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Muudatusettepanek 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) tagada kõiki tehnoloogilisi lahendusi 
arvestavate traadita teenuste jaoks piisav 
hulk sobivat spektrit, mis moodustaks 
2015. aastaks vähemalt 1200 Mhz, kui 
raadiospektripoliitika programmis pole 
ette nähtud teisiti, et kohaneda kiiresti 
kasvava nõudlusega mobiilse andmeside 
järele ja võimaldades niimoodi äri- ja 
avalike teenuste arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
spektripoliitika eesmärke ja kohaneda 
kiiresti kasvava nõudlusega mobiilse 
andmeside järele ning tagada samal ajal 
muude spektrikasutajate, nagu 
ringhäälingu areng; 

Or. en

Muudatusettepanek 209
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke, võttes samas arvesse 
olulisi üldisest huvist lähtuvaid eesmärke, 
nagu kultuuride mitmekesisus ja 
meediapluralism, ning eri raadiospektri 
kasutajate huve;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke, võttes samas arvesse 
üldisest huvist lähtuvaid eesmärke, nagu 
kultuuride mitmekesisus ja 
meediapluralism, ning eri raadiospektri 
kasutajate huve;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke, võttes samas arvesse 
olulisi üldisest huvist lähtuvaid eesmärke, 
nagu kultuuride mitmekesisus ja 



AM\860614ET.doc 5/101 PE460.855v01-00

ET

meediapluralism, ning eri raadiospektri 
kasutajate huve;

Or. fr

Muudatusettepanek 212
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke ja võtta samas arvesse 
olulisi üldisest huvist lähtuvaid eesmärke, 
nagu kultuuride mitmekesisus ja 
meediapluralism, ning eri raadiospektri 
kasutajate huve;

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke, võttes samas arvesse 
olulisi üldisest huvist lähtuvaid eesmärke, 
nagu kultuuride mitmekesisus ja 
meediapluralism, ning eri raadiospektri 
kasutajate huve;

Or. en
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Muudatusettepanek 214
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et eelkõige toetada 
poliitika eesmärke, nagu lairibateenuse 
esmatähtsaks pidamine ja konkurentsi 
tagamine, rakendades õigeaegselt 
direktiivi 2009/114/EÜ (muudetud GSMi 
direktiiv)*;
_____________________

* ELT L 274, 20.10.2009, lk 25.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
spektripoliitika eesmärke ja kohaneda 
kiiresti kasvava nõudlusega mobiilse 
andmeside järele ning tagada samal ajal 
muude spektrikasutajate, nagu 
ringhäälingu areng; 

Or. en

Muudatusettepanek 216
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teha õigeaegselt kättesaadavaks piisav 
hulk sobivat spektrit, et toetada ELi 
poliitika eesmärke, võttes samas arvesse 
kogu spektrivaldkonna sotsiaalset, 
kultuurilist ja majanduslikku tähtsust;

Or. de

Muudatusettepanek 217
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ületada digitaalne lõhe ja saavutada 
digitaalse tegevuskava eesmärgid, 
tagades, et 2020. aastaks on kõigile liidu 
kodanikele kättesaadavad lairibateenused 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s, võttes 
arvesse eeldatava nõudluse 
audiovisuaalset laadi, ja võimaldades 
liidus saavutada suurima võimaliku 
kiiruse ja läbilaskevõimega 
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lairibaühendused;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ületada digitaalne lõhe ja saavutada 
digitaalse tegevuskava eesmärgid, 
tagades, et 2020. aastaks on kõigil liidu 
kodanikel juurdepääs lairibateenustele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s, mis looks 
eeldused suurima võimaliku kiiruse ja 
läbilaskevõimega lairibateenuste 
osutamiseks kogu ELis;

Or. ro

Muudatusettepanek 220
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada traadita teenuste jaoks piisav 
hulk ja sobivat spektrit, et kohaneda 
kiiresti kasvava nõudlusega mobiilse 
andmeedastuse järele ja võimaldades 
niimoodi äri- ja avalike teenuste 
arendamist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 222
Hella Ranner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) luua nii äri- kui ka erasektorile ja 
teenuste sektorile võimalused suurema 
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läbilaskevõimega lairibaühenduse näol;

Or. ro

Muudatusettepanek 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muuta spektri kasutamine paindlikuks, 
et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades järjekindlalt
tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtteid, mida kohaldatakse 
järjekindlalt kogu liidus, et tagada 
võrdsed tingimused tehnoloogilistele 
lahendustele, mida võidakse kasutusele 
võtta, ning tagada õigusliku reguleerimise 
prognoositavus, avades ühtlustatud spektri 
uute kõrgeltarenenud teenuste jaoks ja 
võimaldades spektriõigustega kauplemist, 
luues sellega võimalused üleeuroopaliste 
struktuuride loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtteid, avades 
spektri uute teenuste jaoks ja võimaldades 
spektriõigustega kauplemist; seejuures 
võivad liikmesriigid meetmetega 
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kõnealusest põhimõttest kõrvale kalduda, 
kui neid meetmeid võetakse raamdirektiivi 
artikli 9 lõike 4 punktides a–d esitatud 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 226
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtteid, avades 
spektri uute teenuste jaoks ja võimaldades 
spektriõigustega kauplemist; seejuures 
võivad liikmesriigid meetmetega 
kõnealusest põhimõttest kõrvale kalduda, 
kui neid meetmeid võetakse raamdirektiivi 
artikli 9 lõike 4 punktides a–d esitatud 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) tõhustada spektri kasutamist, 
suurendades vajaduse korral spektri 
kasutamise paindlikkust, et edendada 
innovatsiooni ja investeerimist, rakendades 
tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtteid ning tagades õigusliku 
reguleerimise piisava prognoositavuse,
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avades spektri uute teenuste jaoks ja 
võimaldades spektriõigustega kauplemist;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 229
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades järjekindlalt
tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtteid ja tagades õigusliku 
reguleerimise piisava prognoositavuse, 
avades ühtlustatud spektri uute 
kõrgeltarenenud teenuste jaoks ja 
võimaldades spektriõigustega kauplemist, 
luues sellega võimalused üleeuroopaliste 
teenuste osutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 230
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades järjekindlalt
tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtteid ning tagades õigusliku 
reguleerimise piisava prognoositavuse, 
avades ühtlustatud spektri uute 
kõrgeltarenenud teenuste jaoks ja 
võimaldades spektriõigustega kauplemist;
luua sellega võimalused üleeuroopaliste 
teenuste osutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muuta spektri kasutamine võimalikult 
paindlikuks, et edendada innovatsiooni ja 
investeerimist, rakendades järjekindlalt
tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtteid ning tagades õigusliku 
reguleerimise piisava prognoositavuse, 
avades ühtlustatud spektri uute 
kõrgeltarenenud teenuste jaoks ja 
võimaldades spektriõigustega kauplemist 
vastavalt kehtivale õigusraamistikule;

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) muuta spektri kasutamine 
tõhusamaks, toetades tehnoloogiaid, 
millele kulub vähe spektrit ja millega koos 
kasutatakse selliseid tehnoloogiaid nagu 
HotSpot, Wifi jne, mis ei kasuta üldse 
spektrit; 

Or. de

Muudatusettepanek 233
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) tõhustada spektri kasutamist, kasutades 
üldlubade soodsaid omadusi ja laiendades 
seda tüüpi lubade kasutamist ning luua 
litsentsita spekter innovatsiooni jaoks.
Selliseid kasutusvaldkondi võiks 
kavandada eelkõige nn valgetel aladel 
kognitiivtehnoloogiaid kasutades, kui on 
tehtud nõuetekohane mõju hindamine;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ergutada passiivse infrastruktuuri 
ühiskasutust, kui see vastab 
proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ artikliga 
12;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) säilitada ja arendada tõhusat 
konkurentsi, eelkõige elektrooniliste 
sideteenuste alal, takistades eel- või 
järelmeetmetega raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib tõenäoliselt 
moonutada konkurentsi (näit direktiivi 
2009/114/EÜ (muudetud GSMi direktiiv) 
rakendamisel);

Or. en

Muudatusettepanek 236
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säilitada ja arendada tõhusat 
konkurentsi, eelkõige elektrooniliste 
sideteenuste alal, takistades eel- või 
järelmeetmetega raadiosageduste 

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

ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
kahjustada konkurentsi, tehes seda
spektriõiguste tühistamise või muude 
meetmete kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 238
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 239
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vähendada siseturu killustumist, 
tõhustades sobival viisil spektrikasutuseks 
ja -kättesaadavuseks vajalike tehniliste 
tingimuste kooskõlastamist ja ühtlustamist, 
kaasa arvatud teenuste arendamine 
rahvusvahelises ulatuses, ning soodustades 
mitmekülgsus- ja mastaabisäästu ELi 
tasandil;

(e) vähendada siseturu killustumist, et luua 
kogu Euroopas võrdsed tingimused, 
tõhustades sobival viisil spektrikasutuseks 
ja -kättesaadavuseks vajalike tehniliste 
tingimuste kooskõlastamist ja ühtlustamist, 
kaasa arvatud teenuste arendamine 
rahvusvahelises ulatuses, ning soodustades 
mitmekülgsus- ja mastaabisäästu ELi 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) spektri jaotamise tehniliste tingimuste 
määramisel võtta täies ulatuses arvesse 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt tõendatud 
uurimistulemusi elektromagnetkiirguse 
võimalikust mõjust inimese tervisele.

(g) spektri jaotamise tehniliste tingimuste 
määramisel võtta täies ulatuses arvesse 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt tõendatud 
uurimistulemusi elektromagnetkiirguse 
võimalikust mõjust inimese tervisele ning 
kohaldada neid tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsel viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) spektri jaotamise tehniliste tingimuste 
määramisel võtta täies ulatuses arvesse 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt tõendatud 
uurimistulemusi elektromagnetkiirguse 
võimalikust mõjust inimese tervisele.

(g) spektri jaotamise tehniliste tingimuste 
määramisel võtta täies ulatuses arvesse 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt tõendatud 
uurimistulemusi elektromagnetkiirguse 
võimalikust mõjust inimese tervisele ning 
kohaldada neid tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsel viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

(g a) tagada juurdepääs uutele 
tarbekaupadele ja tehnoloogiatele, et 
kindlustada tarbija osalemine üleminekul 
digitaaltehnoloogiale ja digitaalse 
dividendi tõhusal kasutamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 244
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) määrata kindlaks need spektriosad, 
mida peaks saama kasutada ilma 
litsentsitud õigusteta ja/või ainult 
teadusuuringute eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 245

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) edendada olemasolevate 
internetiprotokollide ja tehnoloogiate 
taaskasutamist digitaalsete spektriteenuste 
puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 246

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) vähendada liidu süsinikuheitmetega 
seotud keskkonnamõju, edendades 
traadita sidevõrkude ja rakenduste 
tehnilist tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) vähendada liidu süsinikuheitmetega 
seotud keskkonnamõju, edendades 
traadita sidevõrkude ja rakenduste 
tehnilist tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad 1. jaanuariks 2013 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2002/20/EÜ (elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta) (loadirektiiv) vastu 

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

lairibateenuste arendamiseks sobivad 
lubade andmise ja jagamise meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad 1. jaanuariks 2013 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2002/20/EÜ (elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta) (loadirektiiv)12 vastu 
lairibateenuste arendamiseks sobivad 
lubade andmise ja jagamise meetmed, 
näiteks annavad olulistele operaatoritele 
võimaluse korral ja artikli 11 kohaste 
konsultatsioonide põhjal otsese või kaudse 
juurdepääsu spektri külgnevatele 
plokkidele vähemalt 10 MHz ulatuses.

1. Liikmesriigid võtavad 1. jaanuariks 2013 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2002/20/EÜ (elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta) (loadirektiiv)12 vastu 
lairibateenuste arendamiseks sobivad 
lubade andmise ja jagamise omavahel 
sarnased meetmed, näiteks annavad 
olulistele maapealse teenuse operaatoritele 
võimaluse korral ja artikli 11 kohaste 
konsultatsioonide põhjal otsese või kaudse 
juurdepääsu spektri külgnevatele 
plokkidele vähemalt 10 MHz ulatuses, 
võimaldades sellega saavutada 
lairibaühenduste suurima võimaliku 
kiiruse ja läbilaskevõime, samuti 
võimaldades tõhusat konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 251
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 
komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud kasutamist.

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 
komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud kasutamist 
ning spektri litsentsita kasutamist näiteks 
nn valgetel aladel pärast nõuetekohast 
mõju hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 2. Liikmesriigid edendavad vajaduse 



AM\860614ET.doc 23/101 PE460.855v01-00

ET

komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud kasutamist.

korral koostöös komisjoniga spektri 
kollektiivset kasutamist ja spektri jagatud 
kasutamist, võimaldades areneda uutel 
tehnoloogiatel, nagu kognitiivne raadio.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 
komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud kasutamist.

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 
komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud kasutamist, 
rakendades uusi tehnoloogiaid, nagu 
kognitiivne raadio.

Or. en

Muudatusettepanek 254

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 
komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud kasutamist.

2. Liikmesriigid edendavad koostöös 
komisjoniga spektri kollektiivset 
kasutamist ja spektri jagatud ning 
litsentsita kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 255



PE460.855v01-00 24/101 AM\860614ET.doc

ET

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et arendada ja ühtlustada 
standardeid raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning elektriliste ja elektrooniliste seadmete 
ja võrkude jaoks, tuginedes vajaduse korral 
komisjonilt asjakohastele 
standardiasutustele antud 
standardimisvolitustele. Samuti tuleb 
erilist tähelepanu pöörata puudega 
inimestele mõeldud seadmete 
standarditele, võtmata neilt õigust 
kasutada eelistuse korral 
mittestandardseid seadmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid elavdavad uurimis- ja 
arendustegevust selliste uute 
tehnoloogiate valdkonnas nagu 
kognitiivtehnoloogiad, sest nende areng 
võib anda tulevikus lisandväärtust spektri 
kasutamise tõhususe seisukohast.

Or. en
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Muudatusettepanek 257
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist ning olemasolevate ja uute 
teenuste ja seadmete kooseksisteerimist, 
mis on kasuks lõppkasutajale ja tarbijale, 
kehtestades meetmeid, nagu 
sidusrühmade dialoog ja 
kompensatsioonimehhanismid.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist. Liikmesriigid edendavad 
lisaks sellele edaspidigi spektri tõhusat 
kasutamist nii võrgu- kui ka 
kasutajarakenduste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist. Liikmesriigid võtavad sellele 
lisaks kasutusele soodustusi spektri 
tõhusaks kasutamiseks nii võrgu kui ka 
rakenduste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist, millele lisaks võetakse 
kasutusele soodustused, et muuta traadita 
tark- ja riistvara spektritõhusamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad investeerimist ja spektri tõhusat 
kasutamist ning uute ja olemasolevate 
teenuste ja seadmete kooseksisteerimist.
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Or. en

Muudatusettepanek 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et 
valikutingimused ja -protseduurid 
edendavad konkurentsi, võrdseid 
tingimusi kogu Euroopas, investeerimist 
ja spektri tõhusat kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 264
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid edendavad jätkuvalt 
spektri tõhusat kasutamist nii võrgu- kui 
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ka kasutajarakenduste ja seadmete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siseturu võimaliku killustumise 
vältimiseks erinevate valikutingimuste ja -
protseduuride tõttu ühtlustatud 
spektriribade korral, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks ning 
tehtud kaubeldavaks kõikides 
liikmesriikides vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9b, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
juhised selliste sagedusribade 
kasutamislubade andmise tingimuste ja 
protseduuride kohta, pöörates erilist 
tähelepanu infrastruktuuri jagatud 
kasutamise ja katvuse tingimustele.

5. Siseturu võimaliku killustumise 
vältimiseks erinevate valikutingimuste ja -
protseduuride tõttu ühtlustatud 
spektriribade korral, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks ning 
tehtud kaubeldavaks kõikides 
liikmesriikides vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9b, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
juhised selliste sagedusribade 
kasutamislubade andmise tingimuste ja 
protseduuride kohta, et tagada kogu 
Euroopas võrdsed tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siseturu võimaliku killustumise 
vältimiseks erinevate valikutingimuste ja -
protseduuride tõttu ühtlustatud
spektriribade korral, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks ning 
tehtud kaubeldavaks kõikides 
liikmesriikides vastavalt 

5. Siseturu võimaliku killustumise 
vältimiseks erinevate valikutingimuste ja -
protseduuride tõttu ühtlustatud 
spektriribade korral, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks ning 
tehtud kaubeldavaks kõikides 
liikmesriikides vastavalt 
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direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9b, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
juhised selliste sagedusribade 
kasutamislubade andmise tingimuste ja 
protseduuride kohta, pöörates erilist 
tähelepanu infrastruktuuri jagatud 
kasutamise ja katvuse tingimustele.

direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9b, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega ja 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele välja 
juhised selliste sagedusribade 
kasutamislubade andmise tingimuste ja 
protseduuride kohta, pöörates erilist 
tähelepanu infrastruktuuri jagatud 
kasutamise ja katvuse tingimustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 267
Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kooskõlas lõikega 1 võetavad 
meetmed täiendavad muudetud GSMi 
direktiivi kohaselt avatava 800 MHz 
sagedusriba kohest avamist. Need 
meetmed ei tohi tekitada mingisugust 
diskrimineerimist ja peavad kõrvaldama 
kõik konkurentsi moonutamised turgu 
valitsevate operaatorite kasuks.

Or. de

Muudatusettepanek 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Ülemäärase elektromagnetkiirguse
piiramiseks ja andmesidevõrkude 
tõhusamaks muutmiseks edendavad ja 
suurendavad liikmesriigid koostööd 
spektriõiguste litsentsiomanike vahel, et 
hakataks jagama andmeside 
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infrastruktuure, keskendudes tihedalt 
asustatud piirkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kooskõlas lõikega 1 võetavad 
meetmed täiendavad 900 MHz 
sagedusriba õigeaegset ja konkurentsi 
soodustavat avamist vastavalt muudetud 
direktiivile 2009/114/EÜ (GSMi direktiiv) 
ning meetmed peavad olema 
mittediskrimineerivad ja ei tohi 
moonutada konkurentsi turgu valitsevate 
operaatorite kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kooskõlas lõikega 1 võetavad 
meetmed täiendavad 900 MHz 
sagedusriba õigeaegset ja konkurentsi 
soodustavat avamist vastavalt muudetud 
direktiivile 2009/114/EÜ (GSMi direktiiv) 
ning meetmed peavad olema 
mittediskrimineerivad ja ei tohi 
moonutada konkurentsi.

Or. en
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Muudatusettepanek 271

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid ja komisjon esitavad 
meetmed õigusliku vastuolu ja vastutuse 
vähendamiseks traadita võrgu ja 
raadiospektri kasutamisega 
internetiteenuse pakkumise kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 272
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid soodustavad tõhusat 
konkurentsi ja väldivad 
konkurentsimoonutusi elektrooniliste
sideteenuste siseturul kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 9 lõikega 7 ja direktiivi 
2002/20/EÜ artikli 5 lõikega 6.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid säilitavad ja soodustavad 
tõhusat konkurentsi ja väldivad 
konkurentsimoonutusi nii siseturul kui ka 
konkreetsete riikide turgudel.

Or. ro

Muudatusettepanek 274
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Selleks, et täies ulatuses täita lõikes 1 
esitatud kohustusi ja eelkõige tagada, et 
konkurentsi ei moonutataks 
raadiosageduste kasutamisõiguste ükskõik 
millise eraldamise, kogumise, ülekandmise 
või muutmisega, peavad liikmesriigid enne 
spektri kavandatavat eraldamist viima läbi 
põhjaliku turuanalüüsi, et teha selgeks, 
kas kavandatav spektri eraldamine, võttes 
arvesse asjaomaste turuoperaatorite juba 
omandatud spektriõigusi, võib 
asjaomastel mobiilsideturgudel 
konkurentsi vähendada või moonutada. 
Kui spektri eraldamine võib tõenäoliselt 
konkurentsi moonutada või vähendada, 
võtavad liikmesriigid kasutusele kõige 
sobivamad meetmed tõhusa konkurentsi 
edendamiseks ning vähemalt ühe 
järgmistest meetmetest, mis ei piira 
konkurentsieeskirjade kohaldamist:

Or. en

Muudatusettepanek 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigid võivad piirata 
spektrihulka, mille kohta ettevõtjale 
kasutusõiguste andmine on tagatud, või 
lisada kasutusõigustele tingimusi, nagu 
juurdepääsu hulgimüügi tingimus
teatavates sagedusribades või teatavates 
sarnaste omadustega sagedusribade 

(a) liikmesriigid võivad piirata 
spektrihulka, mille kohta ettevõtjale 
kasutusõiguste andmine on tagatud, või 
lisada kasutusõigustele tingimusi teatavates 
sagedusribades või teatavates sarnaste 
omadustega sagedusribade rühmades, 
näiteks alla 1 GHz sagedusribade puhul, 
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rühmades, näiteks alla 1 GHz 
sagedusribade puhul, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks;

mis on eraldatud elektrooniliste 
sideteenuste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigid võivad piirata 
spektrihulka, mille kohta ettevõtjale 
kasutusõiguste andmine on tagatud, või 
lisada kasutusõigustele tingimusi, nagu 
juurdepääsu hulgimüügi tingimus 
teatavates sagedusribades või teatavates 
sarnaste omadustega sagedusribade 
rühmades, näiteks alla 1 GHz 
sagedusribade puhul, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks;

(a) liikmesriigid võivad piirata 
spektrihulka, mille kohta ettevõtjale 
kasutusõiguste andmine on tagatud, või 
lisada kasutusõigustele tingimusi, nagu 
juurdepääsu hulgimüügi tingimus, 
riigisisene või piirkondlik rändlus
teatavates sagedusribades või teatavates 
sarnaste omadustega sagedusribade 
rühmades, näiteks alla 1 GHz 
sagedusribade puhul, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 278
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigid võivad piirata 
spektrihulka, mille kohta ettevõtjale
kasutusõiguste andmine on tagatud, või 
lisada kasutusõigustele tingimusi, nagu 
juurdepääsu hulgimüügi tingimus 
teatavates sagedusribades või teatavates 
sarnaste omadustega sagedusribade 
rühmades, näiteks alla 1 GHz 

(a) liikmesriigid võivad piirata 
spektrihulka, mille kohta operaatorile
kasutusõiguste andmine on tagatud, või 
lisada kasutusõigustele tingimusi, nagu 
juurdepääsu hulgimüügi tingimus 
teatavates sagedusribades või teatavates 
sarnaste omadustega sagedusribade 
rühmades, näiteks alla 1 GHz 
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sagedusribade puhul, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks;

sagedusribade puhul, mis on eraldatud 
elektrooniliste sideteenuste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liikmesriigid võivad teatava osa 
spektri sagedusribast või sagedusriba 
kogumi reserveerida uutele 
turuletulijatele, kellele ei ole varem 
spektrit eraldatud või on neile eraldatud 
oluliselt vähem spektrit, kui on vajalik 
võrdsete tingimuste loomiseks 
varasematele mobiilsideturule tulijatele ja 
uutele tulijatele, tagades nii võrdsetel 
tingimustel juurdepääsu madalamatele 
sagedusribadele;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
spektri ühtlasema jaotuse saavutamiseks 
ettevõtjate vahel, reserveerides spektrist 
teatavad sagedusribad või sarnaste 
näitajatega sagedusribade kogumid uute 
turuletulijate jaoks või reserveerides 
nendes sagedusribades spektrit 
litsentsimata kasutuse jaoks;
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Or. en

Muudatusettepanek 281
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigid võivad keelduda uute 
kasutusõiguste andmisest või mitte lubada 
uut spektrikasutust teatavates 
sagedusribades või siduda uute 
kasutusõiguste andmise või uute spektri 
kasutuslubade andmise teatavate 
tingimustega, kui see muidu võiks 
põhjustada spektrisageduste ülemäärast 
koondumist teatavate ettevõtjate kätte, mis
võiks oluliselt takistada tõhusat 
konkurentsi;

(b) liikmesriigid võivad keelduda uute 
kasutusõiguste andmisest või mitte lubada 
uut spektrikasutust teatavates 
sagedusribades või siduda uute 
kasutusõiguste andmise või uute spektri 
kasutuslubade andmise teatavate 
tingimustega, kui see muidu võiks 
põhjustada spektrisageduste ülemäärast 
koondumist teatavate ettevõtjate kätte, 
juhul kui selline koondumine võiks 
oluliselt takistada tõhusat konkurentsi;

Or. ro

Muudatusettepanek 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) liikmesriigid võivad muuta 
olemasolevaid õigusi vastavalt 
direktiivi 2002/20/EÜ artiklile 14, kui 
osutub vajalikuks võtta kasutusele 
järelmeetmeid, et vältida raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib tõenäoliselt 
moonutada konkurentsi (nt direktiivi 
2009/114/EÜ (muudetud GSMi direktiiv) 
rakendamine).

Or. en
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Muudatusettepanek 283
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kohaldatakse lõikes 2 nimetatud 
meetmeid, teevad liikmesriigid seda 
vastavalt selliste tingimuste kehtestamise 
või muutmise korrale, mis on sätestatud 
direktiivis 2009/140/EÜ, millega 
muudetakse direktiive 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta, 
2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade 
andmise ja valiku protseduurid ei tekita 
viivitusi ja edendavad tõhusat konkurentsi.
Sel eesmärgil ja paigaldustöid takistavate 
pikkade arutelude vältimiseks, mis 
kahjustab tarbijate huve, peaksid 
liikmesriigid kaaluma võimalust 
kehtestada maaomanikega peetavate 
läbirääkimiste tähtajad seoses 
infrastruktuuri passiivse kasutamisega. 
Selle tähtaja möödumisel tuleks võtta 
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seisukoht, et lepingut ei ole sõlmitud ja 
anda võimalus uute läbirääkimiste 
alustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade 
andmise ja valiku protseduurid ei tekita 
viivitusi ja edendavad tõhusat konkurentsi 
ning toetavad lõppkasutaja kogemust uute 
ja olemasolevate teenuste ja seadmete 
kooseksisteerimise abil, võttes kasutusele 
meetmed, nagu sidusrühmade dialoog ja 
kompensatsioonimehhanismid.

Or. en

Muudatusettepanek 286

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade 
andmise ja valiku protseduurid ei tekita 
viivitusi ega diskrimineerimist ja 
edendavad tõhusat konkurentsi, mille 
puhul hoidutakse ELi kodanike ja 
tarbijate huvides kõikidest konkurentsi 
takistada võivatest tulemustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 287
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade 
andmise ja valiku protseduurid ei tekita 
viivitusi ja edendavad tõhusat konkurentsi, 
mille puhul hoidutakse ELi kodanike ja 
tarbijate huvides kõikidest konkurentsi 
takistada võivatest tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et lubade
andmise ja valiku protseduurid ei tekita 
viivitusi ja edendavad tõhusat konkurentsi, 
mille puhul hoidutakse ELi kodanike ja 
tarbijate huvides kõikidest konkurentsi 
takistada võivatest tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sideteenuste lubade andmise ja valiku 
protseduurid ei tekita põhjendamatuid
viivitusi ja edendavad ELi kodanike ja 
tarbijate huvides tõhusat konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 292
Silvana Koch-Mehrin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigid soovivad võtta lõikes 
2 kavandatud meetmeid, kehtestavad nad 
loadirektiivi artikli 6 kohased tingimused 
vastavalt kõnealuste tingimuste 
kehtestamise või muutmise korrale, mis 
on sätestatud direktiivis 2009/140/EÜ, 
millega muudetakse direktiive 
2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste ühise reguleeriva raamistiku 
kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta*.
______________________
ELT L 337, 18.12.2009, lk.37.

Or. en
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Muudatusettepanek 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigid soovivad võtta lõikes 
2 kavandatud meetmeid, kehtestavad nad 
loadirektiivi artikli 6 kohased tingimused 
vastavalt kõnealuste tingimuste 
kehtestamise või muutmise korrale, mis 
on sätestatud direktiivis 2009/140/EÜ, 
millega muudetakse direktiive 
2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste ühise reguleeriva raamistiku 
kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigid soovivad võtta lõikes 
2 kavandatud meetmeid, kehtestavad nad 
loadirektiivi artikli 6 kohased tingimused 
vastavalt kõnealuste tingimuste 
kehtestamise või muutmise korrale, mis 
on sätestatud direktiivis 2009/140/EÜ, 
millega muudetakse direktiive 
2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste ühise reguleeriva raamistiku 
kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
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sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigid soovivad võtta lõikes 
2 kavandatud meetmeid, kehtestavad nad 
loadirektiivi artikli 6 kohased tingimused 
vastavalt kõnealuste tingimuste 
kehtestamise või muutmise korrale, mis 
on sätestatud direktiivis 2009/140/EÜ, 
millega muudetakse direktiive 
2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste ühise reguleeriva raamistiku 
kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele 
sidevõrkudele ja nendega seotud 
vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ning 2002/20/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega 
seotud lubade andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 297
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 
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eraldada kogu ELis piisavalt spektrit 
katvuse ja läbilaskevõime tagamiseks, 
mille eesmärgiks on traadita rakenduste 
abil tõhusalt kaasa aidata, et kõik 
kodanikud saaksid 2020. aastaks 
juurdepääsu lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s.

eraldada kogu ELis piisavalt spektrit 
katvuse ja läbilaskevõime tagamiseks (s.h 
tagasiühenduse võrk), mille eesmärgiks on 
traadita rakenduste abil tõhusalt kaasa 
aidata, et kõik kodanikud saaksid 
2020. aastaks juurdepääsu 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 
eraldada kogu ELis piisavalt spektrit 
katvuse ja läbilaskevõime tagamiseks, 
mille eesmärgiks on traadita rakenduste 
abil tõhusalt kaasa aidata, et kõik 
kodanikud saaksid 2020. aastaks 
juurdepääsu lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s.

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 
teha kogu ELis kättesaadavaks piisavalt 
ühtlustatud spektrit katvuse ja 
läbilaskevõime tagamiseks, võimaldades 
muuta liidu lairibaühendused maailma 
kiireimateks, selleks et traadita rakenduste 
ja Euroopa uute teenuste alase juhtrolli 
abil tõhusalt kaasa aidata 
majanduskasvule, et kõik kodanikud 
saaksid 2020. aastaks juurdepääsu 
lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 
eraldada kogu ELis piisavalt spektrit 
katvuse ja läbilaskevõime tagamiseks, 
mille eesmärgiks on traadita rakenduste 
abil tõhusalt kaasa aidata, et kõik 
kodanikud saaksid 2020. aastaks 
juurdepääsu lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s.

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 
eraldada kogu ELis piisavalt spektrit 
katvuse ja läbilaskevõime tagamiseks, 
mille eesmärgiks on traadita rakenduste 
abil tõhusalt kaasa aidata, et kõik 
kodanikud saaksid 2020. aastaks 
juurdepääsu lairibaühenduse võrgule
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni 
otsustega 2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, 
mis tagavad tarbijatele lihtsa juurdepääsu 
traadita lairibateenustele.

2. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2012 
kättesaadavaks komisjoni otsustega 
2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
sagedusribad, et soodustada ELi kodanike 
ja tarbijate huvides laiemat juurdepääsu
traadita lairibateenustele, ilma et see 
piiraks muude selliste olemasolevate ja 
tulevaste teenuste kasutuselevõttu, millel 
on kõnealustes komisjoni otsustes 
sätestatud tingimustel sellele spektrile 
võrdne juurdepääs.

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni 
otsustega 2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, mis 
tagavad tarbijatele lihtsa juurdepääsu 
traadita lairibateenustele.

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni otsustega 
2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, mis 
tagavad tarbijatele lihtsa juurdepääsu 
traadita lairibateenustele, ilma et see 
piiraks muude olemasolevate ja tulevaste 
teenuste kasutuselevõttu, millel on 
komisjoni otsuses 2008/411/EÜ sätestatud 
tingimustel sellele spektrile võrdne 
juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni 
otsustega 2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, mis 
tagavad tarbijatele lihtsa juurdepääsu 
traadita lairibateenustele.

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni 
otsustega 2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, mis 
tagavad tarbijatele lihtsa juurdepääsu 
traadita lairibateenustele; ühtlustamise 
tagamiseks peaks 3,4–3,8 GHz 
sagedusriba kasutamine põhinema 
standardiasutuste käimasoleva töö 
tulemustel.

Or. en
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Muudatusettepanek 303

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni 
otsustega 2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, mis 
tagavad tarbijatele lihtsa juurdepääsu 
traadita lairibateenustele.

2. Liikmesriigid annavad 1. jaanuariks 
2012 load komisjoni 
otsustega 2008/477/EÜ (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EÜ (3,4–3,8 GHz) ja 
2009/766/EÜ (900/1800 MHz) määratud 
spektriosade kasutamiseks tingimustel, mis 
tagavad tarbijatele litsentsita ja 
mittediskrimineeriva juurdepääsu traadita 
lairibateenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid toetavad elektrooniliste 
sideteenuste osutajate sidevõrkude 
käimasolevat kaasajastamist, et see 
vastaks kõige uuemale ja tõhusamale 
tehnoloogiale ning teenuseosutajad 
saaksid sellest ka ise kasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud, sealhulgas sageduste 
kooskõlastamise piiriülesed probleemid ei 
võimalda sagedusriba kättesaadavaks 
tegemist, peaks komisjon andma loa teha 
asjaomase liikmesriigi taotluse põhjal 
konkreetse erandi kuni aasta 2015 lõpuni. 
Kui sageduse koordineerimise piiriülesed 
probleemid ühe või mitme kolmanda 
riigiga takistavad kauem sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, annab komisjon 
loa teha erakorralisi erandeid aasta 
kaupa, kuni eespool nimetatud takistused 
on kõrvaldatud. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega alla 1 
GHz spektririba kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja 
kättesaadavaks tegemise vajalikkust, et 
täita nõudlust suureneva traadita 
lairibaside järele.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 267 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 2010/267/EÜ. 
Liikmesriikides, kus konkreetsed riiklikud 
või kohalikud asjaolud või sageduse 
kooskõlastamise piiriülesed probleemid 
ühe või mitme kolmanda riigiga ei 
võimalda sagedusriba kättesaadavaks 
tegemist, võib komisjoni otsuse 
2010/267/EÜ rakendamise edasi lükata 
kuni takistuste kõrvaldamiseni. 
Asjaomane liikmesriik teavitab hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist komisjoni oma 
kavatsusest kasutada käesolevas lõikes 
ette nähtud rakendamise edasilükkamist.
Vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 
jälgib komisjon koostöös liikmesriikidega 
alla 1 GHz spektririba kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 

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

kättesaadavaks tegemist, annab komisjon 
loa teha asjaomase liikmesriigi 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel konkreetse erandi kuni aasta 2015 
lõpuni. Kui sageduse koordineerimise 
piiriülesed probleemid ühe või mitme 
kolmanda riigiga takistavad kauem 
sagedusriba kättesaadavaks tegemist, võib 
komisjon anda loa teha erakorralisi 
erandeid aasta kaupa, kuni nimetatud 
takistused on kõrvaldatud. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega kogu 
raadiospektrit ja hindab täiendava spektri 
vabastamise ja uutele rakendustele 
kättesaadavaks tegemise vajalikkust.
Nende hulka kuulub näiteks WiFi ja 
DVB-tehnoloogiate kasutamine täiendava 
alusena mobiilsete seadmete teenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, peaks komisjon 
andma loa teha asjaomase liikmesriigi 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel konkreetse erandi kuni aasta 2015 
lõpuni. Kui sageduse koordineerimise 
piiriülesed probleemid ühe või mitme 
kolmanda riigiga takistavad kauem 
sagedusriba kättesaadavaks tegemist, võib 
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vajalikkust. komisjon anda loa teha erakorralisi 
erandeid aasta kaupa, kuni nimetatud 
takistused on kõrvaldatud.
Vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 
hindab komisjon koostöös liikmesriikidega 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust seoses artikli 8 kohase 
inventuuriga.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, peaks komisjon 
andma loa teha asjaomase liikmesriigi 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel konkreetse erandi kuni aasta 2015 
lõpuni. Kui sageduse koordineerimise 
piiriülesed probleemid ühe või mitme 
kolmanda riigiga takistavad kauem 
sagedusriba kättesaadavaks tegemist, võib 
komisjon anda loa teha erakorralisi 
erandeid aasta kaupa, kuni nimetatud 
takistused on kõrvaldatud. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega alla 1 
GHz spektririba kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.
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Or. en

Muudatusettepanek 310
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 17. juuniks 2015
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
digitaliseerimise protsess edeneb jõudsalt 
või on juba lõpule viidud ja kus 
olemasolevate teenuste vahetus jõutakse 
läbi viia õigeaegselt, soovitab komisjon 
teha sagedusriba kättesaadavaks 1. 
jaanuariks 2013. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega UHF-
sagedusala (st 300 MHz ja 3 GHz 
vaheline spekter) kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 

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

otsusele nr 676/2002/EÜ. Ainult 
erakorralistel juhtudel ja kui 
nõuetekohaselt tõendatud ajaloolised 
põhjused ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, võib komisjon 
anda loa teha konkreetse erandi kuni 
aastani 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 17. juuniks 2015
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
digitaliseerimisprotsess edeneb jõudsalt 
või on juba lõpule viidud ja kus 
olemasolevate teenuste vahetus viiakse 
läbi õigeaegselt, soovitab komisjon teha 
spektririba kättesaadavaks 1. jaanuariks 
2013. Vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
artiklile 9 jälgib komisjon koostöös 
liikmesriikidega vahemikus 300 MHz kuni 
6 GHz oleva spektririba kasutamist ja 
hindab täiendava spektri vabastamise ja 
uutele rakendustele kättesaadavaks 
tegemise vajalikkust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 313
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, võib komisjon 
anda loa teha konkreetse erandi kuni 
aastani 2015. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega UHF-
sagedusala (st 300 MHz ja 3 GHz 
vaheline spekter) kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 
erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, võib komisjon 

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

direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega alla 1 
GHz spektririba kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja 
kättesaadavaks tegemise vajalikkust, et 
täita nõudlust suureneva traadita 
lairibaside ja uute rakenduste järele.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 316
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 317

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ. Liikmesriikides, kus 

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

erakorralised riiklikud või kohalikud 
asjaolud ei võimalda sagedusriba 
kättesaadavaks tegemist, võib komisjon 
anda loa teha konkreetse erandi kuni 
aastani 2015. Vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklile 9 jälgib 
komisjon koostöös liikmesriikidega alla 1 
GHz ning vahemikus 300 MHz kuni 
6 GHz spektririba kasutamist ja hindab 
täiendava spektri vabastamise ja uutele 
rakendustele kättesaadavaks tegemise 
vajalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni kutsutakse üles võtma 
koostöös liikmesriikidega asjakohasel 
tasandil meetmeid selleks, et saavutada 
1,5 MHz sagedusriba (1452–1492 MHz), 
mida kasutatakse juba nii maapealseteks 
kui satelliitteenusteks, ja 2,3 GHz 
sagedusriba (2300–2400 MHz) suurem 
ühtlustamine ja tõhusam kasutamine 
kogu liidus traadita lairibateenuste 
pakkumiseks. Komisjon peab pidevalt 
jälgima traadita lairibateenuste 
läbilaskevõime vajadusi ja hindama 
vajaduse korral koostöös liikmesriikidega 
vajadust ühtlustada täiendavaid 
sagedusribasid, näiteks 700 MHz 
sagedusriba (694–790 MHz), et vastata 
kasvavale nõudlusele lairiba-
mobiilteenuste järele, eelkõige 
audiovisuaalsisu valdkonnas. Suurem 
ühtlustamine ei piira kogu Euroopas 
tehnoloogiliste lahenduste vastuvõtmist ja 
kindlustab võrdsuse eri tehnoloogiliste 
lahenduste vahel ning soodustab 
üleeuroopaliste operaatorite teket liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni kutsutakse üles võtma 
koostöös liikmesriikidega asjakohasel 
tasandil meetmeid, selleks et saavutada 
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1,5 MHz sagedusriba (1452–1492 MHz) 
ja 2,3 GHz sagedusriba (2300–2400 MHz) 
ühtlustamine ja kasutamine traadita 
lairibateenuste pakkumiseks. Komisjon 
peab pidevalt jälgima traadita 
lairibateenuste läbilaskevõime vajadusi ja 
hindama vajaduse korral koostöös 
liikmesriikidega vajadust ühtlustada 
täiendavaid sagedusribasid, näiteks 700 
MHz sagedusriba (694–790 MHz). 
Liikmesriigid tagavad, et vajaduse korral 
hüvitatakse spektrikasutuse vahetuse või 
ümberjagamise kulud asjakohaselt 
vastavalt siseriiklikule õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni kutsutakse üles võtma 
koostöös liikmesriikidega asjakohasel 
tasandil meetmeid, selleks et saavutada 
1,5 MHz sagedusriba (1452–1492 MHz) 
ja 2,3 GHz sagedusriba (2300–2400 MHz) 
ühtlustamine ja kasutamine traadita 
lairibateenuste pakkumiseks. Komisjon 
peab pidevalt jälgima traadita 
lairibateenuste läbilaskevõime vajadusi ja 
hindama vajaduse korral koostöös 
liikmesriikidega vajadust ühtlustada 
täiendavaid sagedusribasid, näiteks 700 
MHz sagedusriba (694–790 MHz).
Liikmesriigid tagavad, et vajaduse korral 
hüvitatakse spektrikasutuse vahetuse või 
ümberjagamise kulud asjakohaselt 
vastavalt siseriiklikule õigusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjonil palutakse hinnata 
koostöös liikmesriikidega vajadust ja 
võimalust ühtlustada ja võtta kasutusele 
täiendavad sagedusribad traadita 
lairibateenuste jaoks seoses artiklis 8 ette 
nähtud inventuuriga ja kooskõlas 
olemasoleva õigusraamistikuga. Komisjon 
peab pidevalt jälgima traadita 
lairibateenuste läbilaskevõime vajadusi ja 
hindama vajaduse korral koostöös 
liikmesriikidega vajadust ühtlustada 
täiendavaid sagedusribasid.
Liikmesriigid tagavad, et vajaduse korral 
hüvitatakse spektrikasutuse vahetuse või 
ümberjagamise kulud asjakohaselt 
vastavalt siseriiklikule õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni kutsutakse üles võtma 
koostöös liikmesriikidega asjakohasel 
tasandil meetmeid selleks, et saavutada 
900 MHz sagedusriba ja 2,3 GHz 
sagedusriba (2300–2400 MHz) 
ühtlustamine ja tõhus kasutamine 
traadita lairibateenuste pakkumiseks. 
Komisjon peab pidevalt jälgima traadita 
lairibateenuste läbilaskevõime vajadusi. 
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Liikmesriigid tagavad, et spektrikasutuse 
vahetuse või ümberjagamise kulud 
hüvitatakse asjakohaselt vastavalt 
siseriiklikule õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab koos liikmesriikidega 
asjakohaseid meetmeid selleks, et 
ühtlustada täiendavad spektrid, mida on 
vaja tarbijate suurenenud nõudlusele 
vastamiseks lairiba-mobiilteenuste ja 
muude uute traadita sideteenuste järele, 
sealhulgas tuleks ühtlustada 1,5 GHz ja 
2,3 GHz sagedusribad ja vaadata üle alla 
1 GHz spektririba kasutus, sealhulgas 
võimalik 700 MHz sagedusriba 
ühtlustamine, millega seotud edasise 
tegevuse kohta esitab komisjon 
ettepanekud hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni kutsutakse üles võtma 
koostöös liikmesriikidega asjakohasel 
tasandil meetmeid selleks, et saavutada 
900 MHz sagedusriba ja 2,3 GHz 
sagedusriba (2300–2400 MHz) 
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ühtlustamine ja tõhus kasutamine 
traadita lairibateenuste pakkumiseks. 
Komisjon peab pidevalt jälgima traadita 
lairibateenuste läbilaskevõime vajadusi. 
Liikmesriigid tagavad, et spektrikasutuse 
vahetuse või ümberjagamise kulud 
hüvitatakse asjakohaselt vastavalt 
siseriiklikule õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni kutsutakse üles võtma 
koostöös liikmesriikidega asjakohasel 
tasandil meetmeid, selleks et saavutada 
1,5 MHz sagedusriba (1452–1492 MHz) 
ja 2,3 GHz sagedusriba (2300–2400 MHz) 
ühtlustamine ja kasutamine traadita 
lairibateenuste pakkumiseks. Komisjon 
peab pidevalt jälgima traadita 
lairibateenuste läbilaskevõime vajadusi ja 
lisaks võtma meetmeid teise digitaalse 
dividendi (698 – 790 MHz) edendamiseks 
ja kaaluma teenuste pikemaajalisemat 
koondamist sagedusel 470–698 MHz.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon peab koostöös 
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liikmesriikidega hindama, kas on 
võimalik vabastada ja teha kättesaadavaks 
täiendav spekter, nt 700 MHz 
sagedusriba. Hinnangus võetakse arvesse 
järgmist: spektritehnoloogia areng, 
raadio- ja teleringhäälingu võimalikud 
vajadused tulevikus, spektrinappus 
muudes traadita lairibaühenduseks 
sobivates sagedusribades.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 
andmesisule ja teenustele; seda tehes 
uurivad nad võimalusi ja vajaduse korral 
võtavad kasutusele sobivad meetmed, et 
800 MHz sagedusriba vabastamine ei 
kahjustaks programmitootmise ja 
erisündmuste edastamise süsteemi 
kasutajaid ja teisi 800 MHz sagedusriba 
praeguseid kasutajaid. Liikmesriigid 
uurivad võimalusi ja vajaduse korral 
võtavad asjakohaseid meetmeid selle 
kindlustamiseks, et 800 MHz sagedusriba 
ümberjagamine ei kahanda 
lõppkasutajate võimalusi kasutada 
raadioseadmetest erinevaid seadmeid, mis 
on kooskõlas kehtivate standarditega ja 
kasutavad sama spektrit.

Or. en
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Muudatusettepanek 329
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavatele
teenustele;

Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
uurivad võimalusi ja vajaduse korral 
võtavad tehnilisi ja reguleerivaid 
meetmeid selleks, et kindlustada piisava 
spektri olemasolu programmitootmise ja 
erisündmuste edastamise süsteemi 
kasutajate jaoks. Komisjon peaks 
innustama liikmesriike kindlustama, et 
õigel ajal on kättesaadavad piisavad 
vahendid otseste üleminekukulude ning 
erisündmuste edastamise süsteemi kaitse 
ja ringhäälinguteenuste kulude 
katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 
andmesisule ja teenustele; seda tehes 
uurivad nad võimalusi ja vajaduse korral 
võtavad kasutusele sobivad meetmed, et 
800 MHz sagedusriba vabastamine ei 
kahjustaks programmitootmise ja 
erisündmuste edastamise süsteemi 
kasutajaid ning et digitaalse maapealse 
televisiooni kanalite puhul, mis kasutavad 
praegu seda sagedusriba ja mis tuleb 
ümber jagada alla 790 MHz 
sagedusribale, tuleb hüvitada ajakohaselt 
kulud, mis 
ringhäälinguorganisatsioonidel ja 
kasutajatel tekivad paralleelse 
ülekandemise perioodil või ülekande- või 
vastuvõtuseadmete uutele kanalitele 
kohandamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 
andmesisule ja teenustele; seda tehes
kindlustavad nad, et 800 MHz sagedusriba 
vabastamine ei kahjusta
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajaid ega 
praegust ja edaspidist 
raadiringhäälingutegevust, ning võtavad 



PE460.855v01-00 66/101 AM\860614ET.doc

ET

asjakohaseid meetmeid selleks, et 
hüvitada praegustele kasutajatele kõik 
üleminekust tekkivad kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 332
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 
andmesisule ja teenustele; seda tehes
kindlustavad nad, et 800 MHz sagedusriba 
vabastamine ei kahjusta
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajaid ega 
praegust ja edaspidist 
raadiringhäälingutegevust, ning võtavad 
asjakohaseid meetmeid selleks, et 
hüvitada praegustele kasutajatele kõik 
üleminekust tekkivad kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 333
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 

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

piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavatele
teenustele;

Liikmesriigid ja komisjon uurivad 
võimalusi ja vajaduse korral võtavad
meetmeid selleks, et kindlustada piisava 
spektri olemasolu programmitootmise ja 
erisündmuste edastamise süsteemi 
kasutajate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 335
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajaid.

Or. ro

Muudatusettepanek 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 338
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
tagavad, eelkõige katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, et hõredalt asustatud 
piirkondades soodustataks juurdepääsu 
sagedusribas 790–862 MHz (800 MHz) 
lairibaühenduse kaudu kättesaadavale 

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

andmesisule ja teenustele; seda tehes 
uurivad nad võimalusi ja vajaduse korral 
võtavad kasutusele sobivad meetmed, et 
800 MHz sagedusriba vabastamine ei 
kahjustaks programmitootmise ja 
erisündmuste edastamise süsteemi 
kasutajaid ega põhjustaks häireid 
olemasolevates ringhäälinguteenustes.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 340
Henri Weber

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

4 a. Liikmesriigid koos komisjoniga 
võtavad vajalikke tehnilisi ja reguleerivaid 
meetmeid selle vältimiseks, et 800 MHz 
sagedusribas elektroonilised sideteenused 
häirivad allpool 790 MHz edastatavaid 
ringhäälinguteenuseid ning 
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajaid.
Komisjon ergutab liikmesriike tagama, et 
üleminekukulude ja ringhäälinguteenuste 
häirete piiramise meetmetega seotud 
kulude katmiseks oleks õigel ajal olemas 
piisavalt rahalisi vahendeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon koostöös liikmesriikidega 
hindab, kas on võimalik laiendada 
oluliselt suuremale osale 5 GHz 
sagedusribast, mis sätestati artiklis 8 
nimetatud inventuuri käigus, traadita 
juurdepääsusüsteemidele, sealhulgas 
raadio-kohtvõrkudele mõeldud 
litsentseerimata spektrit, nagu on 
sätestatud otsuses 2005/513/EÜ, et vastata 
uutest standarditest tulenevatele nõuetele 
selles valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon koostöös liikmesriikidega 
hindab, kas on võimalik laiendada 
litsentseerimata spektrit traadita 
juurdepääsusüsteemidele, sealhulgas 
raadio-kohtvõrkudele, nagu on sätestatud 
otsuses 2005/513/EÜ seoses artiklis 8 ette 
nähtud inventuuriga ja sõltuvalt teiste 
kasutajate spektrikasutusest.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid rakendavad koostöös 
komisjoniga vajalikke tehnilisi ja 
reguleerivaid meetmeid, et elektroonilised 
sideteenused 800 MHz sagedusribas ei 
segaks ringhäälingu ning 
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi teenuseid alla 790 
MHz sagedusribas.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Angelika Niebler

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

4 a. Liikmesriigid võtavad koostöös 
komisjoniga vajalikke tehnilisi ja 
reguleerivaid meetmeid selle 
kindlustamiseks, et häire ei kahjusta 
raadioringhäälinguteenuste pakkujaid ja 
programmitootmise ja erisündmuste 
edastamise süsteemi kasutajaid. 

Or. de

Muudatusettepanek 345
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon peaks ergutama 
liikmesriike tagama, et üleminekukulude 
ja ringhäälinguteenuste häirete piiramise 
meetmetega seotud kulude katmiseks 
oleks õigel ajal olemas piisavalt 
vahendeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni kutsutakse üles prioriteedina 
sätestama sobivad meetmed vastavalt
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 9b lõikele 3, 
mis tagaksid, et liikmesriigid lubaksid 
kogu ELis kauplemist spektri 
kasutusõigustega ühtlustatud 

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

sagedusribades 790–862 MHz („800 MHz 
sagedusriba”), 880–915 MHz, 925–960 
MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 
1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2,5–2,69 GHz ja 3,4–3,8 GHz
ja et muu spektriosa vabastatakse 
mobiilsete teenuste osutamiseks, ilma et 
see piiraks muude selliste olemasolevate 
ja tulevaste teenuste kasutuselevõttu, 
millel on kõnealustes komisjoni otsustes 
sätestatud tingimustel sellele spektrile 
võrdne juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 348
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 349
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Selleks et kõigil kodanikel oleks 
juurdepääs kõrgeltarenenud digitaalsetele 
teenustele, sh lairibaühendustele, eriti 
maapiirkondades, ääremaadel ja hõredalt 
asustatud aladel, tagab komisjon, et 
Internetile juurdepääsu ja audiovisuaalse 
sisu edastamist võimaldavate 
satelliiditeenuste osutamiseks on olemas 
piisavalt spektrit. Võttes arvesse 
asjakohaseid vastavusuuringuid, võib 
pidada täiendavate sagedusribade tehnilist 
ühtlustamist otsusega 676/2002/EÜ 
kooskõlas olevaks.
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Or. en

Muudatusettepanek 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Selleks et kõigil kodanikel oleks 
juurdepääs kõrgeltarenenud digitaalsetele 
teenustele, sh lairibaühendustele, eriti 
maapiirkondades, ääremaadel ja hõredalt 
asustatud aladel, tagab komisjon, et 
Internetile juurdepääsu ja audiovisuaalse 
sisu edastamist võimaldavate 
satelliiditeenuste osutamiseks on olemas
piisavalt spektrit. Võttes arvesse 
asjakohaseid vastavusuuringuid, võib 
pidada täiendavate sagedusribade tehnilist 
ühtlustamist otsusega 676/2002/EÜ 
kooskõlas olevaks.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Selleks et kõigil kodanikel oleks 
juurdepääs kõrgeltarenenud digitaalsetele 
teenustele sh lairibaühendustele, eriti 
ääremaadel ja hõredalt asustatud aladel, 
võivad liikmesriigid ja komisjon uurida, 
kas Internetile juurdepääsu võimaldavate 
lairiba satelliiditeenuste osutamiseks on 
olemas piisavalt spektrit.
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Or. en

Muudatusettepanek 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Selleks et kõigil kodanikel ja ettevõtjatel 
oleks juurdepääs kõrgeltarenenud 
digitaalsetele teenustele, sh 
lairibaühendustele, eriti ääremaadel ja 
hõredalt asustatud aladel, tagavad 
liikmesriigid ja komisjon piisava
sagedusribade kättesaadavuse 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud 
satelliiditeenustele, millega võimaldatakse
lairibajuurdepääs Internetile hinnaga, mis 
on võrreldav maapealse ühenduse hinnaga.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Selleks et kõigil kodanikel oleks 
juurdepääs kõrgeltarenenud digitaalsetele 
teenustele, sh lairibaühendustele, eriti 
ääremaadel ja hõredalt asustatud aladel, 
tagavad liikmesriigid ja komisjon piisava
sagedusribade kättesaadavuse 
lairibajuurdepääsuks ühtlustatud 
satelliiditeenustele, millega võimaldatakse 
lairibajuurdepääs Internetile hinnaga, mis 
on võrreldav maapealse ühenduse hinnaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 357
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid uurivad koostöös 
komisjoniga võimalust laiendada 
pikorakkude ja femtorakkude 
kättesaadavust ja kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostöös liikmesriikidega viib komisjon 
läbi uuringuid ja uurib võimalust vähese 
CO2-heite poliitikat toetava lubade 
andmise skeemi loomiseks, mille 
eesmärgiks on säästa spektri kasutamisel 
energiat ja teha spekter kättesaadavaks 
traadita tehnoloogia kasutamiseks, millega 

2. Koostöös liikmesriikidega viib komisjon 
läbi uuringuid ja uurib võimalust vähese 
CO2-heite poliitikat toetava lubade 
andmise skeemi loomiseks, mille
eesmärgiks on säästa spektri kasutamisel 
energiat ja teha spekter kättesaadavaks 
traadita tehnoloogia kasutamiseks, millega 
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saab säästa energiat, kaasa arvatud arukad 
energiavõrgud ja arukad 
mõõtmissüsteemid.

saab säästa rohkem ja tõhusamalt energiat, 
kaasa arvatud arukad energiavõrgud ja 
arukad mõõtmissüsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid koostöös komisjoniga 
laiendavad lõikes 2 nimetatud uuringuid, 
et suurendada muude selliste 
jaotusvõrkude tõhusust nagu veevõrgud.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon peab uurima nõudlust 
avaliku julgeoleku ja katastroofiabi 
spektri järele, võimalust kasutada spektrit 
koos sõjalise kasutusega ja kasutada 
avaliku julgeoleku ja katastroofiabi jaoks 
kaubanduslikke võrgustikke selle 
kindlustamiseks, et ühtlustatud tingimustel 
tehakse kättesaadavaks piisav võimsus, et 
toetada turvateenuseid ja vastavate 
seadmete vaba levikut ning uudsete 
koostalitlusvõimeliste lahenduste arengut 
elanikkonna ohutuse ja avaliku julgeoleku, 
kodanikukaitse ja katastroofiabi 
valdkonnas.
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Or. en

Muudatusettepanek 361
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 362
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 363
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 365
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Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 368
Vladimir Urutchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Meetmed, mis mõjutavad 
raadiosagedusribasid, mida kasutavad 
liikmesriigid ainult ja otseselt avaliku 
korra ja avaliku julgeoleku tagamiseks.
Kui teatav meede mõjutab 
raadiosagedusribasid, mida liikmesriik 
kasutab ainult ja otseselt avaliku korra ja 
avaliku julgeoleku tagamiseks, ja kui 
selliste sagedusribade vabastamine toob 
kaasa lisakoorma, võib liikmesriik jätkata 
nende sagedusribade kasutamist avaliku 
korra ja avaliku julgeoleku tagamiseks 
seni, kuni ühtlustamismeetmest teatamise 
kuupäeval sellel sagedusribal olevad 
süsteemid on järk-järgult kõrvaldatud. 
Liikmesriigid teatavad oma otsusest 
nõuetekohaselt komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu vajaliku teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse inventuuri. 
Esitatud teave peab olema piisavalt 
üksikasjalik, et inventuuri käigus saaks 
hinnata spektrikasutuse tõhusust ning 
tuvastada spektri tulevased võimalikud 
vajadused ELis, eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 3 GHz. Vajaduse korral 
annavad liikmesriigid litsentsipõhiselt 
teavet nii äri- kui ka avaliku sektori 
kasutajate kohta, ilma et avalikustataks 
tundlikku äriteavet või salastatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu 
asjakohase teabe spektriribade kohta, mida 
võidakse tulevikus ümber jaotada, näiteks 
ebatõhususe või tehnikaarengu 
mittekasutamise tõttu. Vastav inventuur 
aitab komisjonil tuvastada spektriribad, 
mida on võimalik ühtlustada, et toetada 
käeolevas otsuses esitatud ELi poliitilisi 
meetmeid. See peaks ühtlasi edendama 
innovatsiooni ja suurendama konkurentsi 
siseturul, mis on kasulik nii era- kui ka 
avaliku sektori kasutajatele, võttes 
sealjuures arvesse võimalikku positiivset 
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ja negatiivset mõju kõnealuste 
sagedusribade praegustele kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse inventuuri ja
teeb kindlaks tulevase nõudluse. Esimese 
sammuna hõlmab inventuur sagedusi
vahemikus 300 MHz kuni 3 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi kogu ELi 
olemasoleva raadiospektri kasutuse ja 
tulevaste võimalike spektri vajaduste 
inventuuri.

Or. en



AM\860614ET.doc 87/101 PE460.855v01-00

ET

Muudatusettepanek 373
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 6 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Henri Weber

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

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 6 GHz.

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 6 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 5 GHz.
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Or. en

Muudatusettepanek 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 5 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 5 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

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

1. Komisjon koos liikmesriikidega, kes 
edastavad kogu asjakohase teabe spektri 
kasutamise kohta, viib läbi ELi 
olemasoleva spektrikasutuse ja tulevaste 
võimalike vajaduste inventuuri, eelkõige 
vahemikus 300 MHz kuni 5 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud inventuur võimaldab 
hinnata olemasoleva spektrikasutuse 

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

tehnilist tõhusust ning tuvastada 
ebatõhusad tehnoloogiad ja rakendused, 
kasutamata või ebatõhusalt kasutatavad 
spektriosad ja spektri jagatud kasutamise 
võimalused. Samuti tagab see, et seal, kus 
spektrikasutus ei ole optimaalne, võetakse 
vajalikke meetmeid, et muuta kasutus 
võimalikult tõhusaks. Inventuuril tehakse 
kokkuvõte tulevastest spektrivajadustest, 
lähtudes tarbijate ja käitajate nõudmistest 
ning võimalusest selliseid vajadusi 
rahuldada.

Or. de

Muudatusettepanek 383
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 384
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 385
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 386
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 387
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 388
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 390

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 391
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud inventuuri käigus 
vaadatakse üle nii era- kui ka avaliku 
sektori spektrikasutajate spektrikasutuse 
viisid, mis aitab tuvastada spektri 
sagedusribasid, mida saab anda 
kasutamiseks või anda uuele kasutajale, 
et tõsta nende kasutuse tõhusust, 
edendada innovatsiooni ja parandada 
konkurentsi siseturul nii era- kui ka 
avaliku sektori kasutajate eeliste 
suurendamiseks, võttes samal ajal arvesse 
potentsiaalset positiivset ja negatiivset 

välja jäetud
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mõju selliste sagedusribade senistele 
kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud inventuuri käigus 
vaadatakse üle nii era- kui ka avaliku 
sektori spektrikasutajate spektrikasutuse 
viisid, mis aitab tuvastada spektri 
sagedusribasid, mida saab anda 
kasutamiseks või anda uuele kasutajale, et 
tõsta nende kasutuse tõhusust, edendada 
innovatsiooni ja parandada konkurentsi 
siseturul nii era- kui ka avaliku sektori 
kasutajate eeliste suurendamiseks, võttes 
samal ajal arvesse potentsiaalset positiivset 
ja negatiivset mõju selliste sagedusribade 
senistele kasutajatele.

3. Lõikes 1 osutatud inventuuri käigus 
vaadatakse üle nii era- kui ka avaliku 
sektori spektrikasutajate spektrikasutuse 
viisid, mis aitab tuvastada spektri 
sagedusribasid, mida saab anda 
kasutamiseks või anda uuele kasutajale, et 
tõsta nende kasutuse tõhusust, edendada 
innovatsiooni ja parandada konkurentsi 
siseturul nii era- kui ka avaliku sektori 
kasutajate eeliste suurendamiseks, võttes 
samal ajal arvesse potentsiaalset positiivset 
ja negatiivset mõju selliste sagedusribade 
senistele kasutajatele, sealhulgas Euroopa 
Liidu piiridest väljapoole ulatuvat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 394

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon uurib silmusvõrgu 
tehnoloogia võimalusi spektrikasutuse 
tõhustamiseks pilootrakenduste kaudu. 

Or. en

Muudatusettepanek 395
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon uurib traadita silmusvõrgu 
tehnoloogia potentsiaali pilootrakenduste 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EL võtab oma huvide kaitsmiseks osa 
spektrialastest rahvusvahelistest 
läbirääkimistest, toimides vastavalt ELi 

välja jäetud
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õigusaktidele, milles käsitletakse 
muuhulgas ka ELi sisemise ja välise 
kompetentsi põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 399
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõudmise korral annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge 
kahepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega, et 
lahendada spektriga seotud 
kooskõlastusküsimusi, mis takistavad 
liikmesriike ELi õigusaktides sätestatud 
spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 
sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke.

4. Selleks et lahendada spektri 
koordineerimisega seotud probleeme, mis 
takistaksid liikmesriike täitmast ELi 
õigusaktides sätestatud spektripoliitika ja 
-halduse alaseid kohustusi, annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge 
kahepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega.
EL toetab ka kolmandate riikide 
jõupingutusi ELi omaga ühilduva 
spektrihalduse rakendamiseks, et sellega 
kaitsta ELi spektripoliitika eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 401
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõudmise korral annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge 
kahepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega, et 
lahendada spektriga seotud 
kooskõlastusküsimusi, mis takistavad 
liikmesriike ELi õigusaktides sätestatud 
spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 
sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke.

4. Nõudmise korral annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge 
kahepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega, et
kõrvaldada segavad sekkumised ja häired 
ning lahendada spektriga seotud 
kooskõlastusküsimusi, mis takistavad 
liikmesriike ELi õigusaktides sätestatud 
spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 
sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke.

Or. ro

Muudatusettepanek 402
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõudmise korral annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge 
kahepoolsetel läbirääkimistel ELi 
mittekuuluvate naaberriikidega, kaasa 
arvatud kanditaat- ja läbirääkijariikidega, et 
lahendada spektriga seotud 
kooskõlastusküsimusi, mis takistavad 
liikmesriike ELi õigusaktides sätestatud 
spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 

4. Nõudmise korral annab EL 
liikmesriikidele poliitilist ja tehnilist tuge 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel
läbirääkimistel kolmandate riikidega, 
eelkõige ELi mittekuuluvate 
naaberriikidega, kaasa arvatud kanditaat- ja 
läbirääkijariikidega, et lahendada spektriga 
seotud kooskõlastusküsimusi, mis 
takistavad liikmesriike ELi õigusaktides 
sätestatud spektripoliitika ja -halduse alaste 
kohustuste täitmisel. EL toetab ka 
kolmandate riikide jõupingutusi ELi omaga 
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sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke.

ühilduva spektrihalduse rakendamiseks, et 
sellega kaitsta ELi spektripoliitika 
eesmärke. EL toetab ka kolmandate 
riikide jõupingutusi ELi omaga ühilduva 
spektrihalduse rakendamiseks, et sellega 
kaitsta ELi spektripoliitika eesmärke.

Or. en


