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Muudatusettepanek 53
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv))3 artikli 8a lõige 3 näeb 
ette, et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste 
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele.
Poliitikasuunad ja eesmärgid peavad 
lähtuma spektri kättesaadavusest ja 
tõhusast kasutamisest, mis on vajalik 
siseturu loomiseks ja toimimiseks. 
Käesoleva otsusega ei piirata olemasoleva 
ELi õiguse, eelkõige direktiivi 1999/5/EÜ 
ning direktiivide 2002/20/EÜ 
ja 2002/21/EÜ ning otsuse nr 
676/2002/EÜ kohaldamist. Sellega ei 
piirata ka riikliku tasandi meetmeid, mis 
on kehtestatud vastavalt ELi õigusele, et 
saavutada üldisest huvist lähtuvaid 
eesmärke, eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga, 
ega liikmesriikide õigust korraldada ja 
kasutada oma spektrit avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku tagamiseks ning 
riigikaitse eesmärkidel.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv)3 artikli 8a lõige 3 näeb ette, 
et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste 
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv))3 artikli 8a lõige 3 näeb 
ette, et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste 
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele.
Poliitikasuunad ja eesmärgid peavad 
lähtuma spektri kättesaadavusest ja 
tõhusast kasutamisest, mis on vajalik 
siseturu loomiseks ja toimimiseks. 
Käesoleva otsusega ei piirata olemasoleva 
ELi õiguse, eelkõige direktiivi 1999/5/EÜ 
ning direktiivide 2002/20/EÜ 
ja 2002/21/EÜ ning otsuse nr 
676/2002/EÜ kohaldamist. Sellega ei 
piirata ka riikliku tasandi meetmeid, mis 
on kehtestatud vastavalt ELi õigusele, et 
saavutada üldisest huvist lähtuvaid 
eesmärke, eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga, 
ega liikmesriikide õigust korraldada ja 
kasutada oma spektrit avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku tagamiseks ning 
riigikaitse eesmärkidel.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv))3 artikli 8a lõige 3 näeb 
ette, et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
(elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv))3 artikli 8a lõige 3 näeb 
ette, et komisjon võib esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku mitmeaastaste 
raadiospektripoliitika programmide 
loomiseks, milles sätestatakse 
poliitikasuunad ja eesmärgid raadiospektri 
kasutuse strateegiliseks planeerimiseks ja 
ühtlustamiseks vastavalt elektroonilistele 
sidevõrkudele ja -teenustele 
kohaldatavatele direktiividele. 
Poliitikasuunad ja eesmärgid peavad 
lähtuma spektri kättesaadavusest ja 
tõhusast kasutamisest, mis on vajalik 
siseturu loomiseks ja toimimiseks.
Käesoleva otsusega ei piirata olemasoleva 
ELi õiguse, eelkõige direktiivi 1999/5/EÜ 
ning direktiivide 2002/20/EÜ 
ja 2002/21/EÜ ning otsuse nr 
676/2002/EÜ kohaldamist. Sellega ei 
piirata ka riikliku tasandi meetmeid, mis 
on kehtestatud vastavalt ELi õigusele, et 
saavutada üldisest huvist lähtuvaid 
eesmärke, eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga, 
ega liikmesriikide õigust korraldada ja 
kasutada oma spektrit avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku tagamiseks ning 
riigikaitse eesmärkidel.

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

Or. de
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Muudatusettepanek 56
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 57
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Spekter on avalik hüve, millel on kõrge 
ühiskondlik, kultuuriline, sotsiaalne ja 
majanduslik väärtus. See on tähtsaim 
ressurss oluliste sektorite ja teenuste jaoks, 
nagu mobiil-, traadita lairiba- ja 
satelliitside, raadio- ja 
teleringhäälinguvõrgud, transport, 
raadiolokatsioon ja sellised rakendused
nagu häiresüsteemid, 
kaugjuhtimisseadmed, kuuldeaparaadid, 
mikrofonid ja meditsiiniseadmed. See 
toetab avalikke teenuseid nagu julgeoleku-
ja turvateenused, kaasa arvatud 
kodanikukaitse, ja teaduslikku tegevust 
nagu meteoroloogia, maapinna kaugseire, 
raadioastronoomia ja kosmoseuuringud. 
Seepärast on spektrit reguleerivatel 
meetmetel mõju majandusele, ohutusele, 
tervishoiule, avalikule huvile, kultuurile, 
teadusele, sotsiaalsfäärile, keskkonnale ja 
tehnikale.
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Muudatusettepanek 58
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 59
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Spekter on tähtsaim ressurss oluliste 
sektorite ja teenuste jaoks, nagu mobiil-, 
traadita lairiba- ja satelliitside, raadio- ja 

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

raadio- ja teleringhäälinguvõrgud, 
transport, raadiolokatsioon ja sellised 
rakendused nagu häiresüsteemid, 
kaugjuhtimisseadmed, kuuldeaparaadid, 
mikrofonid ja meditsiiniseadmed. See 
toetab avalikke teenuseid nagu julgeoleku-
ja turvateenused, kaasa arvatud 
kodanikukaitse, ja teaduslikku tegevust 
nagu meteoroloogia, maapinna kaugseire, 
raadioastronoomia ja kosmoseuuringud. 
Seepärast on spektrit reguleerivatel 
meetmetel mõju majandusele, ohutusele, 
tervishoiule, avalikule huvile, kultuurile, 
teadusele, sotsiaalsfäärile, keskkonnale ja 
tehnikale.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Spektrikasutuse strateegiline 
planeerimine ja ühtlustamine ELi tasandil 
peaks tõhustama traadita elektrooniliste 
sideteenuste ja seadmete ühisturgu ning 
muid spektri kasutamist nõudvaid ELi 
poliitikameetmeid ja looma sellega uued 
võimalused innovatsiooniks ning toetama 
majanduse taastumist ja sotsiaalset 
integratsiooni kogu ELis; samas tähendab 
see spektri tähtsate sotsiaalsete, 
kultuuriliste ja majanduslike väärtuste 
hindamist. Spektri kasutamise 
ühtlustamine on väga tähtis ka 
elektrooniliste sidekanalite kaudu 
osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks 
ja mastaabisäästu saavutamiseks, mis 
vähendaks nii traadita võrkude rajamise 
kulu kui ka traadita seadmete hinda 
tarbijate jaoks. Sel eesmärgil vajab EL 
poliitikaprogrammi, mis hõlmab kõikide 
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spektri kasutusega seotud 
poliitikavaldkondade, nagu elektroonilise 
side, teadus- ja arendustegevuse, transpordi 
ja energeetika siseturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Esimene programm peaks edendama 
konkurentsi, tagama Euroopas võrdsed 
konkurentsitingimused ja looma aluse 
tõelisele ühtsele digitaalsele turule; et 
kindlustada selle raadiospektri programmi 
ja ühtse turu täielikku potentsiaali ja kasu 
tarbijatele, tuleks programmi täiendada 
uute ettepanekutega, mis võimaldavad 
arendada online-majandust, näiteks 
andmekaitse ja Euroopa lubade süsteem 
online-sisu jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Käesolev esimene programm peaks eriti 
toetama strateegiat Euroopa 2020. aastal
(aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia), võttes arvesse 
traadita teenuste tohutuid võimalusi 
teabepõhise majanduse edendamiseks, 
info- ja sidetehnikal põhinevate sektorite 
arendamiseks ja toetamiseks ning 
digitaalse lõhe ületamiseks. See on ka üks 
põhimeetmeid Euroopa digitaalarengu
tegevuskavas4, mis on suunatud kiire 
lairibaühendusega Interneti 
kasutuselevõtule tuleviku võrgu- ja 
teadmistepõhises majanduses, koos 
ambitsioonika eesmärgiga võimaldada
kõigile juurdepääs lairibaühendusele. 
Majanduskasvu ja ülemaailmse 
konkurentsivõime kindlustamiseks on 
tähtis suurima võimaliku kiiruse ja 
läbilaskevõimega lairibaühenduste 
tagamine, mis 2020. aastaks kindlustaksid
kõigile vähemalt 30 Mbit/s ühenduse ja 
vähemalt pooltele Euroopa 
majapidamistest lairibaühenduse 
kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, millega
saavutataks digitaalse ühisturu püsivad 
majanduslikud ja sotsiaalsed eelised. See 
peaks toetama ja edendama ka ELi muid 
valdkondlikke tegevuspõhimõtteid nagu 
jätkusuutliku keskkonna ning majandusliku 
ja sotsiaalse kaasamise tagamine kõigile 
ELi kodanikele. Arvestades traadita 
rakenduste tähtsust innovatsiooni jaoks, on 
programm ka üheks põhialgatuseks ELi 
innovatsioonipoliitika toetamisel. Samal 
ajal jääb (digitaalne) maapealne 
ringhääling suurimaks ja eelistatuimaks 
teleülekannete platvormiks nii äri- kui ka 
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avalike teenuste tasuta telekanalite puhul 
(ligi 60% Euroopa majapidamistest 
valivad esmaseks telesignaaliks maapealse 
ringhäälingu) ja paljudes riikides 
täiendavad seda tugevad tasuliste 
telekanalite pakkumised. Seepärast 
peaksid komisjon ja liikmesriigid võtma 
raadiospektripoliitika programmi 
väljatöötamisel arvesse maapealse 
ringhäälingu unikaalseid tehnoloogilisi, 
majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid. 
Maapealne ringhääling toetab meedia 
pluralismi ja on avalik hüve. See on 
praegu peamine tegur, mis aitab tagada 
kogu Euroopas üldist juurdepääsu 
televisioonile minimaalse kuluga. See on 
kõigile Euroopa tarbijatele kättesaadav 
kogu ELis ning see on tarbijate valik. 
Nõudlus nn lineaarse televisiooni järele 
mitte ei kahane, vaid kasvab. Paljude 
Euroopa kodanike vaatamisharjumused ei 
ole muutunud ja ülekaalukalt vaadatakse 
enamasti nn lineaarset televisiooni. Lisaks 
on tarbijad viimastel aastatel 
märkimisväärselt investeerinud digitaalse 
maapealse TV seadmetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Käesolev esimene programm peaks eriti 
toetama strateegiat Euroopa 2020. aastal
(aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia), võttes arvesse 
traadita teenuste tohutuid võimalusi 
teabepõhise majanduse edendamiseks, 
info- ja sidetehnikal põhinevate sektorite 
arendamiseks ja toetamiseks ning 
digitaalse lõhe ületamiseks. See on ka üks 

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

areng eeskätt audiovisuaalmeedia 
teenuste valdkonnas suurendab nõudlust  
kiiruse ja katvuse järele. See on ka üks 
põhimeetmeid Euroopa digitaalarengu 
tegevuskavas, mis on suunatud kiire 
lairibaühendusega Interneti 
kasutuselevõtule tuleviku võrgu- ja 
teadmistepõhises majanduses, koos 
ambitsioonika eesmärgiga võimaldada
kõigile juurdepääs lairibaühendusele. 
Majanduskasvu ja ülemaailmse 
konkurentsivõime kindlustamiseks on 
tähtis suurima võimaliku kiiruse ja 
läbilaskevõimega lairibaühenduste 
tagamine, mis 2020. aastaks kindlustaksid
kõigile vähemalt 30 Mbit/s ühenduse ja 
vähemalt pooltele Euroopa 
majapidamistest lairibaühenduse 
kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, millega
saavutataks digitaalse ühisturu püsivad 
majanduslikud ja sotsiaalsed eelised. See 
peaks toetama ja edendama ka ELi muid 
valdkondlikke tegevuspõhimõtteid nagu 
jätkusuutliku keskkonna ning majandusliku 
ja sotsiaalse kaasamise tagamine kõigile 
ELi kodanikele. Arvestades traadita 
rakenduste tähtsust innovatsiooni jaoks, on 
programm ka üheks põhialgatuseks ELi 
innovatsioonipoliitika toetamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Esimene programm peaks kindlaks 
määrama liikmesriikide ja ELi 
institutsioonide peamised põhimõtted ja 
eesmärgid kuni aastani 2015 ja sätestama 
konkreetsed rakendamisalgatused. Kuna
spektri haldamine kuulub suuremas osas 

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

pädevusse. See peab vastama
olemasolevatele ELi õigusaktidele ja
seejuures tuleks võtta arvesse ELi
spektripoliitika teostamiseks vajalikke 
meetmeid. Liikmesriigid on raamdirektiivi 
artikli 8a lõike 1 kohaselt üksnes 
kohustatud tegema omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Esimene programm peaks kindlaks 
määrama liikmesriikide ja ELi 
institutsioonide peamised põhimõtted ja 
eesmärgid kuni aastani 2015 ja sätestama 
konkreetsed rakendamisalgatused. Spektri 
haldamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse. See peab vastama
olemasolevatele ELi õigusaktidele ja
seejuures tuleks võtta arvesse ELi
spektripoliitika teostamiseks vajalikke 
meetmeid. Liikmesriigid on raamdirektiivi 
artikli 8a lõike 1 kohaselt üksnes 
kohustatud tegema omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiospektri 
kasutamise strateegilisel planeerimisel, 
koordineerimisel ja ühtlustamisel.

Or. de
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Muudatusettepanek 68
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 69
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmis tuleks arvesse võtta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitikat 
reguleeriva raamistiku kohta
(raadiospektrit käsitlev otsus)5 ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tehnilisi teadmisi, et
ELi spektrikasutusega seotud 
poliitikameetmeid, mis parlament ja 
nõukogu on heaks kiitnud, saaks
rakendada tehniliste rakendusmeetmetega, 
pidades silmas, et selliseid meetmeid võib 
kasutada alati, kui see on vajalik juba 
olemasoleva ELi poliitika rakendamiseks.

(6) Programmis tuleks arvesse võtta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitikat 
reguleeriva raamistiku kohta
(raadiospektrit käsitlev otsus) ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tehnilisi teadmisi. ELi 
spektrikasutusega seotud 
poliitikameetmeid, mis parlament ja 
nõukogu on heaks kiitnud, võib rakendada 
tehniliste rakendussätetega. Need sätted 
peaksid põhinema raamdirektiivi artiklis 
8a sätestatud ELi spektripoliitika 
suunistel ja eesmärkidel.
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Or. de

Muudatusettepanek 70
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmis tuleks arvesse võtta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 
2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa 
Ühenduse raadiospektripoliitikat 
reguleeriva raamistiku kohta
(raadiospektrit käsitlev otsus)5 ja Euroopa 
postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi (CEPT) tehnilisi teadmisi, et
ELi spektrikasutusega seotud 
poliitikameetmeid, mis parlament ja 
nõukogu on heaks kiitnud, saaks
rakendada tehniliste rakendusmeetmetega, 
pidades silmas, et selliseid meetmeid võib 
kasutada alati, kui see on vajalik juba 
olemasoleva ELi poliitika rakendamiseks.

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

Or. de

Muudatusettepanek 71
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Spektri optimaalse kasutuse tagamine
võib nõuda uuenduslikke 
loaandmislahendusi nagu spektri 
kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine või infrastruktuuri jagatud 

(7) Spektri optimaalse kasutuse tagamiseks
võib olla vajalik, et komisjon ja 
liikmesriigid kehtestaksid mehhanismid,  
hõlbustamaks uute ja olemasolevate 
seadmete kooseksisteerimist, mis on
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kasutamine. Selliste põhimõtete 
rakendamist ELis võib hõlbustada 
teatavate ühiste või lähedaste 
spektrikasutuse tingimuste 
kindlaksmääramisega. Erilist huvi pakub 
üldlubade andmine, mis on kõige 
väiksemat koormust põhjustav lubade 
andmise süsteem, kus häired ei takista 
muude teenuste arengut.

kasuks lõppkasutajale ja tarbijale. Need 
meetmed võivad nõuda – kuid mitte ainult 
– dialooge sidusrühmade vahel, et tagada 
optimaalsed tulemused lõppkasutajate 
jaoks; hüvitusmehhanismide 
kasutuselevõttu, et katta vahetus- ja  
kooseksisteerimise kulud; samuti 
kampaaniate korraldamist tarbijate 
teadlikkuse suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Spektri optimaalse kasutuse tagamine 
võib nõuda uuenduslikke 
loaandmislahendusi nagu spektri
kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine või infrastruktuuri jagatud 
kasutamine. Selliste põhimõtete 
rakendamist ELis võib hõlbustada teatavate 
ühiste või lähedaste spektrikasutuse 
tingimuste kindlaksmääramisega. Erilist 
huvi pakub üldlubade andmine, mis on 
kõige väiksemat koormust põhjustav 
lubade andmise süsteem, kus häired ei 
takista muude teenuste arengut.

(7) Spektri optimaalse ja viljaka kasutuse 
tagamine võib nõuda uuenduslikke 
loaandmislahendusi nagu spektri 
kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine või infrastruktuuri jagatud 
kasutamine. Selliste põhimõtete 
rakendamist ELis võib hõlbustada hea tava 
määratlemise ja teabevahetuse 
soodustamise, samuti teatavate ühiste või 
lähedaste spektrikasutuse tingimuste 
kindlaksmääramisega. Erilist huvi pakub 
üldlubade andmine, mis on kõige 
väiksemat koormust põhjustav lubade 
andmise süsteem ning kõige sobivam,
vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 5.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Spektri optimaalse kasutuse tagamine 
võib nõuda uuenduslikke 
loaandmislahendusi nagu spektri 
kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine või infrastruktuuri jagatud 
kasutamine. Selliste põhimõtete 
rakendamist ELis võib hõlbustada teatavate 
ühiste või lähedaste spektrikasutuse 
tingimuste kindlaksmääramisega. Erilist 
huvi pakub üldlubade andmine, mis on 
kõige väiksemat koormust põhjustav 
lubade andmise süsteem, kus häired ei 
takista muude teenuste arengut.

(7) Spektri optimaalse ja viljaka kasutuse 
tagamine võib nõuda uuenduslikke 
loaandmislahendusi nagu spektri 
kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine, enampakkumised või 
infrastruktuuri jagatud kasutamine. Selliste 
põhimõtete rakendamist ELis võib 
hõlbustada hea tava määratlemise ja 
teabevahetuse soodustamise, samuti
teatavate ühiste või lähedaste 
spektrikasutuse tingimuste 
kindlaksmääramisega. Erilist huvi pakub 
üldlubade andmine, mis on kõige 
väiksemat koormust põhjustav lubade 
andmise süsteem, kus häired ei takista 
muude teenuste arengut.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Spektri optimaalse kasutuse tagamine 
võib nõuda uuenduslikke 
loaandmislahendusi nagu spektri 
kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine või infrastruktuuri jagatud 
kasutamine. Selliste põhimõtete 
rakendamist ELis võib hõlbustada teatavate 
ühiste või lähedaste spektrikasutuse 
tingimuste kindlaksmääramisega. Erilist 
huvi pakub üldlubade andmine, mis on 
kõige väiksemat koormust põhjustav 
lubade andmise süsteem, kus häired ei 
takista muude teenuste arengut.

(7) Spektri kui avaliku hüve optimaalse 
kasutuse tagamine võib nõuda 
uuenduslikke loaandmislahendusi nagu 
spektri kollektiivne kasutamine, üldlubade 
andmine või infrastruktuuri jagatud 
kasutamine. Selliste põhimõtete 
rakendamist ELis võib hõlbustada teatavate 
ühiste või lähedaste spektrikasutuse 
tingimuste kindlaksmääramisega. Erilist 
huvi pakub üldlubade andmine, mis on 
kõige väiksemat koormust põhjustav 
lubade andmise süsteem, kus häired ei 
takista muude teenuste arengut.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Nn kognitiivseid tehnoloogiaid, mis 
on küll alles väljatöötamisel, võiks juba 
täiendavalt uurida ja koguni rakendada 
spektri kasutamise geolokaliseeritud teabe 
kaudu, mis võiks ideaaljuhul olla 
inventuuris kaardistatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 76
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Et tagada spektri optimaalne 
kasutamine, ka tootmise seisukohast, 
tuleks korraldada avalikke 
enampakkumisi, mis tooks tulu 
riigikassasse ning aitaks kindlustada, et 
spektri jaotamine toimub õiglaselt ja 
läbipaistvalt.

Or. it

Muudatusettepanek 77
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 78
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 79
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Spektriõigustega kauplemine koos 
paindlike kasutustingimustega peaks 
oluliselt soodustama majanduskasvu. 
Seepärast tuleks sagedusribad, kus paindlik 
kasutamine on ELi õigusaktidega juba sisse 
viidud, vastavalt raamdirektiivile kohe 
kaubeldavaks muuta. Lisaks võiksid 
selliste kaubeldavate õiguste vormingu ja 
sisu üldised põhimõtted ning ühismeetmed 
takistada spektri koondumist, mis võiks 
tekitada turgu valitseva seisundi ja 
põhjustada omandatud spektri kasutamisel 
lubamatuid takistusi, ning hõlbustada kõigi 
liikmesriikide poolt selliste abinõude 
kasutuselevõttu ja kergendada selliste 
õiguste omandamist kõikjal ELi piirides.
Et saavutada Euroopa digitaalse 
arengukava eesmärke, tuleks osa 
spektriõiguste enampakkumise tuludest 
(nn digitaalne dividend) kasutada 
lairibaühenduse leviku kiirendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Spektriõigustega kauplemine koos 
paindlike kasutustingimustega peaks 
oluliselt soodustama majanduskasvu.
Seepärast tuleks sagedusribad, kus paindlik 
kasutamine on ELi õigusaktidega juba sisse 
viidud, vastavalt raamdirektiivile kohe 
kaubeldavaks muuta. Lisaks võiksid 
selliste kaubeldavate õiguste vormingu ja 
sisu üldised põhimõtted, ühismeetmed, mis 
takistavad spektri koondumist, mis võiks 
tekitada turgu valitseva seisundi ja 
põhjustada omandatud spektri kasutamisel 
lubamatuid takistusi, ning litsentsitud 
õiguste tühistamise ühised standardid
hõlbustada kõigi liikmesriikide poolt 
selliste abinõude kasutuselevõttu ja 
kergendada selliste õiguste omandamist 
kõikjal ELi piirides.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, on traadita 
lairibaside oluline vahend, mis aitab 
edendada konkurentsi, parandada tarbija 
jaoks kättesaadavat valikut ja juurdepääsu 
maapiirkondades ja muudel aladel, kus 
kaabliga lairibaühendust on raske 
korraldada või ei ole see majanduslikult 
teostatav. Spektrihaldus võib samas 
mõjutada konkurentsi, muutes turul 
tegutsejate rolle ja mõjuvõimu, nt juhul, 
kui olemasolevad kasutajad saavad 
põhjendamatuid konkurentsieeliseid. 
Piiratud juurdepääs spektrile, eriti sobiva 

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

andmise tingimused õiglase konkurentsi, 
et tagada piirkondades lairibaside, samas 
kui uute sisenejate turulepääsu ei 
takistata. Samuti ei tohiks diskrimineerida 
uusi tehnoloogiaid üksnes sellepärast, et 
need jõudsid turule hiljem. Piiratud 
juurdepääs spektrile, eriti sobiva spektri 
vähesuse korral, võib takistada uute 
teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 
kasutusõiguste omandamine, kaasa arvatud 
spektriga kauplemise või muude 
kasutajatevaheliste tehingute kaudu, ja uute 
paindlike spektrikasutuskriteeriumide 
kasutuselevõtt võib mõjutada olemasolevat 
konkurentsiolukorda. Vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
artikli 5 lõike 6 ja direktiivi 87/372/EMÜ 
(GSMi direktiiv) artikli 1 lõike 2 aluseks 
olevatele põhimõtetele peaksid 
liikmesriigid seepärast kasutama sobivaid 
eel- ja järelmeetmeid (nagu olemasolevate 
õiguste muutmine, teatavatel juhtudel 
spektriõiguste omandamise keelamine, 
tingimuste kehtestamine liigsete 
spektrivarude soetamise vastu ja spektri 
tõhusa kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, on traadita 
lairibaside oluline vahend, mis aitab 

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

vahend, mis aitab edendada konkurentsi, 
parandada tarbija jaoks kättesaadavat 
valikut, tagab võrdsed 
konkurentsitingimused ja juurdepääsu 
maapiirkondades ja muudel aladel, kus 
kaabliga lairibaühendust on raske 
korraldada või ei ole see majanduslikult 
teostatav. Spektrihaldus võib samas 
mõjutada konkurentsi, muutes turul 
tegutsejate rolle ja mõjuvõimu, nt juhul, 
kui olemasolevad kasutajad saavad 
põhjendamatuid konkurentsieeliseid.
Piiratud juurdepääs spektrile, eriti sobiva 
spektri vähesuse korral, võib takistada uute 
teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 
kasutusõiguste omandamine, kaasa arvatud 
spektriga kauplemise või muude 
kasutajatevaheliste tehingute kaudu, ja uute 
paindlike spektrikasutuskriteeriumide 
kasutuselevõtt võib mõjutada olemasolevat 
konkurentsiolukorda. Vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
artikli 5 lõike 6 ja direktiivi 87/372/EMÜ
(GSMi direktiiv) artikli 1 lõike 2 aluseks 
olevatele põhimõtetele peaksid 
liikmesriigid seepärast kasutama sobivaid 
eel- ja järelmeetmeid (nagu olemasolevate 
õiguste muutmine, teatavatel juhtudel 
spektriõiguste omandamise keelamine, 
tingimuste kehtestamine liigsete 
spektrivarude soetamise vastu ja spektri 
tõhusa kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist. Liikmesriigid võivad samuti 
võtta meetmeid spektri ühtlasema jaotuse 
saavutamiseks ettevõtjate vahel, 
reserveerides spektrit teatud sagedusribale 
või sarnaste parameetritega 
sagedusribade kogumile sisenevate uute 
tulijate jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, on
üleeuroopaline traadita lairibaside oluline 
vahend, mis aitab edendada konkurentsi, 
parandada tarbija jaoks kättesaadavat 
valikut, tagab võrdsed 
konkurentsitingimused ja juurdepääsu 
maapiirkondades ja muudel aladel, kus 
kaabliga lairibaühendust on raske 
korraldada või ei ole see majanduslikult 
teostatav. Spektrihaldus võib samas 
mõjutada konkurentsi, muutes turul 
tegutsejate rolle ja mõjuvõimu, nt juhul, 
kui olemasolevad kasutajad saavad 
põhjendamatuid konkurentsieeliseid. 
Piiratud juurdepääs spektrile, eriti sobiva 
spektri vähesuse korral, võib takistada uute 
teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 
kasutusõiguste omandamine, kaasa arvatud 
spektriga kauplemise või muude 
kasutajatevaheliste tehingute kaudu, ja uute 
paindlike spektrikasutuskriteeriumide 
kasutuselevõtt võib mõjutada olemasolevat 
konkurentsiolukorda. Vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
artikli 5 lõike 6 ja direktiivi 87/372/EMÜ 
(GSMi direktiiv) artikli 1 lõike 2 aluseks 



AM\858840ET.doc 27/95 PE460.615v01-00

ET

eel- ja järelmeetmeid (nagu olemasolevate 
õiguste muutmine, teatavatel juhtudel 
spektriõiguste omandamise keelamine, 
tingimuste kehtestamine liigsete 
spektrivarude soetamise vastu ja spektri 
tõhusa kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

olevatele põhimõtetele peaksid 
liikmesriigid seepärast analüüsima enne 
uut spektri jaotamist põhjalikult 
konkurentsimõjusid, samuti kasutama 
sobivaid eel- ja järelmeetmeid (nagu 
olemasolevate õiguste muutmine, 
teatavatel juhtudel spektriõiguste 
omandamise keelamine, tingimuste 
kehtestamine liigsete spektrivarude 
soetamise vastu ja spektri tõhusa 
kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, on traadita 
lairibaside oluline vahend, mis aitab 
edendada konkurentsi, parandada tarbija 
jaoks kättesaadavat valikut ja juurdepääsu 
maapiirkondades ja muudel aladel, kus 
kaabliga lairibaühendust on raske 
korraldada või ei ole see majanduslikult 
teostatav. Spektrihaldus võib samas 
mõjutada konkurentsi, muutes turul 
tegutsejate rolle ja mõjuvõimu, nt juhul, 
kui olemasolevad kasutajad saavad 
põhjendamatuid konkurentsieeliseid. 
Piiratud juurdepääs spektrile, eriti sobiva 
spektri vähesuse korral, võib takistada uute 
teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 

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

teenuste või rakenduste ilmumist, 
innovatsiooni ja konkurentsi. Uute 
kasutusõiguste omandamine, kaasa arvatud 
spektriga kauplemise või muude 
kasutajatevaheliste tehingute kaudu, ja uute 
paindlike spektrikasutuskriteeriumide 
kasutuselevõtt võib mõjutada olemasolevat 
konkurentsiolukorda. Vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) 
artikli 5 lõike 6 ja direktiivi 87/372/EMÜ 
(GSMi direktiiv) artikli 1 lõike 2 aluseks 
olevatele põhimõtetele peaksid 
liikmesriigid seepärast kasutama sobivaid 
eel- ja järelmeetmeid (nagu olemasolevate 
õiguste muutmine, teatavatel juhtudel 
spektriõiguste omandamise keelamine, 
tingimuste kehtestamine liigsete 
spektrivarude soetamise vastu ja spektri 
tõhusa kasutamise kohta, nagu on osutatud 
raamdirektiivi artikli 9 lõikes 7, et piirata 
igal operaatoril kasutada olevat spektri 
hulka või vältida ülemäärast spektri 
koondumist), et vältida konkurentsi 
moonutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
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MHz kuni 3 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

MHz kuni 3 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse ja selle tõhususe
üksikasjalik inventuur, kasutades üldist 
läbivaatamis- ja hindamismeetodit. 
Inventuur peaks olema piisavalt 
üksikasjalik, et leida nii äri- kui ka 
avalikus sektoris ebatõhusat tehnoloogiast 
ja kasutusviise, samuti kasutamata 
spektrieraldisi ja jagatud kasutuse 
võimalusi, ning hinnata tarbijate ja 
ettevõtete tulevasi vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 3 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 3 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi. Lisaks 
sellele, arvestades, et traadita rakenduste 
arv pidevalt kasvab, peaksid liikmesriigid 
edendama spektri tõhusat kasutamist 
kasutajarakenduste jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 88

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 3 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 6 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 

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

ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses) 
nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 6 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 3 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni 
otsusega 2007/344/EÜ (teabe 
kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses 
raadiospektri kasutamisega ühenduses)6

nõutakse liikmesriikidelt kasutamisõigusi 
käsitleva teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 6 GHz, on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
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hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tõhus ja koordineeritud spektri 
kasutus ning spektri jaotamise õiglane ja 
läbipaistev korraldus peaks võimaldama 
kõikidel meedia ja telekommunikatsiooni 
operaatoritel tagada pluralism 
kommunikatsiooni valkdonnas, 
suurendada sisu tootmist ja parandada 
kasutajatele pakutavate teenuste 
kvaliteeti, õhutades sellega kõiki osalejaid 
kasutama uuendusi ja pakkuma paremaid 
tooteid taskukohase hinnaga.

Or. it

Muudatusettepanek 92
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
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tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme.

tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme, 
selleks et hoida ära kahjulikke häireid või 
segamist praeguses ja tulevases 
spektrikasutuses. Häire probleemide 
lahendamise otseseid kulusid ja vahetuse 
kulusid, et võimaldada digitaalset 
dividendi, ei peaks kandma 
ringhäälingusektor ega ELi kodanikud, 
või tuleks need asjakohaselt hüvitada.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 

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

ning peaksid lihtsustama uute ja 
olemasolevate seadmete 
kooseksisteerimist. Tulevased Euroopa 
standardid raadioseadmetest erinevate 
elektriliste ja elektrooniliste seadmete ja 
võrkude kohta peaksid samuti ära hoidma 
spektrikasutuse häireid. Traadita seadmete 
ja rakenduste suurenev hulk ja tihedus koos 
nende mitmekesise spektrikasutusega 
paneb proovile praegused 
häirevältimismeetodid. Need tuleks üle 
vaadata ja ümber hinnata, arvestades 
vastuvõtjate omadusi ja leidlikumaid 
häirevältimismehhanisme, nagu 
vastuvõtjate häirekindluse parandamine 
ja sobiva võimsustaseme kehtestamine 
uute raadiosaatjate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
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arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme.

arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme, 
selleks et hoida ära kahjulikke häireid või 
segamist praeguses ja tulevases 
spektrikasutuses.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme.

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 1999. aasta direktiivis 1999/5/EÜ 
(raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta)7 käsitletud standardid 
on olulised spektri tõhusaks kasutamiseks 
ning neis tuleks arvesse võtta õiguslikult 
määratletud jagatud kasutuse tingimusi. 
Euroopa standardid raadioseadmetest 
erinevate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete ja võrkude kohta peaksid samuti 
ära hoidma spektrikasutuse häireid. 
Traadita seadmete ja rakenduste suurenev 
hulk ja tihedus koos nende mitmekesise 
spektrikasutusega paneb proovile 
praegused häirevältimismeetodid. Need 
tuleks üle vaadata ja ümber hinnata, 
arvestades vastuvõtjate omadusi ja 
leidlikumaid häirevältimismehhanisme, 
selleks et hoida ära kahjulikke häireid või 
segamist praeguses ja tulevases 
spektrikasutuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Uued Long-Term Evolution (LTE) 
mobiilsidevõrgud on avatud juba mitmes 
liikmesriigis. Need võrgud kasutavad 790–
862 MHz sagedusriba. Sama sagedusriba 
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kasutatakse ka mõne raadiomikrofoniga, 
nii et see võib tekitada häired. Samuti võib 
see puudutada koolides, teatrites ja 
konverentsisaalides kasutatavaid 
seadmeid või muude kommerts-, avalike 
või eratarbijate kasutatavaid seadmeid. 
Vajalikku tehnilist moderniseerimist saab 
viia läbi ainult suuremate rahaliste 
kulutustega ja on tähtis teha selgeks, kes 
moderniseerimise eest vastutab.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Vastavalt mitmetele katvuse 
uuringutele kasvab mobiilse andmeside 
maht kiiresti ja kahekordistub praegu iga 
aastaga. Praeguse tempoga, mis 
järgnevatel aastatel ilmselt jätkub, 
suureneb andmeside maht aastatel 2009–
2014 kasvada peaaegu 
neljakümnekordseks. Sellise 
eksponentsiaalse kasvu haldamiseks 
peavad reguleerivad asutused ja 
turuosalised võtma mitmeid meetmeid sh 
lisaks traadita lairibaühendustele 
ühtlustatud spektri eraldamine, spektri 
tõhusam kasutamine ja andmemahtude 
suunamine traadita võrkudesse 
paljuviisilise kasutusega seadmete abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kasutusele tuleks võtta paindlikum 
spektri kasutuse kord, et edendada 
innovatsiooni ja kiireid lairibaühendusi, 
mis võimaldavad ettevõtetel vähendada 
kulusid ja suurendada konkurentsivõimet, 
samuti töötada välja uusi interaktiivseid 
online-teenuseid, näiteks hariduse ja 
tervishoiu ning üldhuviteenuste 
valdkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 100
Arturs Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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tuleks õigustele lisada katvuse 
kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne 
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused, mille 
täitmine saavutatakse tehnilise 
neutraalsuse ja teenuse neutraalsuse 
põhimõtete järgimisega. Edasine spektri 
ühtlustamine 1.5 GHz sagedusribas 
(1452-1492 MHz), mida kasutatakse juba 
nii maapealseteks kui satelliitteenusteks, 
ja 2,3 GHz sagedusriba (2300–2400 MHz) 
vabastamine, et rahuldada kasvavat 
nõudlust lairiba-mobiilteenuste järele, 
peaks tagama võrdsed 
konkurentsitingimused erinevate 
tehnoloogiliste lahenduste jaoks ja 
soodustama üleeuroopaliste operaatorite 
teket liidus. Mobiilse teenuse tarbeks 
lisaks sellele veel spektri eraldamist, 
näiteks 700 MHz sagedusribas (694–790 
MHz), tuleks kaaluda sõltuvalt sellest, 
millised on edaspidi traadita 
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lairibateenuste ja maapealselt edastatava 
TV läbilaskevõime nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne 
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele otsusega 
2010/267/EÜ ja komisjoni 28. oktoobri 
2009. aasta soovitusele, millega kutsuti 
üles analoogringhäälingut välja lülitama 1. 
jaanuariks 2012, ning võttes arvesse 
riiklike õigusnormide kiiret arengut, tuleks 
see sagedusriba teha ELis aastaks 2013 
elektroonilise side jaoks kättesaadavaks. 
Arvestades 800 MHz sagedusriba sobivust 
suurte alade katmiseks ülekandevõrguga, 
võib õigustele lisada katvuse kohustused, 
kui see on vajalik, järgides tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtteid. Selleks, 
et rahuldada kasvavat nõudlust uute 
mobiiliteenuste järele, tuleks traadita 
lairibateenuste jaoks vabastada veel 
spektrit sagedusribas 1,5 GHz (1452–1492 
MHz), sagedusribas 2,3 GHz (2300–2400 
MHz) ning 3.4-3.8GHz. Aastaks 2015 
tuleks ette näha ka sagedusriba alla 790 
MHz eraldamist mobiiliteenuste jaoks, kui 
on täpsemalt hinnatud nõudluse kasvu ja 
nõudeid mahu osas.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne 
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused, mille 
täitmine saavutatakse tehnilise 
neutraalsuse ja teenuse neutraalsuse 
põhimõtete järgimisega. Selleks, et 
rahuldada kasvavat nõudlust mobiilse 
andmeside järele, tuleks traadita 
lairibateenuste jaoks vabastada veel 
spektrit 1,5 GHz sagedusribas (1452–1492 
MHz) ja 2,3 GHz sagedusribas (2300–
2400 MHz). Mobiilse teenuse tarbeks 
lisaks sellele veel spektri eraldamist, 
näiteks 700 MHz sagedusribas (694–790 
MHz), tuleks kaaluda sõltuvalt sellest, 
millised on edaspidi traadita 
lairibateenuste ja maapealselt edastatava 
TV läbilaskevõime nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba saab kasutada 
optimaalselt suurte alade katmiseks 
traadita lairibateenustega. Toetudes 
tehniliste tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused.
Sagedusriba 900 MHz tõhus kasutamine 
ja 2,3 GHz sagedusribas (2300–2400 
MHz) vabastamine mobiilside teenuste 
jaoks aitab rahuldada kasvavat nõudlust 
mobiilse andmeside järele.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Pikemas 

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

800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused.
Sagedusriba 900 MHz tõhus kasutamine 
ja 2,3 GHz sagedusribas (2300–2400 
MHz) vabastamine mobiilside teenuste 
jaoks aitab rahuldada kasvavat nõudlust 
mobiilse andmeside järele.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 107
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne 
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 

(13) Lisaks 900 MHz sagedusriba 
õigeaegsele ja konkurentsi soodustavale 
avamisele muudetud direktiivi 
2009/114/EÜ (GSMi direktiiv) kohaselt, 
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otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Pikemas 
perspektiivis tuleks kavandada ka 
täiendavat spektrit allpool 790 MHz, 
sõltuvalt kogemustest ja spektrinappusest 
muudes kasutamiseks sobivates ribades.
Arvestades 800 MHz sagedusriba sobivust 
suurte alade katmiseks ülekandevõrguga, 
tuleks õigustele lisada katvuse kohustused.

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Lisaks 900 MHz sagedusriba 
õigeaegsele ja konkurentsi soodustavale 
avamisele muudetud GSMi direktiivi 
kohaselt, on 800 MHz sagedusriba 
optimaalne suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Pikemas 
perspektiivis tuleks kavandada ka 
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Arvestades 800 MHz sagedusriba sobivust 
suurte alade katmiseks ülekandevõrguga, 
tuleks õigustele lisada katvuse kohustused.

täiendavat spektrit allpool 790 MHz, 
sõltuvalt kogemustest ja spektrinappusest 
muudes kasutamiseks sobivates ribades.
Arvestades 800 MHz sagedusriba sobivust 
suurte alade katmiseks ülekandevõrguga, 
tuleks õigustele lisada katvuse kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Muudetud GSMi direktiivi kohaselt 
tuleb 900 MHz sagedusriba avada 
lähitulevikus. Lisaks on 800 MHz 
sagedusriba optimaalne suurte alade 
katmiseks traadita lairibateenustega.
Toetudes tehniliste tingimuste 
ühtlustamisele otsusega 2010/267/EÜ ja 
komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta 
soovitusele, millega kutsuti üles 
analoogringhäälingut välja lülitama
1. jaanuariks 2012, ning võttes arvesse 
riiklike õigusnormide kiiret arengut, tuleks 
see sagedusriba teha ELis aastaks 2013 
elektroonilise side jaoks põhimõtteliselt 
kättesaadavaks. Pikemas perspektiivis 
tuleks kavandada ka täiendavat spektrit 
allpool 790 MHz, sõltuvalt kogemustest ja 
spektrinappusest muudes kasutamiseks 
sobivates ribades. Arvestades 800 MHz 
sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused.

Or. de
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Muudatusettepanek 111
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 112
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne 
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 

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

võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba saab kasutada
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2015 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Pikemas 
perspektiivis tuleks kavandada ka 
täiendavat spektrit UHF-sagedusribas, 
sõltuvalt tegelikust turunõudlusest, 
ühiskondlikest ja kultuurilistest sihtidest,
kogemustest ja spektrinappusest muudes 
kasutamiseks sobivates ribades. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused.

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba võib kasutada
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele vastavalt 
komisjoni 5. veebruari 2010. aasta 
otsusele 2010/267/EL (millega luuakse 
GMESi partnerite kogu)1 ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele
(millega lihtsustatakse digitaalse dividendi 
vabakslaskmist Euroopa Liidus)2, millega 
kutsuti üles analoogringhäälingut välja 
lülitama 1. jaanuariks 2012, ning võttes 
arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2015 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Pikemas 
perspektiivis tuleks kavandada ka 
täiendavat spektrit UHF-sagedusribas, 
sõltuvalt tegelikust turunõudlusest, 
ühiskondlikest ja kultuurilistest sihtidest,
kogemustest ja spektrinappusest muudes 
kasutamiseks sobivates ribades. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused.

_________
1 ELT L 35, 6.2.2010, lk 23.
2 ELT L 308, 24.11.2009, lk 24.

Or. fr
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Muudatusettepanek 115
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba on optimaalne 
suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis 
aastaks 2013 elektroonilise side jaoks 
põhimõtteliselt kättesaadavaks. Arvestades 
800 MHz sagedusriba sobivust suurte alade 
katmiseks ülekandevõrguga, tuleks 
õigustele lisada katvuse kohustused, mille 
täitmine saavutatakse tehnilise 
neutraalsuse ja teenuse neutraalsuse 
põhimõtete järgimisega. Selleks, et 
rahuldada kasvavat nõudlust mobiilse 
andmeside järele, tuleks hinnata, kas on 
võimalik vabastada veel spektrit traadita 
lairibateenuste jaoks. Täiendavat spektri 
eraldamist mobiilse teenuse tarbeks tuleks 
kaaluda sõltuvalt artiklis 8 osutatud 
inventuurist ja sellest, millised on edaspidi 
traadita lairibateenuste läbilaskevõime 
nõuded ja spektri kasutamine muudel 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Lara Comi, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) 800 MHz sagedusriba saab kasutada 
näiteks suurte alade katmiseks traadita 
lairibateenustega. Toetudes tehniliste 
tingimuste ühtlustamisele 
otsusega 2010/267/EÜ ja komisjoni 
28. oktoobri 2009. aasta soovitusele, 
millega kutsuti üles analoogringhäälingut 
välja lülitama 1. jaanuariks 2012, ning 
võttes arvesse riiklike õigusnormide kiiret 
arengut, tuleks see sagedusriba teha ELis
nii ruttu kui võimalik elektroonilise side 
jaoks põhimõtteliselt kättesaadavaks.
Pikemas perspektiivis tuleks raadiospekter 
täies ulatuses läbi vaadata, sõltuvalt
tegelikust turunõudlusest ning 
ühiskondlikest ja kultuurilistest sihtidest. 
Lisaks teevad tarbijad ja 
ringhäälingusektor praegu 
märkimisväärseid pingutusi ja 
investeeringuid 800 MHz sagedusriba
vabastamiseks. Seetõttu ei tohiks 
ülejäänud ringhäälinguspektri 
kasutamise suhtes täiendavate 
muudatuste tegemist kaaluda.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjoni otsusega 2010/267/EL 
eraldati 800 MHz sagedusriba 
maapealsetele süsteemidele, mis sobivad 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks, 
jättes iga liikmesriigi enda otsustada selle, 
kas ja millal ta 800 MHz sagedusriba 
selliste süsteemide jaoks eraldab või 
nende jaoks kättesaadavaks teeb. Selleks 
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et saavutada Euroopa 2020. aasta 
strateegias sätestatud eesmärgid 
lairibaühendusega kaetuse osas, võib 
siiski olla vaja kehtestada tähtaeg, mis 
ajaks tuleb 800 MHz sagedusriba 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks 
sobivate süsteemide jaoks kättesaadavaks 
teha.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Mobiilse lairibasidega seotud 
suuremad võimalused võivad luua 
kultuurivaldkonnale uusi jaotuskanaleid, 
sillutades seeläbi teed sektori arenguks 
tulevikus. Tähtis on, et maapealsete 
ringhäälinguteenuste pakkujad ja muud 
turuosalised saaksid oma teenuseid 
arendada pärast seda, kui traadita 
teenuste jaoks lisaspektrit vabastatakse. 
Liikmesriigid peaksid olemasolevatele 
kasutajatele pakkuma lisaspektri 
vabastamisega seotud üleminekukulude 
hüvitamiseks nõuetekohast 
kompensatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Mobiilse lairibasidega seotud 
suuremad võimalused võivad luua 
kultuurivaldkonnale uusi jaotuskanaleid, 
sillutades seeläbi teed sektori arenguks 
tulevikus. Tähtis on, et maapealsete 
ringhäälinguteenuste pakkujad ja muud 
turuosalised saaksid oma teenuseid 
arendada pärast seda, kui traadita 
teenuste jaoks lisaspektrit vabastatakse. 
Liikmesriigid peaksid olemasolevatele 
kasutajatele pakkuma lisaspektri 
vabastamisega seotud üleminekukulude 
hüvitamiseks nõuetekohast 
kompensatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Mobiilse lairibasidega seotud 
suuremad võimalused on eriti tähtsad 
kultuurivaldkonnale uute jaotuskanalite 
loomiseks, sillutades seeläbi teed sektori 
jõuliseks arenguks tulevikus. Tähtis on, et 
maapealsete TV-teenuste pakkujad ja 
muud turuosalised saaksid oma teenused 
säilitada või arendada uusi teenuseid 
pärast seda, kui traadita teenuste jaoks 
spektrit vabastatakse. Spektri 
vabastamisega seotud üleminekukulud 
võib katta litsentsitasudest.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Traadita juurdepääsusüsteemid, sh 
kohalikud raadiovõrgud, kasvavad 2,4 
GHz ja 5 GHz sagedustel ilma loata neile 
praegu eraldatud mahtudest välja. Koos 
spektri praeguse kasutamise ja 
kujunemisjärgus vajaduste inventuuriga 
ning sõltuvalt spektri kasutamisest 
muudel eesmärkidel tuleks hinnata seda, 
kas on mõistlik eraldada litsentseerimata 
spekter otsusega 2005/513/EÜ rakendatud 
traadita juurdepääsusüsteemidele, 
sealhulgas raadio-kohtvõrkudele.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Üldlubade alusel toimivad traadita 
juurdepääsusüsteemid, sh raadio-
kohtvõrgud, kasvavad 2,4 GHz ja 5 GHz 
sagedustel ilma loata neile praegu 
eraldatud mahtudest välja. Selliste 
traadita tehnoloogiate järgmise põlvkonna 
vajaduste rahuldamiseks on vaja näiteks 
laiemaid sagedusribasid, et võimaldada 1 
Gbit/s ületavaid ülekandemahtusid, 
mistõttu on vaja juurdepääsu täiendavale 
spektri sagedusribale, mis tehakse 
kindlaks spektri praeguse kasutuse ja 
kujunemisjärgus vajaduste inventuuri 
abil.
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Or. en

Muudatusettepanek 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kuigi ringhääling jääb jätkuvalt 
oluliseks sisu jaotuskanaliks, kuna see on 
endiselt kõige ökonoomsem massidele 
teabe edastamise kanal, pakuvad 
lairibaside – nii püsi- kui ka mobiilne 
ühendus – ja muud uued teenused 
kultuurivaldkonnale uusi võimalusi oma 
jaotuskanaleid mitmekesistada, et 
pakkuda tellitavaid teenuseid ja kasutada 
ära andmeside olulise suurenemise 
majanduslikke võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Tuleb tunnistada, et mis tahes 
kohustusliku tähtaja seadmine 800 MHz 
sagedusriba kättesaadavaks tegemisele 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks 
sobivatele maapealsetele süsteemidele 
võib otseselt mõjutada sagedusriba 
kasutamise korraldust üldisest huvist 
lähtuvate eesmärkide või avaliku 
julgeoleku ja riigikaitse jaoks mõnes 
liikmesriigis. Lisaks võib 800 MHz 
sagedusriba optimaalne kasutamine olla 
takistatud juhul, kui kolmandad riigid on 
otsustanud seda kasutada teisiti, 
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põhjustades mõnes liikmesriigis 
kahjulikke häireid ja takistades neid 800 
MHz sagedusriba tõhusal kasutamisel 
elektrooniliste sideteenuste osutamiseks 
sobivate maapealsetele süsteemide jaoks 
kogu nende territooriumil või osal sellest. 
Sellisel juhul võib olla vaja käesolevas 
otsuses komisjoni otsuse 2010/267/EL 
rakendamiseks sätestatav tähtaeg 
mõnedes liikmesriikides edasi lükata.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 126
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 127
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna ühine lähenemisviis ja 
mastaabisääst on ELis lairibaside 
arendamise ning konkurentsimoonutuste ja 
turu liikmesriigiti killustumise vältimise 

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

võti, tuleks liikmesriikide ühistegevuses ja 
koos komisjoniga määrata teatavad lubade 
andmise ja protseduurilised tingimused.
Tingimused võiksid sisaldada katvuse 
kohustusi, spektriploki suurust, õiguste 
andmise ajastust, juurdepääsu virtuaalse 
mobiilsidevõrgu operaatoritele (MVNO) ja 
kasutamisõiguste kestust. Kuna spektriga 
kauplemine on spektri tõhusa kasutamise 
kasvu, uute üleeuroopaliste operaatorite 
tekke soodustamise ning traadita seadmete 
ja teenuste siseturu arengu jaoks tähtis, 
tuleks neid tingimusi kohaldada spektri 
sagedusribadele, mis on eraldatud traadita 
sideks ning mille kasutamisõigusi võib 
loovutada või rendile anda.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Rahva tervise kaitsmine 
elektromagnetväljade eest on oluline 

(17) Rahva tervise kaitsmine 
elektromagnetväljade eest on oluline 
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kodanike heaolu tagamiseks ja ELis 
spektrilubade andmise ühise lähenemisviisi 
väljatöötamiseks; seda on käsitletud 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ (milles 
käsitletakse üldsuse 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piiramist) ning ülioluline on tagada pidev 
järelevalve selle üle, kuidas spektri 
kasutamise ioniseeriv ja mitteioniseeriv 
toime mõjutab inimeste tervist, sealhulgas 
tuleb vaadelda ka kumulatiivset toimet, 
mida tegelikus elus põhjustab 
mitmesuguste spektrisageduste üha laienev 
kasutamine üha suurema hulga eri 
seadmete poolt.

kodanike heaolu tagamiseks ja ELis 
spektrilubade andmise ühise lähenemisviisi 
väljatöötamiseks; seda on käsitletud 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ (milles 
käsitletakse üldsuse 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piiramist) ning ülioluline on tagada pidev 
järelevalve selle üle, kuidas spektri 
kasutamise ioniseeriv ja mitteioniseeriv 
toime mõjutab inimeste tervist, sealhulgas 
tuleb vaadelda ka kumulatiivset toimet, 
mida tegelikus elus põhjustab 
mitmesuguste spektrisageduste üha laienev 
kasutamine üha suurema hulga eri 
seadmete poolt. Püüdes saavutada 
elanikkonna nõuetekohase ohutuse, 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
kaitsemeetmed oleksid tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Rahva tervise kaitsmine 
elektromagnetväljade eest on oluline 
kodanike heaolu tagamiseks ja ELis 
spektrilubade andmise ühise lähenemisviisi 
väljatöötamiseks; seda on käsitletud 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ (milles 
käsitletakse üldsuse 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piiramist) ning ülioluline on tagada pidev 
järelevalve selle üle, kuidas spektri 
kasutamise ioniseeriv ja mitteioniseeriv 
toime mõjutab inimeste tervist, sealhulgas 
tuleb vaadelda ka kumulatiivset toimet, 
mida tegelikus elus põhjustab 
mitmesuguste spektrisageduste üha laienev 
kasutamine üha suurema hulga eri 

(17) Rahva tervise kaitsmine 
elektromagnetväljade eest on oluline
kodanike heaolu tagamiseks ja ELis 
spektrilubade andmise ühise lähenemisviisi 
väljatöötamiseks; seda on käsitletud 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ (milles 
käsitletakse üldsuse 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piiramist) ning ülioluline on tagada pidev 
järelevalve selle üle, kuidas spektri 
kasutamise ioniseeriv ja mitteioniseeriv 
toime mõjutab inimeste tervist, sealhulgas 
tuleb vaadelda ka kumulatiivset toimet, 
mida tegelikus elus põhjustab 
mitmesuguste spektrisageduste üha laienev 
kasutamine üha suurema hulga eri 
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seadmete poolt. seadmete poolt. Püüdes saavutada 
elanikkonna nõuetekohase ohutuse, 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
kaitsemeetmed oleksid tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Rahva tervise kaitsmine 
elektromagnetväljade eest on oluline 
kodanike heaolu tagamiseks ja ELis 
spektrilubade andmise ühise lähenemisviisi 
väljatöötamiseks; seda on käsitletud 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ (milles 
käsitletakse üldsuse 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piiramist) ning ülioluline on tagada pidev 
järelevalve selle üle, kuidas spektri 
kasutamise ioniseeriv ja mitteioniseeriv 
toime mõjutab inimeste tervist, sealhulgas 
tuleb vaadelda ka kumulatiivset toimet, 
mida tegelikus elus põhjustab 
mitmesuguste spektrisageduste üha laienev 
kasutamine üha suurema hulga eri 
seadmete poolt.

(17) Rahva tervise kaitsmine 
elektromagnetväljade eest on oluline 
kodanike heaolu tagamiseks ja ELis 
spektrilubade andmise ühise lähenemisviisi 
väljatöötamiseks; seda on käsitletud 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ (milles 
käsitletakse üldsuse 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piiramist) ning ülioluline on saada rohkem 
teavet elusorganismide 
elektromagnetväljadele reageerimise 
kohta ja tagada pidev järelevalve selle üle, 
kuidas spektri kasutamise ioniseeriv ja 
mitteioniseeriv toime mõjutab inimeste 
tervist, sealhulgas tuleb vaadelda ka 
kumulatiivset toimet, mida tegelikus elus 
põhjustab mitmesuguste spektrisageduste 
üha laienev kasutamine üha suurema hulga 
eri seadmete poolt.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Olulised avaliku huvi eesmärgid nagu 
inimelude ohutus nõuavad kooskõlastatud 
tehnilisi lahendusi liikmesriikide ohutus- ja 
avariialaseks koostööks. Ühisel alusel 
tuleks kättesaadavaks teha piisavalt spektrit 
turvateenuste ja -seadmete ning uudsete 
üleeuroopaliste või koostalitlusvõimeliste 
turva- ja avariilahenduste arenguks ja 
vabaks levikuks. Uuringud on juba 
näidanud, et järgmise 5–10 aasta jooksul 
hakkab üleeuroopalise avaliku julgeoleku 
ja katastroofiabi lairiba-mobiilteenusteks 
jaoks vaja minema rohkem ühtlustatud 
spektrit sagedustel alla 1 GHz.

(18) Olulised avaliku huvi eesmärgid nagu 
inimelude ohutus nõuavad kooskõlastatud 
tehnilisi lahendusi liikmesriikide ohutus- ja 
avariialaseks koostööks. Ühisel alusel 
tuleks kättesaadavaks teha piisavalt spektrit 
turvateenuste ja -seadmete ning uudsete 
üleeuroopaliste või koostalitlusvõimeliste 
turva- ja avariilahenduste arenguks ja 
vabaks levikuks. Uuringud on juba 
näidanud, et järgmise 5–10 aasta jooksul 
hakkab üleeuroopalise avaliku julgeoleku 
ja katastroofiabi lairiba-mobiilteenusteks 
jaoks vaja minema rohkem ühtlustatud 
spektrit sagedustel alla 1 GHz. Samuti 
hakkab maailmatasemel sisese ja välise 
katastroofideks valmisoleku tagamisel 
olema oluline roll satelliidil, mis on 
humanitaarabi peadirektoraadi hiljutises 
teatises asetatud poliitika eesmärgiks, mis 
hõlmab satelliidispektri kasutamist 
selleks, et suurendada ELi suutlikkust nii 
ELis kui ka selle piiridest väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Olulised avaliku huvi eesmärgid nagu 
inimelude ohutus nõuavad kooskõlastatud 
tehnilisi lahendusi liikmesriikide ohutus- ja 
avariialaseks koostööks. Ühisel alusel
tuleks kättesaadavaks teha piisavalt 

(18) Olulised avaliku huvi eesmärgid nagu 
inimelude ohutus nõuavad kooskõlastatud 
tehnilisi lahendusi liikmesriikide ohutus- ja 
avariialaseks koostööks. Üleeuroopalises 
koordineeritud raadiospektri plokis tuleks
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spektrit turvateenuste ja -seadmete ning 
uudsete üleeuroopaliste või 
koostalitlusvõimeliste turva- ja 
avariilahenduste arenguks ja vabaks 
levikuks. Uuringud on juba näidanud, et 
järgmise 5–10 aasta jooksul hakkab 
üleeuroopalise avaliku julgeoleku ja 
katastroofiabi lairiba-mobiilteenusteks 
jaoks vaja minema rohkem ühtlustatud 
spektrit sagedustel alla 1 GHz.

teha kättesaadavaks piisavalt spektrit 
turvateenuste ja -seadmete ning uudsete 
üleeuroopaliste või koostalitlusvõimeliste 
turva- ja avariilahenduste arenguks ja 
vabaks levikuks. Uuringud on juba 
näidanud, et järgmise 5–10 aasta jooksul 
hakkab üleeuroopalise avaliku julgeoleku 
ja katastroofiabi lairiba-mobiilteenusteks 
jaoks vaja minema rohkem ühtlustatud 
spektrit sagedustel alla 1 GHz. Igasugune 
spektri täiendav ühtlustatud eraldamine 
alla 1 GHz spektririba kodanikukaitse ja 
katastroofiabi eesmärgil peaks hõlmama 
ka seda, et vaadatakse läbi kodanikukaitse 
ja katastroofiabi jaoks mõeldud muu 
spektri vabastamise või jagamise 
võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Spektri reguleerimisel on 
leviomaduste, raadiopõhistest teenustest 
sõltuvate turgude rahvusvahelise olemuse 
ja kahjulike riikidevaheliste häirete 
vältimise vajadusega seoses tugev 
piiriülene või rahvusvaheline mõõde.
Lisaks tähendavad viited rahvusvahelistele 
kokkulepetele direktiivis nr 2002/21/EÜ ja 
muudetud direktiivis nr 2002/20/EÜ,8 et 
liikmesriigid ei võta rahvusvahelisi 
kohustusi, mis takistavad või piiravad 
nende ELiga seotud kohustuste täitmist.
Liikmesriigid peaksid pretsedendiõiguse 
kohaselt toetama kõiki vajalikke 
jõupingutusi, et võimaldada
spektriküsimusi kooskõlastavates 
rahvusvahelistes organites asjakohast ELi 
esindatust küsimustes, mis kuuluvad ELi 

(19) Spektri reguleerimisel on 
leviomaduste, raadiopõhistest teenustest 
sõltuvate turgude rahvusvahelise olemuse 
ja kahjulike riikidevaheliste häirete 
vältimise vajadusega seoses tugev 
piiriülene või rahvusvaheline mõõde.
Lisaks tähendavad viited rahvusvahelistele 
kokkulepetele direktiivis nr 2002/21/EÜ ja 
muudetud direktiivis nr 2002/20/EÜ,8 et 
liikmesriigid ei võta rahvusvahelisi 
kohustusi, mis takistavad või piiravad 
nende ELiga seotud kohustuste täitmist.
Liikmesriigid peaksid pretsedendiõiguse 
kohaselt toetama kõiki vajalikke 
jõupingutusi, et võimaldada 
spektriküsimusi kooskõlastavates 
rahvusvahelistes organites asjakohast ELi 
esindatust küsimustes, mis kuuluvad ELi 



AM\858840ET.doc 65/95 PE460.615v01-00

ET

pädevusse. Üldiselt peaks EL seal, kus 
käsitletakse ELi poliitika või pädevusega 
seotud küsimusi, poliitiliselt juhtima 
läbirääkimiste ettevalmistamist ja osalema
mitmepoolsetes, sealhulgas 
Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni 
Liidus toimuvates läbirääkimistes vastavalt 
vastutusele, mida EL kannab ELi 
õigusaktide kohaselt spektriküsimustes.

pädevusse. Üldiselt peaks EL seal, kus 
käsitletakse ELi poliitika või pädevusega 
seotud küsimusi, poliitiliselt juhtima 
läbirääkimiste ettevalmistamist ja tagama, 
et liit esitaks ühtseid seisukohti
mitmepoolsetes läbirääkimistes spektri 
kasutamises ülemaailmse koostoime ja 
mastaabisäästu loomiseks, sealhulgas 
Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni 
Liidus toimuvates läbirääkimistes vastavalt 
vastutusele, mida EL kannab ELi 
õigusaktide kohaselt spektriküsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 
nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide konverentsil 
järgitavate protseduuride kohta, ja 
olukorras, kus ülemaailmsetel raadioside 
konverentsidel ja muudel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel käsitletakse olulise ELi-
mõõtmega põhimõtteid ja 
poliitikaküsimusi, peaks EL, lisaks 
pikaajalisele eesmärgile saada 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu liikmeks kõrvuti liikmesriikidega,
olema võimeline kehtestama uusi 
protseduure oma huvide kaitseks 
mitmepoolsetel läbirääkimistel; sel 
eesmärgil võib komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, nagu 
on sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 
nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide konverentsil 
järgitavate protseduuride kohta, ja 
olukorras, kus ülemaailmsetel raadioside 
konverentsidel ja muudel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel käsitletakse olulise ELi-
mõõtmega põhimõtteid ja 
poliitikaküsimusi, peaks EL olema 
võimeline kehtestama uusi protseduure 
oma huvide kaitseks mitmepoolsetel 
läbirääkimistel; sel eesmärgil võib 
komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, nagu 
on sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.
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Or. fr

Muudatusettepanek 138
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 
nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide konverentsil 
järgitavate protseduuride kohta, ja 
olukorras, kus ülemaailmsetel raadioside 
konverentsidel ja muudel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel käsitletakse olulise ELi-
mõõtmega põhimõtteid ja 
poliitikaküsimusi, peaks EL, lisaks 
pikaajalisele eesmärgile saada 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu liikmeks kõrvuti liikmesriikidega,
olema võimeline kehtestama uusi 
protseduure oma huvide kaitseks 
mitmepoolsetel läbirääkimistel; sel 
eesmärgil võib komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, nagu 
on sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 
nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide konverentsil 
järgitavate protseduuride kohta, ja 
olukorras, kus ülemaailmsetel raadioside 
konverentsidel ja muudel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel käsitletakse olulise ELi-
mõõtmega põhimõtteid ja 
poliitikaküsimusi, peaks EL olema 
võimeline kehtestama uusi protseduure 
oma huvide kaitseks mitmepoolsetel 
läbirääkimistel; sel eesmärgil võib 
komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, nagu 
on sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 

(20) Lähtudes praegusest praktikast ja 
tuginedes põhimõtetele, mis on määratud 
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nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide konverentsil 
järgitavate protseduuride kohta, ja 
olukorras, kus ülemaailmsetel raadioside 
konverentsidel ja muudel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel käsitletakse olulise ELi-
mõõtmega põhimõtteid ja
poliitikaküsimusi, peaks EL, lisaks
pikaajalisele eesmärgile saada 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu liikmeks kõrvuti liikmesriikidega, 
olema võimeline kehtestama uusi 
protseduure oma huvide kaitseks 
mitmepoolsetel läbirääkimistel; sel 
eesmärgil võib komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, nagu 
on sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

nõukogu 3. veebruari 1992. aasta 
järeldustes 1992. aasta ülemaailmsel 
raadiosideadministratsioonide konverentsil 
järgitavate protseduuride kohta, ja 
olukorras, kus ülemaailmsetel raadioside 
konverentsidel ja muudel mitmepoolsetel 
läbirääkimistel käsitletakse olulise ELi-
mõõtmega põhimõtteid ja 
poliitikaküsimusi, peaks EL, lisaks 
eesmärgile saada Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu liikmeks 
kõrvuti liikmesriikidega, olema võimeline 
kehtestama uusi protseduure oma huvide 
kaitseks mitmepoolsetel läbirääkimistel; sel 
eesmärgil võib komisjon, võttes arvesse 
raadiospektripoliitika töörühma arvamust, 
esitada ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üldisi poliitilisi eesmärke, nagu 
on sätestatud direktiivis 2002/21/EÜ.

Or. ro

Muudatusettepanek 140
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) 2012. aasta ülemaailmsel raadioside 
konverentsil käsitletakse selliseid ELi 
jaoks olulisi konkreetseid teemasid nagu 
digitaalne dividend, teadusalased ja 
meteoroloogiateenused, jätkusuutlik areng 
ja kliimamuutused, satelliitside ja spektri 
kasutamine projekti GALILEO jaoks
(kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 
876/2002, millega luuakse ühisettevõte 
Galileo,9 ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1321/2004 (Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta)10), 
samuti globaalse keskkonna- ja turvaseire 
programm11 maapinna kaugseire andmete 

(21) Selleks et vältida kasvavat survet 
satelliitnavigatsioonile ja satelliitsidele 
reserveeritud sagedusribale, tuleb nende 
ribalaius tagada spektri kasutamise uues 
kavas. 2012. aasta ülemaailmsel raadioside 
konverentsil käsitletakse selliseid ELi 
jaoks olulisi konkreetseid teemasid nagu 
digitaalne dividend, teadusalased ja 
meteoroloogiateenused, jätkusuutlik areng 
ja kliimamuutused, satelliitside ja spektri 
kasutamine projekti GALILEO jaoks
(kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 
876/2002, millega luuakse ühisettevõte 
Galileo,9 ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1321/2004 (Euroopa satelliit-
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paremaks kasutamiseks. raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta)10), 
samuti globaalse keskkonna- ja turvaseire 
programm11 maapinna kaugseire andmete 
paremaks kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva otsuse sätteid tuleks 
rakendada vastavalt tagatistele, mida 
pakutakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2009. aasta 
direktiivi 2009/140/EÜ (millega 
muudetakse direktiive 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta, 
2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta1) kohaste 
menetlustega.
_________
1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus) 



AM\858840ET.doc 69/95 PE460.615v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva otsuse ühegi osaga ei 
kavatseta vähendada majandustegevuses 
osalejate kaitset, mida pakutakse 
direktiiviga 2009/140/EÜ, millega 
muudetakse direktiive 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta, 
2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva otsuse ühegi osaga ei 
kavatseta vähendada majandustegevuses 
osalejate kaitset, mida pakutakse 
direktiiviga 2009/140/EÜ, millega 
muudetakse direktiive 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta, 
2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva otsuse ühegi osaga ei 
kavatseta vähendada majandustegevuses 
osalejate kaitset, mida pakutakse 
direktiiviga 2009/140/EÜ, millega 
muudetakse direktiive 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta, 
2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk ja reguleerimisala

Or. de

Muudatusettepanek 146
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri 



AM\858840ET.doc 71/95 PE460.615v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk ja reguleerimisala

Or. de

Muudatusettepanek 147
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk ja reguleerimisala

Or. de

Muudatusettepanek 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Reguleerimisala

Or. en

Muudatusettepanek 149
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärk Eesmärk ja reguleerimisala

Or. fr
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Muudatusettepanek 150
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva otsusega luuakse kooskõlas 
direktiividega 2002/19/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning otsusega 
nr 67/2002/EÜ spektripoliitika programm 
spektrikasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks ja ühtlustamiseks, et tagada 
siseturu toimimine.

Or. de

Muudatusettepanek 151
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva otsusega luuakse kooskõlas 
direktiividega 2002/19/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning otsusega 
nr 67/2002/EÜ raadiospektripoliitika 
programm spektrikasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks ja ühtlustamiseks, et tagada 
siseturu toimimine.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva otsusega luuakse kooskõlas 
direktiividega 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/19/EÜ ja 2002/22/EÜ ning otsusega 
nr 67/2002/EÜ raadiospektripoliitika 
programm spektrikasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks ja ühtlustamiseks, et tagada 
siseturu toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva otsusega luuakse kooskõlas 
direktiividega 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ, 
2002/19/EÜ ja 2002/22/EÜ ning otsusega 
nr 67/2002/EÜ raadiospektripoliitika 
programm spektrikasutuse strateegiliseks 
planeerimiseks ja ühtlustamiseks, et tagada 
siseturu toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 155
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 157
Henri Weber

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 160
Hella Ranner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 161
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 162
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus hõlmab kõigi spektri 
kasutusega seotud liidu 
poliitikavaldkondade, näiteks (kuid mitte 
ainult) elektroonilise side, teadus- ja 
arendustegevuse, transpordi, energeetika 
ja audiovisuaalvaldkonna siseturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus hõlmab kõigi spektri 
kasutusega seotud liidu 
poliitikavaldkondade, näiteks 
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elektroonilise side, teadus- ja 
arendustegevuse, transpordi, energeetika 
ja audiovisuaalvaldkonna siseturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus on kooskõlas ELi kehtivate 
õigusaktidega, eelkõige direktiividega 
2002/20/EÜ ja 2002/21/EÜ ning otsusega 
nr 676/2002/EÜ ja direktiiviga 
1999/5/EÜ, samuti riiklikul tasandil 
vastavalt ELi õigusele võetud meetmetega, 
ning järgib asjaomaseid rahvusvahelisi 
kokkuleppeid, sh Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus ei piira riiklikul tasandil 
ELi õigusega kooskõlas üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide täitmiseks võetud 
meetmeid, eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad üksteise ja 
komisjoniga koostööd läbipaistval viisil, et 
tagada kogu ELis järgmiste üldiste 
regulatiivsete põhimõtete järjekindel 
rakendamine:

1. Liikmesriigid teevad üksteise ja 
komisjoniga koostööd läbipaistval viisil, et 
tagada kogu ELis järgmiste üldiste 
regulatiivsete põhimõtete järjekindel 
rakendamine:

Or. en

Muudatusettepanek 167
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 168
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) soodustada spektri tõhusat kasutamist, et 
see kõige paremini rahuldaks kasvavat 
nõudlust sageduste kasutamise järele. 
Seetõttu on äärmiselt oluline paindlikkuse 
põhimõte ning spektri turule orienteeritud 
ja tõhus kasutamine, mis on tingitud ausa 
konkurentsi tagamisest olemasolevate 
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ärimudelite kaasamisest liikmesriigi 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 170
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) soodustada spektri tõhusat kasutamist, et 
see kõige paremini rahuldaks kasvavat 
nõudlust sageduste kasutamise järele, tehes 
seda viisil, millega tagatakse 
olemasolevate elektrooniliste sidevõrkude 
häireteta toimimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 172
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 173
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) soodustada spektri tõhusat kasutamist, et 
see kõige paremini rahuldaks kasvavat 

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

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 177
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) soodustada spektri tõhusat kasutamist,
kajastades samuti selle olulist 
ühiskondlikku, kultuurilist ja 
majanduslikku väärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 179
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 180
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kohaldada spektri ühtlustatud
kasutamisel elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste jaoks ning võimaluse korral 
muude sektorite ja rakenduste jaoks 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ)
(raamdirektiivi) artiklile 9 tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsust sellisel viisil, et 
edendada spektrikasutuse tõhusust ja 
soodustada mobiilse andmeside ja 
lairibateenuste ulatuslikumat kasutamist, 
eelkõige paindlikkuse ja innovatsiooni 
edendamisega, võttes arvesse vajadust 
vältida kahjulikke häireid ja tagada 
teenuse tehniline kvaliteet;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kohaldada spektri ühtlustatud
kasutamisel elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste jaoks ning võimaluse korral 
muude sektorite ja rakenduste jaoks 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ)
(raamdirektiivi) artiklile 9 tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsust sellisel viisil, et 
edendada spektrikasutuse tõhusust ja 
soodustada mobiilse andmeside ja 
lairibateenuste ulatuslikumat kasutamist, 
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edendamisega; eelkõige paindlikkuse ja innovatsiooni 
edendamisega, võttes arvesse vajadust 
vältida kahjulikke häireid ja tagada 
teenuse tehniline kvaliteet;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 184
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kohaldada kõige asjakohasemat, 
läbipaistvamat ja paindlikumat lubade 
andmise süsteemi sellisel viisil, et 
saavutada võimalikult suur spektrikasutuse
kättesaadavus, paindlikkus ja tõhusus;

Or. ro
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Muudatusettepanek 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 186

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 189
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 190
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega, 
selleks, et edendada kultuurilist 
mitmekesisust ja meediapluralismi 
kooskõlas direktiiviga 2002/21/EÜ, mida 
on muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ, 
ning soodustada ühiskondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 191

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu ja digitaalteenuste areng
tõhusa konkurentsi ja võrdsete 
konkurentsitingimuste kindlustamisega
ning uute üleeuroopaliste operaatorite 
tekke soodustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu ja digitaalteenuste areng
tõhusa konkurentsi ja võrdsete 
konkurentsitingimuste kindlustamisega
ning uute üleeuroopaliste operaatorite 
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tekke soodustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu ja digitaalteenuste areng
tõhusa konkurentsi ja võrdsete 
konkurentsitingimuste kindlustamisega
ning üleeuroopaliste teenuste tekke 
soodustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu ja digitaalteenuste areng
tõhusa konkurentsi ja võrdsete 
konkurentsitingimuste kindlustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada digitaalse siseturu areng ja
toimimine, eelkõige tõhusa konkurentsi ja 
kogu Euroopas võrdsete 
konkurentsitingimuste kindlustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) tagada siseturu ja digitaalteenuste 
areng, eelkõige tõhusa konkurentsi 
kindlustamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 197
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) edendada siseturu toimimist, eelkõige 
tõhusa konkurentsi soodustamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige 
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

d) edendada siseturu toimimist, eelkõige 
tõhusa konkurentsi soodustamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tagada spektri tõhus kasutamine, 
lisades ligipääsuloale kohustuse valida 
kõige tõhusam ja asjakohasem pakkimis-, 
jaotus- ja kasutamistehnoloogia, järgides 
samal ajal tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vältida kahjulikke häireid;

Or. ro

Muudatusettepanek 201
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) edendada innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) edendada innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) võtta spektri kasutamise tehniliste 
tingimuste määramisel täielikult arvesse 
asjaomaseid ELi õigusakte, mis käsitlevad 
elektromagnetkiirguse mõju inimese 
tervisele;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) võtta spektri kasutamise tehniliste 
tingimuste määramisel täielikult arvesse 
asjaomaseid ELi õigusakte, mis käsitlevad 
elektromagnetkiirguse mõju inimese 
tervisele.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektroonilisele sidele kohaldatakse 
järgmisi konkreetseid põhimõtteid:
a) kohaldada spektri kasutamisel 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
jaoks tehnoloogia- ja teenuseneutraalsust 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 9 ning võimaluse 
korral raadiosageduste individuaalsete 
kasutamisõiguste ülekandmist või 
rentimist vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
artiklile 9b viisil, millega edendatakse 
spektrikasutuse tõhusust, eelkõige 
paindlikkuse ja innovatsiooni 
edendamisega;
b) tulenevalt vajadusest tagada tulemuslik 
ja tõhus kasutamine, edendada 
raadiosageduste kasutamise ühtlustamist 
kogu ühenduses vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklitele 9 ja 
8a ja otsusele 676/2002/EÜ 
(raadiospektrit käsitlev otsus);
c) säilitada ja arendada tõhusat 
konkurentsi, takistades eel- või 
järelmeetmetega raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
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kahjustada konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektroonilisele sidele kohaldatakse 
järgmisi konkreetseid põhimõtteid:
a) kohaldada spektri kasutamisel 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
jaoks tehnoloogia- ja teenuseneutraalsust 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 9 ning võimaluse 
korral raadiosageduste individuaalsete 
kasutamisõiguste ülekandmist või 
rentimist vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
artiklile 9b viisil, millega edendatakse 
spektrikasutuse tõhusust, eelkõige 
paindlikkuse ja innovatsiooni 
edendamisega;
b) tulenevalt vajadusest tagada tulemuslik 
ja tõhus kasutamine, edendada 
raadiosageduste kasutamise ühtlustamist 
kogu ühenduses vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklitele 9 ja 
8a ja otsusele 676/2002/EÜ 
(raadiospektrit käsitlev otsus);
c) säilitada ja arendada tõhusat 
konkurentsi, takistades eel- või 
järelmeetmetega raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
kahjustada konkurentsi.

Or. en


