
kehtestamisel võtavad riikide pädevad 
asutused arvesse

4. Riikide pädevad asutused võivad 
kehtestada kohustused minimaalse 
territoriaalse kaetuse saavutamiseks 
riiklikul tasandil kindlaks määratud üldist 
huvi pakkuvate konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks. Selliste kohustuste 
kehtestamisel võtavad riikide pädevad 
asutused arvesse

Or. ro

Muudatusettepanek 455
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste operaatorite arvu vähendamist, 
kelle suhtes on võimalik neid kohustusi 
kohaldada;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 456
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et otsustada, kas kohaldada 
mobiilsetele juurdepääsukohustustele 
piiranguid, peavad riikide asutused 
põhjendama oma otsust turunäitajate 
ulatusliku hinnanguga ja esitama tõendid 
turutõrke olemasolu kohta. Lisaks peab 
otsusele eelnema võrguettevõtjate 
investeeringuid puudutav mõjuhinnang; 
otsustatud kohustuste täitmist tuleb 
korrapäraselt kontrollida.

Or. de

Muudatusettepanek 457
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui määratakse kindlaks, kas rakendada 
mis tahes mobiilse ühendusega seotud 
kohustusi, põhjendavad riikide pädevad 
asutused oma otsust turutingimuste 
põhjaliku hindamisega, mis näitab 
turutõrkeid, ja võrguoperaatorite poolt 
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tehtud investeeringute mõjuhindamisega. 
Nad vaatavad korrapäraselt läbi kõik 
rakendatud kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevad asutused määravad 
kindlaks tingimused, mille kohaselt 
ettevõtjad võivad raadiospektri kasutamise 
individuaalseid õigusi osaliselt või 
tervikuna teistele ettevõtjatele üle anda või 
rentida, sealhulgas kõnealuse raadiospektri 
ühiskasutamine. Selliste tingimuste 
kindlaksmääramisel võtavad riikide 
pädevad asutused arvesse

Riikide pädevad asutused määravad ühe 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest kindlaks tingimused, mille 
kohaselt ettevõtjad võivad raadiospektri 
kasutamise individuaalseid õigusi osaliselt 
või tervikuna teistele ettevõtjatele üle anda 
või rentida, sealhulgas kõnealuse 
raadiospektri ühiskasutamine. Selliste 
tingimuste kindlaksmääramisel võtavad 
riikide pädevad asutused arvesse

Or. en

Muudatusettepanek 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Otsuses nr 243/2012 sätestatud 
vähemalt 1200 MHz sobiliku spektri 
traadita lairibaühenduse jaoks eraldamise
eesmärgi kohaselt tuvastavad riikide 
pädevad asutused ühe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 
ühtlustatud traadita raadiospektri, mis on 
liberaliseerimiseks sobilik, ning määravad 
kindlaks tingimused, mille alusel traadita 
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raadiospektri kasutamise õigust omavad 
ettevõtjad võivad muuta sellise 
ühtlustatud traadita raadiospektri 
sihtpunkti ja kasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 461
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist.

1. Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist. See ei mõjuta artikli 2 lõike 2 
punkti 8.

Or. de

Selgitus

Sellega soovitakse tagada, et tegemist on esmaselt jagatud spektrite kasutamisega.
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Muudatusettepanek 462
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist.

1. Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist. Artikli 2 lõike 2 punkt 8 
jäetakse käesolevast eeskirjast välja.

Or. de

Muudatusettepanek 463
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist.

1. Kui traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud raadiospektri kättesaadavuse ja 
tõhusa kasutamise tehnilised tingimused 
võimaldavad kasutada asjaomast 
raadiospektrit üldloasüsteemi alusel, 
hoiduvad riikide pädevad asutused 
lisatingimuste kehtestamisest ega lase mis 
tahes teistsugusel kasutusel takistada selle 
ühtlustatud süsteemi tulemuslikku 
kohaldamist. See ei mõjuta artikli 2 lõike 2 
punkti 8.

Or. de
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Muudatusettepanek 464
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevad asutused kaaluvad 
vajadust määrata vastavalt otsuse nr 
243/2012/EÜ artikli 6 lõikele 3 erinevatele 
sagedusaladele kindlaks asjakohased 
tehnilise jõudluse miinimumtasemed, et 
parandada spektrikasutuse tõhusust ja 
piiramata otsuse nr 676/2002 alusel võetud 
meetmeid.

Riikide pädevad asutused kaaluvad 
vajadust määrata vastavalt otsuse nr 
243/2012/EÜ artikli 6 lõikele 3 erinevatele 
sagedusaladele kindlaks asjakohased 
jõudluse miinimumtasemed ja piiramata 
otsuse nr 676/2002 alusel võetud 
meetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 465
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtta arvesse tehnoloogia arengu ja 
seadmete uuendamise tsükleid, eelkõige 
lõppseadmeid, ja

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutusõiguste kestus või edasiste 
uuendamiste kuupäevad kehtestatakse 
aegsasti enne esimeses lõigus osutatud 

Kasutusõiguste kestus või edasiste 
uuendamiste kuupäevad kehtestatakse 
aegsasti enne esimeses lõigus osutatud 
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ajakavas sisalduvat asjaomast menetlust. 
Ajakavades, kehtivusaegades ja 
uuendustsüklites võetakse arvesse vajadust 
prognoositava investeerimiskeskkonna 
järele, tegelikku võimalust vabastada 
traadita lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektri uusi sagedusalasid ning 
seonduvate investeeringute 
amortisatsiooniperioodi 
konkurentsitingimustes.

ajakavas sisalduvat asjaomast menetlust. 
Ajakavades, kehtivusaegades ja 
uuendustsüklites võetakse arvesse vajadust 
prognoositava investeerimiskeskkonna 
järele, tegelikku võimalust vabastada 
traadita lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektri uusi sagedusalasid ning 
seonduvate investeeringute 
amortisatsiooniperioodi 
konkurentsitingimustes. Riiklikud pädevad 
asutused kohaldavad raadiospektri 
kasutuslubade andmise suhtes vähemalt 
kolmekümne (30) aasta pikkust kestust.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutusõiguste kestus või edasiste 
uuendamiste kuupäevad kehtestatakse 
aegsasti enne esimeses lõigus osutatud 
ajakavas sisalduvat asjaomast menetlust. 
Ajakavades, kehtivusaegades ja 
uuendustsüklites võetakse arvesse vajadust 
prognoositava investeerimiskeskkonna 
järele, tegelikku võimalust vabastada 
traadita lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektri uusi sagedusalasid ning 
seonduvate investeeringute 
amortisatsiooniperioodi 
konkurentsitingimustes.

Piiramata artikli 8a lõiget 3, 
kasutusõiguste kestus või edasiste 
uuendamiste kuupäevad kehtestatakse 
aegsasti enne esimeses lõigus osutatud 
ajakavas sisalduvat asjaomast menetlust. 
Ajakavades, kehtivusaegades ja 
uuendustsüklites võetakse arvesse vajadust 
prognoositava investeerimiskeskkonna 
järele, tegelikku võimalust vabastada 
traadita lairibaühenduse jaoks ühtlustatud 
raadiospektri uusi sagedusalasid ning 
seonduvate investeeringute 
amortisatsiooniperioodi 
konkurentsitingimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada õiguste, sh 
30-aastase miinimumkestusega õiguste, 
proportsionaalse ja mittediskrimineeriva 
tühistamise, et ennetada õiguste mis tahes 
kogunemist, mis võiks konkurentsi 
häirida.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Litsentsi vähemalt 30-aastane kestus ei 
tohiks vähendada reguleerivate asutuste 
võimet anda välja ajutisi litsentse ja 
teiseste kasutusotstarvetega litsentse 
ühtlustatud sagedusalas.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
rakendamine kõikjal liidus ja eelkõige 
võimaldada traadita teenuste samaaegset 
kättesaadavus liidus, võib komisjon 
rakendusaktide kaudu

Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
rakendamine kõikjal liidus ja eelkõige 
võimaldada traadita teenuste samaaegset 
kättesaadavus liidus, teeb komisjon 
rakendusaktide kaudu, millest esimene 
võetakse vastu ühe aasta jooksul alates 



AM\1012835ET.doc 207/209 PE524.835v01-00

ET

käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast, järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 471
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
rakendamine kõikjal liidus ja eelkõige 
võimaldada traadita teenuste samaaegset 
kättesaadavus liidus, võib komisjon 
rakendusaktide kaudu

Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
rakendamine kõikjal liidus ja eelkõige 
võimaldada traadita teenuste samaaegset 
kättesaadavus liidus, võib komisjon teha 
ettepaneku õiguslike meetmete võtmiseks 
seoses järgmisega

Or. ro

Muudatusettepanek 472
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
rakendamine kõikjal liidus ja eelkõige 
võimaldada traadita teenuste samaaegset 
kättesaadavus liidus, võib komisjon 
rakendusaktide kaudu

Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
rakendamine kõikjal liidus ja eelkõige 
võimaldada traadita teenuste samaaegset 
kättesaadavus liidus, teeb BEREC suuniste 
kaudu järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 473
Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestada liidule tervikuna ühise 
ajakava või eri liikmesriikidest koosnevate 
rühmade oludele sobivad ajakavad, 
kuupäeva või kuupäevad, enne mida 
antakse ühtlustatud sagedusala või üksteist 
täiendavate ühtlustatud sagedusalade 
kogumi jaoks individuaalsed 
kasutusõigused ning võimaldatakse 
raadiospektri tegelik kasutamine traadita 
lairibaside pakkumiseks ainuõiguse või 
ühiskasutuse alusel kõikjal liidus.

a) kehtestab liidule tervikuna ühise tähtaja
või eri liikmesriikidest koosnevate 
rühmade oludele sobivad tähtajad, 
kuupäeva või kuupäevad, enne mida 
antakse ühtlustatud sagedusala või üksteist 
täiendavate ühtlustatud sagedusalade 
kogumi jaoks individuaalsed 
kasutusõigused ning võimaldatakse 
raadiospektri tegelik kasutamine traadita 
lairibaside pakkumiseks ainuõiguse või 
ühiskasutuse alusel kõikjal liidus.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et teatavatel liikmesriikidel on spetsiifilised nõudmised, mis raskendavad 
teatavate spektri sagedusalade vabastamist, on siiski tähtis kehtestada tähtajad spektri 
vabastamiseks, et pakkuda laiemat sagedusala, kus liikmesriikidega on nende asjaomast 
olukorda tunnistades erandlikel juhtudel erandites kokku lepitud.

Muudatusettepanek 474
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestada liidule tervikuna ühise 
ajakava või eri liikmesriikidest koosnevate 
rühmade oludele sobivad ajakavad, 
kuupäeva või kuupäevad, enne mida 
antakse ühtlustatud sagedusala või üksteist 
täiendavate ühtlustatud sagedusalade 
kogumi jaoks individuaalsed 
kasutusõigused ning võimaldatakse 
raadiospektri tegelik kasutamine traadita 
lairibaside pakkumiseks ainuõiguse või 
ühiskasutuse alusel kõikjal liidus.

a) liidule tervikuna ühine ajakava või eri 
liikmesriikidest koosnevate rühmade 
oludele sobivad ajakavad, kuupäev või 
kuupäevad, enne mida antakse ühtlustatud 
sagedusala või üksteist täiendavate 
ühtlustatud sagedusalade kogumi jaoks 
individuaalsed kasutusõigused ning 
võimaldatakse raadiospektri tegelik 
kasutamine traadita lairibaside 
pakkumiseks ainuõiguse või ühiskasutuse 
alusel kõikjal liidus.

Or. ro



AM\1012835ET.doc 209/209 PE524.835v01-00

ET


