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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 [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse 
esimene raadiospektripoliitika programm
(KOM(2010)0809 - C7-0471/2010 – 2010/0240(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0471);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0270/2010);

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2011. aasta arvamust;1

– võttes arvesse Regioonide Komitee 2011. aasta arvamust;2

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

1. võtab vastu alljärgneva esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Käesolev esimene programm peaks eriti 
toetama strateegiat Euroopa 2020. aastal 
(aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

(4) Käesolev esimene programm peaks eriti 
toetama strateegiat Euroopa 2020. aastal 
(aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

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

majanduskasvu strateegia), võttes arvesse 
traadita teenuste tohutuid võimalusi 
teabepõhise majanduse edendamiseks, 
info- ja sidetehnikal põhinevate sektorite 
arendamiseks ja toetamiseks ning 
digitaalse lõhe ületamiseks. See on ka üks 
põhimeetmeid Euroopa digitaalarengu 
tegevuskavas, mis on suunatud kiire 
lairibaühendusega Interneti 
kasutuselevõtule tuleviku võrgu- ja 
teadmistepõhises majanduses, koos 
ambitsioonika eesmärgiga võimaldada 
kõigile juurdepääs lairibaühendusele.
Majanduskasvu ja ülemaailmse 
konkurentsivõime kindlustamiseks on 
tähtis suurima võimaliku kiiruse ja 
läbilaskevõimega lairibaühenduste 
tagamine, mis 2020. aastaks kindlustaksid 
kõigile vähemalt 30 Mbit/s ühenduse ja 
vähemalt pooltele Euroopa 
majapidamistest lairibaühenduse 
kiirusega vähemalt 100 Mbit/s, millega 
saavutataks digitaalse ühisturu püsivad 
majanduslikud ja sotsiaalsed eelised. See 
peaks toetama ja edendama ka ELi muid 
valdkondlikke tegevuspõhimõtteid nagu 
jätkusuutliku keskkonna ning majandusliku 
ja sotsiaalse kaasamise tagamine kõigile 
ELi kodanikele. Arvestades traadita 
rakenduste tähtsust innovatsiooni jaoks, on 
programm ka üheks põhialgatuseks ELi 
innovatsioonipoliitika toetamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Esimene programm peab panema 
aluse arengule, mille käigus liit suudab 
asuda lairibaühenduste kiiruses, 
liikuvusse, katvuses ja läbilaskevõimes 
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asuda juhtivale positsioonile. Selline 
juhtroll on hädavajalik 
konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu 
loomiseks, mis oleks võti siseturu kõigile 
liidu kodanikele avamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Optimaalne ja tõhus spektrikasutus 
eeldab pidevat arengu jälgimist ja 
ajakohast selget teavet spektri kasutamise 
kohta kogu ELis. Komisjoni otsusega 
2007/344/EÜ (teabe kättesaadavuse 
ühtlustamise kohta seoses raadiospektri 
kasutamisega ühenduses) nõutakse 
liikmesriikidelt kasutamisõigusi käsitleva 
teabe avaldamist; ELis spektri ja 
raadioseadmete kasutamistõhususe 
suurendamiseks, (eelkõige vahemikus 300 
MHz kuni 6 GHz, kuid ka 6 GHz kuni 70 
GHz, sest need sagedused muutuvad 
tehnoloogia kiire arengu käigus järjest 
tähtsamaks), on vaja teha praeguse 
spektrikasutuse üksikasjalik inventuur, 
kasutades tõhusat läbivaatamis- ja 
hindamismeetodit. See aitaks leida nii äri-
kui ka avalikus sektoris ebatõhusat 
tehnoloogiast ja kasutusviise, samuti 
kasutamata spektrieraldisi ja jagatud 
kasutuse võimalusi, ning hinnata tarbijate 
ja ettevõtete tulevasi vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt komisjoni suurprojekti 
„Euroopa digitaalarengu tegevuskava” 
eesmärkidele peaks traadita lairibaside 
oluliselt kaasa aitama majanduse 
taastumisele ja kasvule, kui tehakse 
kättesaadavaks piisavalt spektrit, antakse 

(12) Vastavalt komisjoni suurprojekti 
„Euroopa digitaalarengu tegevuskava” 
eesmärkidele aitavad traadita lairibaside 
teenused oluliselt kaasa majanduse 
taastumisele ja kasvule, kui tehakse 
kättesaadavaks piisavalt spektrit, antakse 
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kiiresti kasutusõigusi ja lubatakse 
kauplemist, et kohaneda turu arenguga. 
Digitaalarengu tegevuskavaga nõutakse 
kõigi ELi kodanike jaoks 2020. aastaks 
juurdepääsu lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s. Seepärast tuleks juba 
määratud spektriribade kohta anda 2012. 
aastaks maapealse side load, et kindlustada 
kõigile hõlbus juurdepääs traadita 
lairibasidele, eelkõige komisjoni otsustega 
2008/477/EÜ, 2008/411/EÜ ja 
2009/766/EÜ määratud spektri 
sagedusribades. Täienduseks maapealsetele 
lairibateenustele ja katvuse tagamiseks ELi 
äärepoolseimates piirkondades võib kiireks 
ja teostatavaks lahenduseks olla sobiva 
hinnaga juurdepääs satelliit-lairibasidele.

kiiresti kasutusõigusi ja lubatakse 
kauplemist, et kohaneda turu arenguga. 
Digitaalarengu tegevuskavaga nõutakse 
kõigi ELi kodanike jaoks 2020. aastaks 
juurdepääsu lairibaühendusele kiirusega 
vähemalt 30 Mbit/s. Seepärast tuleks juba 
ühtlustatud spektriribade kohta anda 2012. 
aastaks maapealse side load, et kindlustada 
kõigile hõlbus juurdepääs traadita 
lairibasidele, eelkõige komisjoni otsustega 
2008/477/EÜ, 2008/411/EÜ ja 
2009/766/EÜ määratud spektri 
sagedusribades. Täienduseks maapealsetele 
lairibateenustele ja katvuse tagamiseks ELi 
äärepoolseimates piirkondades võib kiireks 
ja teostatavaks lahenduseks olla sobiva 
hinnaga juurdepääs satelliit-lairibasidele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa turg, kus peaaegu 500 
miljonit inimest on kiirete 
lairibaühendustega ühendatud, toimiks 
siseturu arendamise võtmena, luues kogu 
maailmas unikaalse kasutajate kriitilise 
massi, avades kõik piirkonnad uutele 
võimalustele ja luues igale kasutajale 
rohkem väärtust ning andes liidule 
võimaluse arendada välja maailma juhtiv 
teadmistepõhine majandus. 
Lairibaühenduste kiire kasutusele 
võtmine on eluliselt tähtis Euroopa 
tootlikkuse arendamiseks ja uute ja 
väikeste ettevõtete tekkeks, millest võiksid 
saada liidrid erinevates sektorites, näiteks 
tervishoius, tootmises ja teenuste
pakkumisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Mobiilse andmeside maht kasvab 
kiiresti ja kahekordistub praegu iga 
aastaga. Selle kasvukiiruse juures, mis 
tõenäoliselt järgnevatel aastatel püsib, 
jõuab mobiilse andmeside maht aastatel 
2009–2014 kasvada peaaegu 
neljakümnekordseks. Kasvu põhjuseks on 
suuresti digitaalvideo, mille arvele 2014. 
aastaks langeb 66% kogu mobiilse 
andmeside mahust. Sellise 
eksponentsiaalse kasvu haldamiseks 
peavad reguleerivad asutused ja 
turuosalised võtma mitmeid meetmeid sh 
lisaks traadita lairibaühendustele 
ühtlustatud spektri eraldamine, spektri 
tõhusam kasutamine ja andmemahtude 
suunamine traadita võrkudesse 
topeltkasutusega seadmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) 
hinnangu kohaselt vajab äriline 
mobiilside sektor kolmanda põlvkonna 
(IMT-2000) mobiilside ja mobiilside 
kõrgeltarenenud süsteemide (st 3G ja 4G 
mobiilside) arendamiseks 2020. aastaks 
ribalaiusi 1280 ja 1720 MHz vahel kõigis 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
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Liidu piirkondades sh Euroopas. Ilma 
lisa-, soovitavalt ülemaailmselt 
ühtlustatud spektri vabastamiseta hakkab 
mobiilsidevõrkude läbilaskevõime piirama 
majanduskasvu ja uute teenuste arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Sarnaselt GSM standardile, mis 
tänu varajasele ja otsustavale 
üleeuroopalisele ühtlustamisele levis 
edukalt kogu maailmas, peaks liit spektri 
tulevase ümberjaotamisel seadma endale 
ülemaailmsed eesmärgid, eriti kõige 
läbilaskevõimeliste sagedusalade osas. 
Ülemaailmse ühtlustamise ja kolmandate 
naaberriikidega kooskõlastamise 
seisukohalt on eriti tähtsad 2016. aasta 
ülemaailmsel raadiosidekonverentsil 
saavutatavad kokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Suuremad mobiilse lairibaside 
võimalused on eriti tähtsad 
loomemajandusele uute jaotuskanalite 
loomiseks, tagades sellega sektori jõulise 
arengu tulevikus. Tähtis on, et maapealse 
TV-teenuste pakkujad ja muud 
turuosalised saaksid olemasolevad 
teenused säilitada pärast seda, kui 
traadita teenuste jaoks lisaspektrit 
vabastatakse. Lisaspektri vabastamisega 
seotud üleminekukulud võib katta 
litsentsitasudest, võimaldades 
ringhäälinguorganisatsioonidel säilitada 
samad võimalused, mis praegu on muudel 
sagedusaladel.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Traadita juurdepääsu süsteemid, sh 
kohalikud raadiovõrgud, kasvavad 2,4 
GHz ja 5 GHz sagedustel ilma loata neile 
praegu eraldatud mahtudest välja. 
Järgmise põlvkonna traadita 
tehnoloogiate vajaduste rahuldamiseks on 
vaja näiteks laiemaid sagedusribasid, mis 
võimaldavad ülekandemahtusid, mis 
ületavad 1 Gbit/s. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sagedusribadele, mis on eraldatud traadita 
sideks ning mille kasutamisõigusi võib 
loovutada või rendile anda.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid võivad vajada ka tuge 
sageduste kooskõlastamise kahepoolsetel 
läbirääkimistel ELi mittekuuluvate
naaberriikidega, kaasa arvatud läbirääkija-
või kandidaatriikidega, et täita ELi ees 
sageduste kooskõlastamisega seotud 
kohustusi. See peaks aitama ka vältida 
kahjulikke häireid ja tõhustada 
spektrikasutust ning saavutada 
spektrikasutuse ühtlustamist isegi 
väljaspool ELi piire. Eriti oluline on 
avaldada survet, et sagedusribad 800 MHz 
ja 3,4–3,8 GHz suunataks lairiba-
mobiiltehnoloogias kasutamiseks ja et 
ühtlustataks lennuliikluse juhtimise 
moderniseerimiseks vajalik spektrikasutus.

(22) Liikmesriike kutsutakse üles jätkama 
kahepoolseid läbirääkimisi kolmandate 
naaberriikidega, kaasa arvatud
kandidaatriikide ja potentsiaalsete 
kandidaatriikidega, et täita ELi ees 
sageduste kooskõlastamisega seotud 
kohustusi ja püüda saavutada 
kokkuleppeid, mis loovad muude 
liikmesriikide jaoks positiivse pretsedendi.
Liikmesriikide kahepoolsetel ja 
mitmepoolsetel läbirääkimistel 
kolmandate riikidega, eriti 
naaberriikidega sh kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikidega, 
abistab liit liikmesriike tehnilise ja 
poliitilise toetuse kaudu. See peaks aitama 
ka vältida kahjulikke häireid ja tõhustada 
spektrikasutust ning saavutada 
spektrikasutuse ühtlustamist isegi 
väljaspool ELi piire. Eriti oluline on 
avaldada survet, et sagedusribad 800 MHz 
ja 3,4–3,8 GHz suunataks lairiba-
mobiiltehnoloogias kasutamiseks ja et 
ühtlustataks lennuliikluse juhtimise 
moderniseerimiseks vajalik spektrikasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva otsuse täitmise tulemustest ning 
tulevikus kavandatavatest tegevustest.

(24) Komisjon peaks kord aastas esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva otsuse täitmise 
tulemustest ning tulevikus kavandatavatest 
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tegevustest.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada siseturu toimimine, eelkõige
tõhusa konkurentsi kindlustamisega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) võtta spektri kasutamise tehniliste 
tingimuste määratlemisel täielikult 
arvesse asjaomaseid ELi õigusakte, mis 
käsitlevad elektromagnetkiirguse mõju 
inimeste tervisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) tulemusliku ja tõhusa kasutamise 
vajadusest lähtuvalt edendada kogu 
Euroopa Liidus raadiosageduste 
kasutamise ühtlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) sageduste kasutamise kasvava 
nõudluse rahuldamiseks soodustada 
spektri tõhusat haldamist ja kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 25

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 traadita teenuste jaoks piisav 
hulk ja sobivat spektrit, 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;
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Or. en

Muudatusettepanek 26

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 lairibaühendusele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s ja 
võimaldades liidus saavutada suurima 
võimaliku kiiruse ja läbilaskevõimega 
lairibaühendused;

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) võimaldada liidul saavutada juhtroll 
traadita elektroonilise side lairibateenuste 
alal, avades kõige kulutõhusamates 
sagedusribades spektrit lisaks, et muuta 
need teenused laialdaselt kättesaadavaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) tagada lairiba mobiilside suurema 
läbilaskevõime kaudu nii ärisektori kui ka 
avalike teenuste arenguvõimalused;

Or. en

Muudatusettepanek ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 29

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 eeskirjade piisava 
prognoositavuse, avades ühtlustatud
spektri uute kõrgeltarenenud teenuste 
jaoks ja võimaldades spektriõigustega 
kauplemist, luues sellega võimalused 
üleeuroopaliste struktuuride loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

järelmeetmetega raadiosageduste 
ülemäärast koondumist teatavate 
ettevõtjate kätte, mis võib oluliselt 
kahjustada konkurentsi või eraldades 
sagedusi nii, et sellega korrigeeritakse 
turumoonutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 31

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) ELi tasandil majanduskasvu 
tugevdamiseks ning mitmekülgsus- ja 
mastaabisäästu saavutamiseks vähendada 
siseturu killustumist ja kasutada täiel 
määral ära siseturu potentsiaal, 
tõhustades sobival viisil spektrikasutuseks 
ja -kättesaadavuseks vajalike tehniliste 
tingimuste kooskõlastamist ja ühtlustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 32

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 
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 omavahel 
sarnased meetmed, näiteks annavad 
olulistele 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 
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kiiruse ja läbilaskevõime, samuti 
võimaldades tõhusat konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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,
võimaldades areneda uutel tehnoloogiatel, 
nagu näiteks kognitiivne raadio.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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, selgitab komisjon 
koostöös liikmesriikidega välja hea tava ja 
soodustab teabe jagamist nende 
sagedusribade kohta ning töötab välja 
juhised selliste sagedusribade 
kasutamislubade andmise tingimuste ja 
protseduuride kohta, pöörates erilist 
tähelepanu näiteks infrastruktuuri jagatud 
kasutamise ja katvuse tingimustele, mille 
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täitmine saavutatakse tehnoloogia 
neutraalsuse ja teenuse neutraalsuse 
põhimõtete järgimise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui see on vajalik spektriõiguste 
kasutamise tõhususe tagamiseks ja spektri 
liigsete varude soetamise vältimiseks, 
võtavad liikmesriigid kasutusele 
asjakohased meetmed, kaasa arvatud 
rahatrahvid ja õiguste tühistamine.

6. Spektriõiguste kasutamise tõhususe 
tagamiseks ja spektri liigsete varude 
soetamise vältimiseks, võtavad 
liikmesriigid vajaduse korral kasutusele 
asjakohased meetmed, kaasa arvatud 
rahatrahvid, motiveerivad teenustasud ja 
mehhanismid ja õiguste tühistamine.

Or. en

Muudatusettepanek 36

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 siseturul või selle 
olulises osas. 

Or. en
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Muudatusettepanek 37

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 spektrit 
teatud sagedusribale või sarnaste 
parameetritega sagedusribade kogumile 
sisenevate uute tulijate jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 38

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. Võttes liidu kodanike ja tarbijate 
huvides arvesse lubade andmise ja valiku 
protseduuride kõiki potentsiaalseid 
konkurentsi takistavaid tulemusi, tagavad 
liikmesriigid, et lubade andmise ja valiku 
protseduurid ei tekita viivitusi ja 
edendavad tõhusat konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 39

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 

1. Piiramata tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtete kehtivust, 
võtavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga kasutusele kõik meetmed, et 
eraldada kogu ELis piisavalt ühtlustatud
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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.

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, saavutades 
selle, et kõik kodanikud saaksid 2020. 
aastaks juurdepääsu lairibaühendusele 
kiirusega vähemalt 30 Mbit/s.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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 olemasolevaste ja tulevaste 
teenuste kasutuselevõttu, millel on 
kõnealustes komisjoni otsustes sätestatud 
tingimustel sellele spektrile võrdne 
juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 3. Liikmesriigid teevad 1. jaanuariks 2013 
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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.

sagedusriba 800 MHz kättesaadavaks 
elektrooniliste sideteenuste jaoks 
ühtlustatud tehnilistel tingimustel, mis on 
sätestatud vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ. Ainult juhtudel, kui see on 
tehniliste asjaoludega asjakohaselt 
põhjendatud, 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 
kättesaadavaks tegemise vajalikkust,
selleks et rahuldada kasvavat nõudlust 
traadita lairibaühenduste järele.

Or. en

Muudatusettepanek 42

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 meetmete järele, 
millega ühtlustada sagedusribasid lisaks, 
näiteks 700 MHz sagedusriba (694–790 
MHz).
Liikmesriigid tagavad et, vajaduse korral 
piisavas mahus ülemineku või 
spektrikasutuse ümberjagamise kulud 
siseriikliku õiguse kohaselt hüvitatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 43

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. Komisjon koostöös liikmesriikidega
tagavad, näiteks katvuse tagamise 
kohustuste kaudu, mille täitmine 
saavutatakse tehnoloogia neutraalsuse ja 
teenuse neutraalsuse põhimõtete 
järgimisega, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon koostöös liikmesriikidega, 
hindab, kas on mõistlik eraldada 
litsentseerimata spekter kogu 5 GHz 
sagedusribas otsusega 2005/513/EÜ 
rakendatud traadita 
juurdepääsusüsteemidele, sealhulgas 
raadio-kohtvõrkudele.
Komisjoni kutsutakse üles propageerima 
vastuvõetud ühtlustamiskava asjaomastel 
rahvusvahelistel foorumitel, eriti ITU 
ülemaailmsetel raadiosidekonverentsidel.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

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 et muu spektriosa vabastatakse 
mobiilsete teenuste osutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 46

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, 
tagab komisjon, et Internetile juurdepääsu 
võimaldavate lairiba satelliiditeenuste 
osutamiseks on olemas piisavalt spektrit.  

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel - 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -7
Muude traadita side poliitikasuundadega 
seotud spektrivajadus
Innovaatilise audiovisuaalse meedia ja 
muude Euroopa kodanikele pakutavate 
teenuste edasise arengu toetamiseks, 
võttes arvesse digitaalse ühtse turu 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu, 
tagavad liikmesriigid koostöös 
komisjoniga nende teenuste maapealse ja 
satelliitide kaudu osutamise jaoks piisava 
spektri kättesaadavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi konkreetsete poliitikasuundadega 
seotud spektrivajadus

ELi muude konkreetsete 
poliitikasuundadega seotud spektrivajadus

Or. en

Muudatusettepanek 49

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 

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

teeb kindlaks tulevase nõudluse. Esimese 
sammuna hõlmab inventuur sagedusi
vahemikus 300 MHz kuni 6 GHz ja 
seejärel sagedusi 6 GHz kuni 70 GHz.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Inventuur hõlmab ka aruannet selle 
kohta, milliseid meetmeid liikmesriigid on 
võtnud, selleks et rakendada konkreetsete 
sagedusribade ühtlustamise ja kasutamise 
kohta ELi tasandil võetud otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 51

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. EL abistab liikmesriike poliitilise ja 
tehnilise toega viimaste kahepoolsetel ja 
mitmepoolsetel läbirääkimistel kolmandate 
riikidega, eriti 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab raadiospektripoliitika 
programmi rakendamise läbi 31. 
detsembriks 2015 ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva otsuse alusel toimunud 
tegevusest ja võetud meetmetest.

Komisjon vaatab raadiospektripoliitika 
programmi rakendamise läbi 31. 
detsembriks 2015. Komisjon esitab kord 
aastas Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva otsuse alusel toimunud 
tegevusest ja võetud meetmetest.

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu majandus on maailma suurim. Vastupidiselt sellele, mida tavaliselt väidetakse 
aruteludes teemal millise riigi majandus on praegu või tulevikus maailma suurim, pole see ei 
USA ega Hiina majandus. Erinevus seisneb selles, et USAs ja Hiinas on suurem turg, mis 
loob paremad eeltingimused konkurentsile, konkurentsivõimele, uutele teenustele, toodetele ja 
uuendustele. Selleks, et Euroopal saaks maailma majanduses olla juhtroll, on eluliselt tähtis 
saavutada üks ühtne siseturg, rõhuga teenuste sektoril ja teadmistepõhisel majandusel. On 
paradoksaalne, et mida rohkem Euroopa majandus areneb teadmistepõhise majanduse suunas, 
seda vähem pakub siseturg võimalusi Euroopa ettevõtlusele. 

Digitaalne tegevuskava ja digitaalne majandus võivad olla vahend, mille kaudu realiseeritakse 
siseturg meie majanduse kõigi sektorite jaoks. See eeldab võimet võtta lairiba ja Interneti 
kasutamise valdkonnas juhtiv roll. Seda on väga vaja selleks, et Euroopa 
telekommunikatsioonitööstus saaks tagasi ülemaailmse juhtpositsiooni, kuid ka selleks, et olla 
esikohal infotehnoloogia kui valdkonna arengus ja ka uute teenuste ja rakenduste tekkimiseks. 
Kuid veelgi tähtsam on liikumine suurema tootlikkuse, ühtekuuluvuse, konkurentsivõime ja 
sellise turu avamise suunas, mis on Euroopa tööstuse kui terviku jaoks ühtne. 

Raportööri kindel seisukoht on, et Euroopa peab olema selle muutumisprotsessi esirinnas, 
luues parimad võimalused konkurentsivõimelisele Euroopa teadmistepõhisele majandusele, 
mida iseloomustavad jõulisus, muutused ja uuendused. See nõuab parima läbilaskevõimega ja 
suurima kiirusega Interneti ja lairibarakenduste kättesaadavust. 

Praegu jääb Euroopa on muudest globaalsetest toimijatest maha. USA ja Hiina vabastavad 
paljusid sagedusalasid, et võimaldada uute teenuste kiiret arengut ja kiiret mobiilset Internetti, 
millega nende kodanikud on kiirete ühenduste kaudu ühenduses. 

Peame seadma eesmärgiks viia Euroopa esikohale ja teha seda, mis on Euroopale parim –
avada uusi teenuseid ja mahukamat mobiilsidet, pannes lairibaühenduste kaudu aluse uutele 
võimalustele kultuuris ja sisus, ringhäälinguorganisatsioonides ja avalikes teenustes, tagades 
samal ajal ringhäälingule tänase seisuga võrdsed võimalused. 

Digitaalses tegevuskavas sätestatud eesmärgid on järgmised: 2013. aastaks on 30 Mbit/s või 
kiirem lairibaühendus kättesaadav kõigile Euroopa kodanikele ja 2020. aastaks on kättesaadav 
ülikiire lairibaühendus (50%-l Euroopa kodumajapidamistest on juurdepääs kiiremale kui 100 
Mbit/s lairibaühendusele). Neid eesmärke tuleb pidada miinimumiks ja spektripoliitika sihid 
ja eesmärgid peavad kaasa aitama sellele, et Euroopa lairibaühendused on maailma kiireimad 
ja võimsaimad. Meie eesmärgiks peab olema teha Euroopast selle valdkonna arendamise juht, 
viies selle kaudu Euroopa esikohale ka telekommunikatsioonisektoris, samuti ka uute teenuste 
arendamisel ja kõrgeltarenenud lairibateenuste suurema tootlikkuse ärakasutamisel. 

Võrdluseks, Lõuna-Korea on koostanud riikliku plaani, mille kohaselt 2012. aastaks peab 
olema kasutusele võetud 1000 Mbit/s (üks gigabitt) ühendused. Juba praegu on Lõuna-Korea 
ees, nende ühenduste keskmine kiirus on praegu 12 Mbit/s (Euroopas on kõigest 18% 
ühendustest kiiremad kui 10 Mbit/s). Esikohale asumiseks peab EL suutma võistelda kõigi 



PE454.746v01-00 34/36 PR\852716ET.doc

ET

maailma piirkondadega.

Traadita lairibaühendused on hädavajalikud, et tagada kõigile kodanikele juurdepääs uutele ja 
innovaatilistele teenustele. Euroopa ei tohi maha jääda. Näib ilmselge, et seda eesmärki pole 
võimalik saavutada fiiberoptiliste kaablite paigaldamise kaudu, mis nõuab märkimisväärset 
investeeringut, vaid seda tuleb teha erinevate traadita tehnoloogiate kasutamisega, millega on 
võimalik lairibaühenduse leviala suurendada (mobiilsidevõrgud, kaabel, fiiberoptilised või 
satelliitsüsteemid), kattes kogu ühenduse territooriumi, sh põllumajanduspiirkonnad ja 
ääremaad, võimaldades turul valida tehnoloogia, mille kulud on operaatoritele ja kodanikele 
kõige väiksemad. 

Ilma traadita lairibaplatvormideta pole 100% katvust võimalik saavutada. Peaksime 
kohanema tehnoloogia arengu ja muutuvate tarbimismustritega ning tagama, et televisioon on 
kättesaadav kõigil platvormidel, sh mobiilplatvormid.

Tarbijate nõudlus läbilaskevõime järele kasvab väga kiiresti. Fiiberoptiliste kaablite 
(fiksvõrgu) paigaldamine on kulukas ja ei suuda rahuldada kogu nõudlust. 
Erinevate allikate väitel kahekordistub andmeside maht igal aastal kuni aastani 2013, või siis 
on see aastatel 2008–2013 suurenenud kuus korda. 2009. aastaks oli 3G abonentide arv ELi 
27 liikmesriigis kasvanud 166 miljonini, mis ületab lairiba püsiühenduste arvu ELis. 
Ühendkuningriigi operaator O2 teatas, et nende mobiilse andmeside maht kahekordistus 2009. 
aastal Euroopas iga kolme kuu tagant; Telecom Italia teatas, et 2008. aasta keskpaigast kuni 
2009. aasta keskpaigani kasvas nende mobiilse andmeside maht 216 protsenti. AT&T on 
teatanud, et nende mobiilse andmeside maht suurenes viimase 3 aasta jooksul 5000 protsenti. 
Ericssoni direktor on ennustanud, et 2020. aastaks on ühendatud 50 miljardit seadet. Cisco 
visuaalvõrgu indeks näitab, et maailma mobiilse andmeside maht kahekordistub igal aastal 
kuni aastani 2014, olles 2009. ja 2014. aasta vahel suurenenud 39 korda.

Siit ka põhjus, miks Euroopa peab traadita lairibaühenduste jaoks rohkem spektrit vabastama. 
Seda tuleb teha ja seda on võimalik teha, võttes arvesse praegusi ringhäälinguorganisatsioone, 
tagades ringhäälinguorganisatsioonidele tänasega võrdsed võimalused ning vajadusel 
hüvitades üleminekukulud. Mobiilsete lairibaühenduste võimalused peavad olema sellised, et 
ringhäälingut ja kultuuri võetaks traadita teenuste arendamisel selle loomuliku osana. 

1. Üldised märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiivi 
2002/21 ühise reguleeriva raamistiku kohta, direktiivi 2002/19 juurdepääsu ja vastastikuse 
sidumise kohta ja direktiivi 2002/20 elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta, põhjenduses 28 on öeldud, et spektri haldamine jääb endiselt liikmesriikide 
pädevusse, kuid strateegiline planeerimine, koordineerimine ja vajaduse korral ühenduse 
tasandil toimuv ühtlustamine võib aidata siseturust täie kasu saamisel.  

Selleks tuleks algatada raadiospektripoliitikat käsitlevaid mitmeaastaseid programme, et 
esitada ühenduses raadiospektri kasutamise strateegilise planeerimise ja ühtlustamise poliitika 
suundi ja eesmärke. 
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Raadiospektripoliitika viieaastane programm, mida Euroopa Komisjon tutvustas 20. 
septembril 2010, peab tagama, et analoogtehnoloogialt digitaalsele tehnoloogiale üleminekust 
tulenevast digitaalsest dividendist osa muutub kogu ELis kättesaadavaks traadita 
lairibateenustele, suurendades 800 MHz sagedusriba (790–862 MHz) ühtlustatud kasutamist. 
Ettepanekus on sarnasusi mõne seisukohaga, mida Euroopa Parlament juba mõne kuu eest 
väljendas, kui ta võttis vastu raporti „Euroopa uus digitaalne tegevuskava: 2015.eu” (Del 
Castillo raport A7-0066/2010).

Raadiospektripoliitika programmis juhitakse tähelepanu sellele, kuidas mõjutavad üksteist 
siseturu vajadused ja EL strateegilised prioriteedid raadiospektri valiku, planeerimise ja 
ühtlustamise meetmetega seoses, samal ajal annab see eraõiguslikele isikutele, operaatoritele, 
tootjatele, kasutajatele või avalikule sektorile kindlustunde, sest on olemas pikaajaline 
poliitika ja tugevatel seadusandlikel meetmetel põhinevad programmid. 

Ettepanek võtta vastu otsus raadiospektripoliitika programmi kohta põhineb Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklil 114 siseturu loomise kohta ja selles on arvestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid. Ettepanekus tunnistatakse, et raadiospekter on riiklik 
ressurss, kuid ettepaneku artiklis 3 esitatud strateegilised eesmärgid, mis on seotud ELi 
strateegiliste eesmärkide saavutamiseks piisava raadiospektri olemasoluga, raadiospektri 
kasutamise tõhustamisega paindliku kasutamise kaudu, tagamaks spektrikasutuses tõhusa 
konkurentsi olemasolu, vajavad kooskõlastamist Euroopa tasandil. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 5 on sätestatud subsidiaarsuse põhimõte kui üks 
fundamentaalseid aluseid, mille põhjal koordineerida liikmesriikide ja ELi pädevust. Paremat 
reguleerimist käsitlevas direktiivis tunnustatakse liikmesriikide pädevust spektri sellisel 
haldamisel, mida selleks, et saada siseturust kasu, piirab vajadusel ühtlustamine ELis. 

Selgelt eristatakse tehnilist ühtlustamist, mida teeb Euroopa Komisjon tehniliste 
rakendusmeetmete kaudu ja seadusandlikku ühtlustamist, mille puhul tuleb konkreetselt 
hinnata subsidiaarsuse tingimusi.

2. Konkreetsed märkused

Poliitika eesmärgid (artikkel 3)

Oluline on, et katvuse ja läbilaskevõime tagamiseks eraldatakse piisavalt spektrit selliselt, et 
on võimalik rahuldada kasvavat nõudlust mobiilse andmeside järele ja et kõigil ELi kodanikel 
on juurdepääs kiiretele lairibaühendustele, mis vastavad digitaalses tegevuskavas sätestatud 
parameetritele. Euroopa peab olema ambitsioonikas ja seadma sihiks eraldada traadita 
teenustele vähemalt 1200 MHz. 

Spekter traadita lairibaside jaoks (artikkel 6)
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Raportöör usub, et on eluliselt tähtis pidada kinni komisjoni sätestatud tähtaegadest (näiteks 
800 MHz sagedusriba peab olema elektroonilise side teenustele kättesaadav 1. jaanuariks 
2013). Mis tahes erandeid tuleks lubada ainult tehnilistel põhjustel, võttes arvesse turvalisuse 
ja kaitse konkreetseid vajadusi. Praeguseks komisjoni poolt juba kindlaks määratud 
sagedusribad tuleks vastavalt komisjoni ettepanekule vabastada 1. jaanuariks 2012. 

Liit peab töötama selle nimel, et mobiilside teenustele vabastataks rohkem sagedusribasid, 
seades koguse miinimumeesmärgiks 1200 MHz. Tuleb kehtestada õiged põhimõtted, mis 
võimaldavad tulevikus spektrit vabastada. 

Tuleb tegeleda paljude probleemidega, millest kõige silmatorkavam sagedusriba vabastamise 
kulude küsimus. Liikmesriikide ülesanne on vajaduse korral asjaomastele turuosalistele 
lisakulud hüvitada. 


