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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\1001696ET.doc 3/20 PE516.982v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................19



PE516.982v01-00 4/20 PR\1001696ET.doc

ET



PR\1001696ET.doc 5/20 PE516.982v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kiire 
elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta 
(COM(2013)0147 – C7 0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0147),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0082/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuli 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Digitaalmajandus muudab ühtset turgu 
põhjalikult. Tänu innovaatilisusele, 
kiirusele ja piiriülesele ulatusele võib see 
viia ühtse turu integratsiooni uuele 
tasemele. Liidu eesmärk on arendada välja 
digitaalmajandus, mis kaasaegsete 
võrguteenuste ja kiire internetiühenduse 

(1) Digitaalmajandus muudab ühtset turgu 
põhjalikult. Tänu innovaatilisusele, 
kiirusele ja piiriülesele ulatusele võib see 
viia ühtse turu integratsiooni uuele 
tasemele. Liidu eesmärk on arendada välja 
digitaalmajandus, mis kaasaegsete 
võrguteenuste ja kiire internetiühenduse 

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0. / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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teel annaks jätkusuutlikku majanduslikku 
ja sotsiaalset kasu. Kvaliteetne digitaalne 
taristu toetab praktiliselt kõiki nüüdisaegse 
ja innovatiivse majanduse sektoreid ja 
omab sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast strateegilist 
tähtsust. Seetõttu peab kõigil kodanikel ja
ettevõtjatel olema võimalus osaleda 
digitaalmajanduses.

teel annaks jätkusuutlikku majanduslikku 
ja sotsiaalset kasu. Kvaliteetne digitaalne 
taristu toetab praktiliselt kõiki nüüdisaegse 
ja innovatiivse majanduse sektoreid ja 
omab sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast strateegilist 
tähtsust. Seetõttu peab kõigil kodanikel
ning era- ja avalik-õiguslikul sektoril
olema võimalus osaleda 
digitaalmajanduses.

Or. en

Selgitus

Digitaaltehnoloogia abil tuleb kõigis liikmesriikides parandada ka avalikke teenuseid, nagu 
tervishoid, avalik haridus ja kultuur, avalik julgeolek ja sotsiaalteenused.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Liikmesriigid on tunnistanud kiirele 
lairibaühendusele ülemineku tähtsust ja 
heaks kiitnud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete 
vahenditega” („digitaalarengu 
tegevuskava”) sätestatud kaugelepürgivad 
eesmärgid seoses lairibaühendusega. 
Võttes arvesse tehnoloogia kiiret arengut, 
mis toob kaasa veelgi kiirema 
internetiühenduse, ning tarbijate kasvavat 
nõudlust e-teenuste järele, on siiski 
asjakohane seada eesmärgiks veelgi 
ambitsioonikam internetiühenduse kiirus.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Suur osa nendest kuludest on tingitud 
olemasoleva passiivse taristu (näiteks 
kaablikanalid, juhtmed, 
juurdepääsuluugid, kaablikapid, postid, 
mastid, paigaldatavad antennid, tornid ja 
muud tugikonstruktsioonid)
kasutuselevõtuprotsessi puudujääkidest, 
ehitustööde koordineerimisega seotud 
kitsaskohtadest, koormavast halduslike 
lubade andmise menetlusest ning võrkude 
hoonesisese kasutuselevõtuga seotud 
kitsaskohtadest.

(6) Suur osa nendest kuludest on tingitud 
olemasoleva passiivse taristu 
kasutuselevõtuprotsessi puudujääkidest, 
ehitustööde koordineerimisega ning 
võrkude hoonesisese kasutuselevõtuga
seotud kitsaskohtadest, koormavast 
halduslike lubade andmise menetlusest, 
tugevatest finantstõketest ning teostatavate 
äriplaanide puudumisest seoses 
lairibaühenduse kasutuselevõtuga
maapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kuulub. Ilma et see piiraks peamise teenuse 
osutamisega seotud üldistes huvides oleva 
konkreetse eesmärgi poole püüdlemist, 
tuleks edendada võrguoperaatorite vahelist 
sünergiat, et aidata samas kaasa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui tekib vaidlusi seoses 
juurdepääsuõigusega füüsilisi taristuid 
käsitlevale teabele, mis puudutab kiire 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõttu, peaks ühtsel teabepunktil 
olema võimalik lahendada sellised 
vaidlused siduva otsusega, ilma et see 
piiraks ühegi osapoole õigust pöörduda 
kohtusse.

(20) Kui tekib vaidlusi seoses 
juurdepääsuõigusega füüsilisi taristuid 
käsitlevale teabele, mis puudutab kiire 
elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõttu, peaks pädeval ühtsel 
teabepunktil olema võimalik lahendada 
sellised vaidlused siduva otsusega, ilma et 
see piiraks ühegi osapoole õigust pöörduda 
kohtusse. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Hoonete ja korterite puhul tuleks 
võtta kasutusele uus liidu 
lairibavalmiduse märgis, et aidata ostjatel 
ja üürijatel teha kindlaks hooned, millel 
on juurdepääs kiire elektroonilise side 
võrkudele. Liidu lairibavalmiduse märgis 
peaks olema vabatahtlik märgis, millega 
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edendatakse hoonesiseste taristute kiireks 
ühenduseks valmidust.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liikmesriigi poolt vaidluste 
lahendamiseks määratud organ peaks 
tagama erapooletuse ja sõltumatuse 
asjaomastest osapooltest. Määratud 
asutustel peaksid olema ka vastavad 
vahendid ja sanktsioonide kehtestamise 
volitused juhuks, kui tehtud otsuseid ei 
täideta.

(30) Liikmesriigi poolt vaidluste 
lahendamiseks määratud organ peaks 
tagama erapooletuse ja sõltumatuse 
asjaomastest osapooltest. Määratud 
asutustel peaksid olema ka vastavad
pädevused, vahendid ja sanktsioonide 
kehtestamise volitused juhuks, kui tehtud 
otsuseid ei täideta.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mis tahes materjali viimine joogivee transportimiseks kasutatavatesse torudesse kujutab 
endast potentsiaalset riski rahvatervisele ning mõjutab võrgu turvalisust ja terviklikkust, 
muutes selle taristu sobimatuks. Selline säte võib olla vastuolus joogiveedirektiivi artikliga 
10, millega kehtestatakse teatavad miinimumnõuded veega kokku puutuvate materjalide 
kvaliteedile.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3) „kiire elektroonilise side võrk” –
elektroonilise side võrk, mis suudab 
pakkuda kiire ja ülikiire lairibajuurdepääsu 
teenuseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja konkreetse kirjaliku 
taotluse alusel on võrguoperaatoritel 
kohustus rahuldada kõik mõistlikud 
taotlused juurdepääsu saamiseks nende 
füüsilisele taristule õiglastel tingimustel, 
sealhulgas õiglase hinna eest ja lähtudes 
vastastikkuse põhimõttest, eesmärgiga 
võtta kasutusele kiire elektroonilise side 
võrkude elemente. Osalevad asutused 
peaksid ühtlustama oma tingimuste 
kehtestamise põhimõtted ning pidama 
konsultatsioone võrguoperaatorite või 
nende ühendustega [Publications Office: 
please insert the exact date: entry into 
force of this Regulation + 12 months].

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) olemasoleva ruumi proportsionaalne 
kasutamine nii, et füüsilist taristut omav 
võrguoperaator võiks reserveerida ruumi 
omaenda tulevaste investeeringute jaoks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) asukoht, trass ja geograafilised 
koordinaadid;

a) asukoht, trass ja geograafilised 
koordinaadid;

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

c) füüsilise taristu omaniku või 
kasutusõiguste valdaja nimi ja 
kontaktandmed.

c) füüsilise taristu omaniku või 
kasutusõiguste valdaja nimi ja 
kontaktandmed.

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

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

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel.

Juurdepääs elektroonilisel kujul 
miinimumteabele täpsustatud piirkonna 
kohta antakse viivitamata 
proportsionaalsetel, mittediskrimineerivatel 
ja läbipaistvatel tingimustel, järgides 
konfidentsiaalsuse põhimõtet. Ühtne 
teabepunkt teavitab teabevahetusest 
asjaomast võrguoperaatorit.

Ühtne teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

Ühtne teabepunkt võib miinimumteabele 
juurdepääsu piirata ainult juhul, kui seda 
peetakse vajalikuks võrkude turvalisuse ja 
terviklikkuse või tegevus- ja ärisaladuste 
tõttu.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

esmakordselt esitada järgneva nelja kuu 
jooksul:

a) tööde asukoht ja liik; a) tööde asukoht ja liik;
b) asjaomased võrguelemendid; b) asjaomased võrguelemendid;

c) tööde eeldatav alguskuupäev ja kestus; c) tööde eeldatav alguskuupäev ja kestus;
d) kontaktpunkt. d) kontaktpunkt.

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

Ärisaladuste kaitsmiseks ei integreerita 
kavandatud ehitustööde nimistut üldise 
taristu nimistuga samasse andmebaasi. 
Elektroonilise side võrkude pakkumise 
õigust omava ettevõtja taotluses 
täpsustatakse piirkond, mida kiire 
elektroonilise side võrkude elementide 
kasutuselevõtt mõjutab. Võrguoperaatorid 
teevad taotletud teabe kättesaadavaks kahe 
nädala jooksul alates kirjaliku taotluse 
esitamisest proportsionaalsetel, 
mittediskrimineerivatel ja läbipaistvatel 
tingimustel, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaseid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Teave kavandatud investeeringute kohta, kui see on kombineeritud teabega olemasoleva 
taristu kohta otse samas andmebaasis, võib anda operaatoritele teatava ülevaate 
konkurentide kasutuselevõtustrateegiast. See on konkurentsi seisukohast väga tundlik teave ja 
seda tuleks asjakohaselt eraldi hoida.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pädevad asutused annavad loa või 
keelduvad selle andmisest maksimaalselt 
nelja kuu jooksul alates taotluse saamisest, 
piiramata muid menetluse nõuetekohaseks 
läbiviimiseks kehtestatud konkreetseid 
tähtaegu või kohustusi, mida kohaldatakse 
lubade andmise menetluse suhtes 
kooskõlas siseriikliku või ELi õigusega. 
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Keeldumist tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel.

Keeldumist tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide alusel.

Or. en

Selgitus

Kuus kuud on loa saamiseks liiga pikk aeg, seda ajavahemikku tuleks tunduvalt lühendada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kohustus varustada uued hooned ja põhjalikult rekonstrueeritavad hooned kiiret ühendust 
toetava hoonesisese füüsilise taristuga peaks hõlmama märkimisväärseid andmekogusid 
sisaldavaid avalike asutuste olemasolevaid hooneid, nagu raamatukogud, arhiivid, 
kultuuriasutused ja kõrgharidusasutused. Lisaks ei tohiks kõigile elanikkonnarühmadele 
võrdsete võimaluste tagamiseks hoida sotsiaalkorterite ehitamisel kokku kiire võrgu 
kasutuselevõtmise kulude pealt.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE516.982v01-00 18/20 PR\1001696ET.doc

ET

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt liikmesriigi määratav 
muu riiklik vaidluste lahendamise organ 
on juriidiliselt eraldiseisev ja 
funktsionaalselt sõltumatu kõigist 
võrguoperaatoritest. Kui vaidlusküsimuses 
tehtud otsustest tulenevaid kohustusi 
rikutakse, on sellel organil õigus 
kehtestada võrguoperaatorite suhtes 
asjakohaseid, tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid sanktsioone.

2. Kui vaidlusküsimuses tehtud otsustest 
tulenevaid kohustusi rikutakse, on lõike 1 
kohaselt liikmesriigi määrataval muul 
riiklikul vaidluste lahendamise organil 
õigus kehtestada võrguoperaatorite suhtes 
asjakohaseid, tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid sanktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Direktiivi 2002/21/EÜ artiklis 20 
sätestatud ülesandeid täitev riigi reguleeriv 
asutus täidab artiklites 4 ja 6 osutatud ühtse 
teabepunkti ülesandeid, kui liikmesriik ei 
määra muud pädevat ja funktsionaalselt 
sõltumatut asutust.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör on seisukohal, et kvaliteetne digitaalne taristu toetab praktiliselt kõiki nüüdisaegse 
ja innovatiivse majanduse ja ühiskonna sektoreid, kusjuures kiire lairibataristu on üleilmse 
konkurentsivõime eeltingimuseks ning Euroopa digitaalse ühtse turu üheks sambaks; seetõttu 
toetab ta käesoleva määruse eesmärki, milleks on kiire ja ülikiire elektroonilise side võrkude 
kasutuselevõtukulude vähendamine, pakkudes vahendeid uue füüsilise taristu kulutõhusamaks 
kasutuselevõtmiseks, väiksemat halduskoormust, olemasolevate taristute ühiskasutust ja 
ehitustööde ühtlustamist. 
Sünergia puudumine eri operaatorite ja füüsiliste taristute omanike vahel ning mitmesugused 
kohalikud eeskirjad, mida operaatorid peavad täitma, suurendavad lubade saamise ning 
seejärel kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtu ja moderniseerimise kulusid, aega ja 
keerukust. Seega tagatakse raportööri arvates – tuginedes liikmesriikide headele tavadele ning 
toetades uut kiirele lairibaühendusele juurdepääsu kultuuri – käesoleva määrusega samuti, et 
liikmesriikidel on jätkuvalt laialdane kaalutlusõigus organisatsioonilistes küsimustes ning et 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused etendavad endiselt peamist rolli ehitustööde 
koordineerimisel oma jurisdiktsiooni piires. 
Raportöör nõustub kompleksse lähenemisviisiga võrkudevahelise sünergia maksimeerimisele, 
mille puhul määrus ei ole suunatud üksnes elektroonilise side võrkude pakkujatele, vaid ka 
mis tahes selliste füüsiliste taristute (näiteks elektri-, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja 
transporditeenused) omanikele, milles saab majutada elektroonilise side võrgu elemente. 
Seejuures, võttes arvesse et tsiviilehitustööd moodustavad põhiosa võrkude 
kasutuselevõtukuludest, on raportööri arvates suureks regulatiivseks edasiminekuks iga 
võrguoperaatori õigus pakkuda (mõistliku hinnaga ja õiglastel tingimustel) juurdepääsu oma 
füüsilisele taristule või saada sellist pakkumist, ning lõpuks luua asjaomastele sidusrühmadele 
võimalused sünergia ärakasutamiseks ning kasutuselevõtuga seotud puudujääkide 
vähendamiseks, keskendudes suuremale koordineerimisele, läbipaistvusele ja minimaalsete 
vahendite ühtlustamisele.
Raportöör tunnistab, et juurdepääs tsiviiltaristule ei ole „hõbekuul”, mis lahendaks 
telekommunikatsioonisektori teravad konkurentsiprobleemid, kuid juurdepääs tsiviiltaristule 
võib siiski tunduvalt lihtsustada kiirete lairibavõrkude kasutuselevõttu mis tahes operaatorite 
poolt. Seega saab määrusest tuleneva võrgu kiirema arendamise pakutavaid võimalusi 
täielikult ära kasutada selleks, et arendada piiriüleseid avalikke teenuseid, luua kasvav, edukas 
ja elav üleeuroopaline turg seadusliku digitaalse sisu ja võrguteenuste loomiseks ja 
levitamiseks ning anda tarbijatele lihtne, turvaline ja paindlik juurdepääs digitaalse sisu ja 
teenuste turgudele. 
Ka võimaluste seisukohast tuleks IKT-teenuste arendamist nii era- kui ka avalik-õiguslikus 
sektoris kasutada vahendina selliste avalike teenuste parandamiseks, nagu tervishoid, avalik 
haridus ja kultuur, avalik julgeolek ja sotsiaalteenused, ning samuti võib see võimendada 
VKEde majandustegevust ja edendada nende arengut. Raportöör rõhutab, et lairibajuurdepääs 
ja IKT peaksid vastama ühiskonna kõigi liikmete vajadustele, suurendama rohkemate 
kodanike elukvaliteeti, parandama nende ühiskondlikku ja majandustegevust ning aitama 
ületada digitaalset lõhet. Sellega seoses juhib raportöör tungivalt tähelepanu sellele, et kuigi 
tiheasustusega aladel on olemas selged lairibaühenduse kasuks rääkivad ärilised argumendid, 
tuleks erilist tähelepanu pöörata erasektori investeeringute ergutamisele maa- ja kõrvalistes 
piirkondades, ning seega tuleb taskukohane lairibajuurdepääs tagada ka piirkondades, kus turg 
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ei toimi. 

Finantsseisukohast vaadatuna on raportöör teadlik sellest, et andmete kogumine, andmetega 
varustamine ja ühtse teabepunkti loomine tähendavad märkimisväärseid kulusid, kuid tuletab 
meelde, et see tekitab tõelist Euroopa lisaväärtust. See väga töömahukas ja üsnagi kulukas 
kaardistamine võib olla oluliseks töökohtade loomise vahendiks Euroopas, ning selleks, et 
vähendada selle ülesande finantskoormust liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks, tuleks 
võimaldada ELi rahastamist. Raportöör on seisukohal, et Euroopa ühendamise rahastu IKT-
haru märkimisväärselt kärbitud eelarvet võiks kasutada andmete genereerimise ja ühtse 
teabepunktiga seotud eesmärkideks.
Kokkuvõtteks on raportöör seisukohal, et määruses väljapakutud meetmed tunduvad olevat 
kooskõlas subsidiaarsusele põhimõttega, arvestades et kiire elektroonilise side taristu 
kasutuselevõtukulude vähendamine nõuab ELi meetmeid selleks, et parandada siseturu 
loomise ja toimimise tingimusi ning kõrvaldada tõkked, mis tulenevad riikliku ja kohaliku 
tasandi eeskirjade ja haldustavade killustatusest. Raportöörile tundub, et kavandatavatel 
meetmetel on selge ELi lisaväärtus võrreldes riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi 
isoleeritud meetmetega, ning samuti märgib ta, et ühine Euroopa lähenemisviis kõnealustele 
küsimustele pakub lisaväärtust, vältides tarbetut dubleerimist ja võimaldades mastaabisäästu. 
Raportöör usub, et määrusega kavandatavad meetmed on kooskõlas ka proportsionaalsuse 
põhimõttega, kuna neis tunnustatakse äriläbirääkimiste ülimuslikkust, need ei piira asjatult 
omandiõigusi ning need ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik selleks, et vähendada 
füüsilisele taristule juurdepääsu takistusi.


