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Muudatusettepanek 9
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa elektroonilise side ühtse 
turu väljakujundamiseks ning 
territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks tuleks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
.../2013 (erisätete kohta, milles 
käsitletakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondist toetuse andmist seoses 
eesmärgiga „Euroopa territoriaalne 
koostöö”, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006)) 
artiklis 5 sätestatud 
investeerimisprioriteeti 2a ellu viia nii 
selleks, et täiustada lairibajuurdepääsu ja 
kiireid võrke, kui ka selleks, et toetada 
digitaalmajanduses uute 
tehnoloogialahenduste ja võrkude 
kasutuselevõtmist, samuti tuleks kõikidele 
Euroopa piirkondadele anda võimalus 
sellesse valdkonda investeerida, nagu on 
täpsustatud nimetatud määruse artiklis 4.

Or. de

Muudatusettepanek 10
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Järgmise põlvkonna 
infrastruktuuridesse investeerimine, mis 
on hädavajalik, et eurooplased saaksid 
kasutada uusi uuenduslikke teenuseid, ei 
tohiks piirduda kesksete või tihedalt 
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asustatud aladega, kus need end kiiresti 
ära tasuvad. Neid tuleb samaaegselt 
laiendada ka äärealadel ja 
äärepoolseimates, hõredamalt asustatud 
ning vähem arenenud piirkondades, et 
mitte veelgi süvendada nende arengut 
pärssivaid tegureid.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 13
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Samuti tuleb tagada RLAN-
pääsupunkte kasutavate lõppkasutajate 
andmete suurem turvalisus, et 
suurendada tarbijate usaldust ning 
võimaldada seeläbi arendada välja 
traadita lairibaühenduse infrastruktuur.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Liikmesriikidel tuleks tagada, et liidu 
tasandil traadita lairibaühenduse jaoks 
ühtlustatud uute sagedusalade ning 
spektri eraldamise ühtlustatud ajakavade 
ja tähtaegade kehtestamine ei viibi 
tarbetult koordineerimisega seotud 
probleemide tõttu; eelkõige ei tohiks
raadiospektri haldamine riiklikul tasandil
takistada teisi liikmesriike kasutamast 
raadiospektrit, millele neil on õigus, või 
täitmast kohustusi, mis on seotud selliste
sagedusaladega. Raadiospektripoliitika 
töörühma käimasolevatele tegevusele 
tuginedes on vaja luua 
koordineerimismehhanism, mille abil 
tagada, et igal liikmesriigil on võrdne 
juurdepääs raadiospektrile ning et 
koordineerimise tulemused on järjepidevad 
ja jõustatavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 
kõrvaldamist, mis takistavad 
lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 
side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei
tohiks riigiasutused luua ega säilitada 
tõkkeid selliste teenuste piiriülesele 
ostmisele. Üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvad ettevõtjad ei tohiks keelata ega 
piirata lõppkasutajate juurdepääsu või neid 
diskrimineerida kodakondsuse või 
elukohaliikmesriigi alusel. Sellest 
hoolimata peaks olema võimalik 
kehtestada eristusi, mis põhinevad 
objektiivselt põhjendatud erinevustel 
hinna, riskide ja selliste turutingimuste 
osas nagu muutused nõudluses ja 
konkurentide tariifid.

(43) Elektroonilise side ühtse turu 
lõpuleviimine eeldab ka nende tõkete 
kõrvaldamist, mis takistavad 
lõppkasutajate juurdepääsu elektroonilise 
side teenustele kogu liidus. Seetõttu ei tohi
riigiasutused luua ega säilitada tõkkeid 
selliste teenuste piiriülesele ostmisele.
Üldsusele elektroonilist sidet pakkuvad 
ettevõtjad ei tohi keelata ega piirata 
lõppkasutajate juurdepääsu või neid 
diskrimineerida kodakondsuse või 
elukohaliikmesriigi alusel. Sellest 
hoolimata peaks olema võimalik 
kehtestada eristusi, mis põhinevad 
objektiivselt põhjendatud erinevustel 
hinna, riskide ja selliste turutingimuste 
osas nagu muutused nõudluses ja 
konkurentide tariifid.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Kõrvalist asukohta, saarelist 
asendit, madalat rahvastikutihedust, 
madalat tarbijanõudlust ja riigisiseseid 
rändluspiirkondi, mis on iseloomulikud 
mõningatele Euroopa piirkondadele, 
eelkõige äärepoolseimatele piirkondadele, 
ei saa lugeda objektiivseteks 
kriteeriumideks, mis võiksid õigustada 
elektroonilise püsi- või mobiilside
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ettevõtja poolset kõrgemate tariifide 
kehtestamist.

Or. fr

Selgitus

Euroopa elektroonilise side turg, mida käesoleva määrusega kehtestada tahetakse, peab 
kõikidele tarbijatele Euroopa Liidus võimaldama ühtseid tariife ja mittediskrimineeriva 
juurdepääsu elektroonilise side teenustele. Seepärast ei tohi asjaoluga, et tegu on kõrvalise 
asukoha, saarelise asendi, madala rahvastikutiheduse, madalat tarbijanõudluse ja riigisiseste 
rändluspiirkondadega, kaasneda kõrgemate tariifide kehtestamine.

Muudatusettepanek 17
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(49) Lõppkasutajate seas on nõudlust ka 
selliste üldsusele elektroonilist sidet 
pakkuvate ettevõtjate või sisu, rakenduste 
või teenuste pakkujate teenuste ja 
rakenduste järele, mis eeldavad tagatud 
teenusekvaliteedi kõrgemat taset. Nende 
teenuste hulka võivad muu hulgas kuuluda 
IP ringhääling (IP-TV), videokonverentsid 
ja teatavad rakendused tervishoiu 
valdkonnas. Seega peaks lõppkasutajatel 
olema vabadus sõlmida üldsusele 
elektroonilist sidet pakkuvate ettevõtjatega 
või sisu, rakenduste või teenuste 
pakkujatega lepinguid parema 
teenusekvaliteediga eriteenuste 
osutamiseks. Selliste eriteenuste 
osutamine ei tohiks kahjustada 
internetiühenduse üldkvaliteeti. Lisaks ei 
tohiks andmeedastuse haldamise 
meetmeid kohaldada nii, et 
diskrimineeritakse eriteenuseid, mis 
konkureerivad teenustega, mida 
internetiühenduse pakkuja osutab kas 
otse või partnerluses teiste ettevõtjatega, 
välja arvatud objektiivselt põhjendatud 
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juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 19
Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) võtavad liikmesriigid ja riigiasutused 
meetmeid tagamaks, et tariifide 
kehtestamisel, üldkasutatavate 
elektroonilise side võrkude kasutamisel ja 
üldsuse juurdepääsul elektrooniliste side 
teenustele kogu liidu territooriumil ei 
esine diskrimineerimist;
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Or. fr

Muudatusettepanek 20
Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) soodustada investeerimist uutesse ja 
täiustatud suure võimsusega 
infrastruktuuridesse, mis hõlmavad kogu 
liitu ja mis vastavad lõppkasutajate 
kasvavale nõudlusele, ning selliste 
infrastruktuuridega seotud innovatsiooni;

c) soodustada investeerimist uutesse ja 
täiustatud suure võimsusega 
infrastruktuuridesse, mis hõlmavad kogu 
liitu ja mis vastavad lõppkasutajate 
kasvavale nõudlusele, ning selliste 
infrastruktuuridega seotud innovatsiooni, 
eelkõige hõredamalt asustatud 
piirkondades, äärealadel ja 
äärepoolseimates piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks asjaomastest 
rahvusvahelistest kokkulepetest, sealhulgas 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) raadioside eeskirjadest 
tulenevate kohustuste täitmist, tagavad 
riikide pädevad asutused raadiospektri 
kasutuse korraldamise oma territooriumil 
ning võtavad eelkõige kõik vajalikud 
raadiospektri eraldamise ja määramisega 
seotud meetmed, nii et see ei takistaks 
ühelgi teisel liikmesriigil lubada oma 
territooriumil konkreetse ühtlustatud 
sagedusala kasutamist vastavalt liidu 
õigusele.

1. Ilma et see piiraks asjaomastest 
rahvusvahelistest kokkulepetest, sealhulgas 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (ITU) raadioside eeskirjadest 
tulenevate kohustuste täitmist, tagavad 
riikide pädevad asutused eelkõige seoses 
artikli 12 rakendamisega raadiospektri 
kasutuse korraldamise oma territooriumil 
ning võtavad eelkõige kõik vajalikud 
raadiospektri eraldamise ja määramisega 
seotud meetmed, nii et see ei takistaks 
ühelgi teisel liikmesriigil lubada oma 
territooriumil traadita lairibaühenduse 
jaoks konkreetse ühtlustatud sagedusala 
kasutamist vastavalt liidu õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik võib kutsuda 
raadiospektripoliitika töörühma üles 
abistama kõnealust liikmesriiki ja teisi 
liikmesriike käesoleva artikli järgimisel. 
Komisjon võib võtta vastu 
rakendusmeetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et kooskõlastamise tulemuste puhul 
oleks täidetud nõue võimaldada 
asjaomastele liikmesriikidele võrdset 
juurdepääsu raadiospektrile, leida lahendus 
võimalikule ebajärjekindlusele, mis tekib, 
kui koordineeritud tegevuse tulemused on 

Iga asjaomane liikmesriik võib kutsuda 
raadiospektripoliitika töörühma üles 
abistama kõnealust liikmesriiki ja teisi 
liikmesriike käesoleva artikli lõigete 1 ja 2
järgimisel. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusmeetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et kooskõlastamise tulemuste puhul 
oleks täidetud nõue võimaldada 
asjaomastele liikmesriikidele võrdset 
juurdepääsu raadiospektrile, leida lahendus 
võimalikule ebajärjekindlusele, mis tekib, 
kui koordineeritud tegevuse tulemused on 
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eri liikmesriikides erinevad, või tagada 
kooskõlastatud lahenduste jõustamine liidu 
õiguse kohaselt.

eri liikmesriikides erinevad, või tagada 
kooskõlastatud lahenduste jõustamine liidu 
õiguse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Hiljemalt 31. detsembriks 2014 kehtestab 
BEREC püsiliini- ja mobiilikõne 
lõpetamise tasu ühtse suuruse, mis on 
välja arvutatud kooskõlas komisjoni 7. 
mai 2009. aasta soovitusega C(2009) 3359 
final Euroopa Liidus püsiliini- ja 
mobiilikõne lõpetamise tasu reguleerimise 
kohta.
Hiljemalt 30. juuniks 2015 tagavad kõik 
riikide reguleerivad asutused, et nende 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/140/EÜ kohaselt teostatud turu-
uuringu alusel konkreetse üldkasutatava 
telefonivõrgu puhul häälkõne lõpetamise 
hulgiteenuse osas märkimisväärse
turujõuga ettevõtjaks nimetatud ettevõtja 
nõuab kõne lõpetamise puhul just sellist 
tasu, mille BEREC on käesolevas artiklis 
kehtestanud. 
__________________
1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 37.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jens Nilsson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriteenuste osutamine ei tohi mingil juhul 
vähendada internetiühenduse kvaliteeti, 
eelkõige äärepoolseimates piirkondades ja 
hõreda asustusega põhjapoolsetes 
piirkondades, kus internetiühendus ja 
internetiteenuse kvaliteet on sageli 
piiratud.

Or. en

Selgitus

Sageli on nii, et turujõuga ettevõtjad ei võta äärepoolseimates ja hõreda asustusega 
piirkondades vastutust suure läbilaskevõimega internetiühenduse tagamiseks.
Internetiühendus on aga just nendes piirkondades eriti oluline, kuna tuleb ületada suuri 
geograafilisi vahemaid. Suure läbilaskevõimega internetiühendus on äärmiselt oluline 
põhjapoolseimates piirkondades, kus turismi tõttu kasvab elanike arv teataval aastaajal 20 
korda.


