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 ET 

LÜHISELGITUS 

I. Sissejuhatavad märkused 

Komisjon võttis 14. septembril 2016 oma digitaalse ühtse turu strateegia raames vastu uuesti 

sõnastatud ettepaneku Euroopa elektroonilise side uue seadustiku kohta. Ettepanekuga 

vaadatakse telekommunikatsiooni puudutav kehtiv õigusraamistik läbi nelja direktiivi 

(raamdirektiiv, loadirektiiv, juurdepääsudirektiiv ja universaalteenuse direktiiv) muutmise 

kaudu. 

Seadustikus soovitakse võtta arvesse pärast 2009. aastat, mil raamistikku viimati muudeti, 

turgudel toimunud olulisi muutusi, tarbimissuundumusi ja tehnoloogiaid. 

Sellega seoses sisaldab komisjoni ettepanek meetmeid, millega soodustada liidus 

investeeringuid ülikiiretesse võrkudesse ja nendega seotud tööhõivet, uusi eeskirju mobiilside 

spektri jaotamise ja 5G ühenduvuse kohta, samuti muutuseid halduses, spektri haldamises, 

universaalteenuse korras, teenuste ja lõppkasutaja kaitse eeskirjades, numeratsioonis ja 

hädaolukordade sides. 

Uuesti sõnastatud ettepanekus käsitletakse väga erinevaid teemasid, mille eesmärk on 

võimaldada Euroopa tarbijatel saada kasu suuremast valikust madalama hinnaga toodetest 

ning uuenduslike ja kvaliteetsete teenuste pakkumisest. 

II. Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku eesmärgi üle praegust elektroonilise side 

õigusraamistikku lihtsustada ja selgemaks muuta. Arvamuse koostaja soovib siiski käsitleda 

konkreetseid küsimusi, näiteks meediakanalite paljusus ja kultuuriline mitmekesisus, 

aspektid, mis on seotud puuetega kasutajate juurdepääsu, teabe mitmekesisuse, lõppkasutajate 

kaitse, raadiole juurdepääsu ja äärepoolseimate piirkondade parema juurdepääsuga, ning 

esitab vastavalt mitmeid ettepanekuid. 

Arvamuse põhipunktid on järgmised. 

i) Üldised eesmärgid (artikkel 3) 

Arvamuse koostaja peab äärmiselt oluliseks seda, et riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused aitaksid oma pädevuse piires kaasa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 

ja meediakanalite paljususe edendamisele suunatud poliitika rakendamisele. Sellega seoses 

soovitab arvamuse koostaja asendada sõna „võib“ sõnaga „peab“, et muuta see eesmärk 

õiguslikuks kohustuseks.  

ii) Riigi reguleerivate asutuste volitused ja vastutus seoses juurdepääsu ja vastastikuse 

sidumisega (artikkel 59) 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku lisada meediakanalite paljususe nende 

poliitikaeesmärkide loetelusse, mille poole riikide reguleerivad asutused peaksid 

juurdepääsukohustuste kehtestamisega püüdlema. See on õiguslikult kooskõlas artikli 3 lõikes 

1 osutatud eesmärgiga. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

liidu kodanikel on meediakanalite 

paljususe ja kultuurilise mitmekesisuse 

huvides üldine juurdepääs mitmesugusele 

teabele ning kvaliteetsele ja üldsuse jaoks 

väärtusega sisule, võttes arvesse 

meediasektorit praegu mõjutavat 

jaotussüsteemide ja ärimudelite kiiret 

arengut. 

Selgitus 

Seda uut põhjendust on vaja, et tugevdada uuesti sõnastamise üht peaeesmärki – tagada, et 

käesoleva direktiiviga saab meediasektoris aset leidnud muutusi arvestades meediakanalite 

paljusust ja kultuurilist mitmekesisust nõuetekohaselt kaitsta. See täiendus on vajalik, et 

tagada teksti sisemine loogika. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei 

mõjuta direktiivi 2014/53/EL kohaldamist 

raadioseadmete suhtes, kuid hõlmab siiski 

tarbijaseadmeid digitaaltelevisiooni 

kasutamiseks. 

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei 

mõjuta direktiivi 2014/53/EL kohaldamist 

raadioseadmete suhtes, kuid hõlmab siiski 

tarbijaseadmeid raadio ja 

digitaaltelevisiooni kasutamiseks. 

Selgitus 

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus. On oluline, et 

reguleerivad asutused julgustaksid võrguoperaatoreid ja lõppseadmete tootjaid tegema 

omavahel koostööd, et soodustada puuetega kasutajate juurdepääsu elektroonilistele 

sideteenustele, sealhulgas raadioteenustele. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Et võimaldada riikide reguleerivatel 

asutustel saavutada käesolevas direktiivis 

sätestatud eesmärke, eelkõige otspunktide 

vahelise koostalitlusvõime osas, peaks 

käesolev direktiiv hõlmama 

raadioseadmete, nagu need on määratletud 

, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2014/53/EL22 teatavaid aspekte 

ning digitaaltelevisiooni tarbijaseadmeid, 

et hõlbustada puuetega kasutajate 

juurdepääsu. On oluline, et reguleerivad 

asutused julgustaksid võrguoperaatoreid ja 

seadmete tootjaid tegema omavahel 

koostööd, et soodustada puuetega 

kasutajate juurdepääsu elektroonilise side 

teenustele. Kui spektrit kasutatakse 

ainuõiguseta raadioterminalseadmete 

isiklikul otstarbel kasutamise jaoks, ei ole 

küll tegemist majandustegevusega, kuid 

selle suhtes tuleks siiski kohaldada 

käesolevat direktiivi, et tagada 

koordineeritud lähenemine lubade andmise 

korrale. 

(9) Et võimaldada riikide reguleerivatel 

asutustel saavutada käesolevas direktiivis 

sätestatud eesmärke, eelkõige otspunktide 

vahelise koostalitlusvõime osas, peaks 

käesolev direktiiv hõlmama 

raadioseadmete, nagu need on määratletud, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

2014/53/EL22 teatavaid aspekte ning 

digitaaltelevisiooni tarbijaseadmeid, et 

hõlbustada puuetega kasutajate 

juurdepääsu. On oluline, et reguleerivad 

asutused julgustaksid võrguoperaatoreid ja 

seadmete tootjaid tegema omavahel 

koostööd, et võimaldada puuetega 

kasutajate juurdepääsu elektroonilise side 

teenustele. Kui spektrit kasutatakse 

ainuõiguseta raadioterminalseadmete 

isiklikul otstarbel kasutamise jaoks, ei ole 

küll tegemist majandustegevusega, kuid 

selle suhtes tuleks siiski kohaldada 

käesolevat direktiivi, et tagada 

koordineeritud lähenemine lubade andmise 

korrale. 

__________________ __________________ 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL 

raadioseadmete turul kättesaadavaks 

tegemist käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62). 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL 

raadioseadmete turul kättesaadavaks 

tegemist käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62). 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

sellised, mida suudetakse pakkuda 
vähemalt kuni teenuse osutamise kohas 

asuva jaotuspunktini kiudoptikal 

põhinevate võrkudega. Püsiliiniühenduse 

mõttes on see samaväärne võrgu 

jõudlusega, mis saavutatakse teenuse 

osutamise kohaks peetava korterelamuni 

paigaldatud kiudoptikaga, ja 

mobiilsideühenduse mõttes on võrgu 

jõudlus sarnane sellega, mis saavutatakse 

teenuse osutamise kohaks peetava 

tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga. Kui 

tehakse kindlaks, kas raadiovõrgu 

pakutavat jõudlust võib pidada sarnaseks 

võrgu jõudluseks, ei tuleks arvesse võtta 

seda, kui lõppkasutajate kogemused 

varieeruvad võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendava meediumi erinevate omaduste 

tõttu. Vastavalt tehnoloogilise neutraalsuse 

põhimõttele ei tohiks muid tehnoloogiaid ja 

edastusmeediume kõrvale jätta, kui nende 

jõudlus on kirjeldatud lähtestsenaariumiga 

võrreldav. Selliste ülikiirete võrkude 

rajamine suurendab veelgi võrkude 

jõudlust ja rajab teed mobiilsidevõrkude 

uutele põlvkondadele, mis põhinevad 

täiustatud raadioliidestel ja tihedamal 

võrguarhitektuuril. 

(13) Nõudmised elektroonilise side 

võrkude suutlikkusele kasvavad pidevalt. 

Kui varem keskenduti peamiselt üldiselt ja 

igale üksikule kasutajale kättesaadava 

ribalaiuse suurendamisele, siis nüüd 

muutuvad üha olulisemaks sellised 

parameetrid nagu latentsusaeg, käideldavus 

ja töökindlus. Praegu püütakse sellist 

nõudlust täites tuua kiudoptika kasutajale 

üha lähemale ning ühtlasi peaksid tulevaste 

ülikiirete võrkude tööparameetrid olema 

samaväärsed vähemalt kuni teenuse 

osutamise kohas asuva jaotuspunktini 

kiudoptikal põhinevate võrkude 

tööparameetritega, näiteks 

valguskaabelühendus lõppkasutajani. 

Püsiliiniühenduse mõttes on see 

samaväärne võrgu jõudlusega, mis 

saavutatakse teenuse osutamise kohaks 

peetava korterelamuni paigaldatud 

kiudoptikaga, ja mobiilsideühenduse 

mõttes on võrgu jõudlus sarnane sellega, 

mis saavutatakse teenuse osutamise kohaks 

peetava tugijaamani paigaldatud 

kiudoptikaga. Kui tehakse kindlaks, kas 

raadiovõrgu pakutavat jõudlust võib pidada 

sarnaseks võrgu jõudluseks, ei tuleks 

arvesse võtta seda, kui lõppkasutajate 

kogemused varieeruvad võrku ja võrgu 

lõpp-punkti ühendava meediumi erinevate 

omaduste tõttu. Vastavalt tehnoloogilise 

neutraalsuse põhimõttele ei tohiks muid 

tehnoloogiaid ja edastusmeediume kõrvale 

jätta, kui nende jõudlus on kirjeldatud 

lähtestsenaariumiga võrreldav. Selliste 

ülikiirete võrkude rajamine suurendab 

veelgi võrkude jõudlust ja rajab teed 

mobiilsidevõrkude uutele põlvkondadele, 

mis põhinevad täiustatud raadioliidestel ja 

tihedamal võrguarhitektuuril. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused peaksid käesolevast 

reguleerivast raamistikust tulenevate 

ülesannete täitmisel toetuma oma töös 

ühtlustatud eesmärkidele ja põhimõtetele 

ning vajaduse korral koordineerima oma 

tegevust teiste liikmesriikide asutuste ja 

BERECi ga. 

(21) Riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused peaksid käesolevast 

reguleerivast raamistikust tulenevate 

ülesannete täitmisel toetuma oma töös 

ühtlustatud eesmärkidele ja põhimõtetele 

ning vajaduse korral koordineerima oma 

tegevust teiste liikmesriikide reguleerivate 

asutuste ja BERECiga. 

Selgitus 

 Uuesti sõnastamise eesmärk on kehtivat õigusraamistikku lihtsustada ja ajakohastada. 

Arvestades, et meediakanalite paljususe ja kultuurilise mitmekesisuse edendamine on 

kõnealuse õigusraamistiku lahutamatu osa, on seda täiendust vaja tagamaks, et liikmesriikide 

asutuste vaheline koordineerimine toimub regulatiivsel tasandil. Täiendus on seetõttu vajalik, 

et tagada teksti sisemine loogika. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Käesoleva direktiivi alusel 

pädevatele asutustele ettenähtud toimingud 

aitavad kaasa laiema tegevuspoliitika 

rakendamisele kultuuri, tööhõive, 

keskkonna, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 

asulaplaneerimise alal. 

(22) Käesoleva direktiivi alusel 

pädevatele asutustele ettenähtud toimingud 

aitavad kaasa laiema tegevuspoliitika 

rakendamisele kultuuri ja kultuurilise 

mitmekesisuse, meediakanalite paljususe, 

tööhõive, keskkonna, sotsiaalse 

ühtekuuluvuse ja asulaplaneerimise alal. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla artikli 3 eesmärkidega. Muudatus on 

seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada konkurentsi, siseturgu ja 

lõppkasutajate huve) püüdlema veel 

andmesidega seotud eesmärkide poole, 

mida iseloomustavad järgmised tulemused: 

kõigile liidu kodanikele ja ettevõtjatele 

mõistlike hindade ja valikuvõimalustega 

pakutav laialdane juurdepääs ülikiiretele 

fikseeritud ja mobiilsidevõrkudele, mida 

toetavad tulemuslik ja õiglane konkurents, 

tõhusad investeeringud ja avatud 

innovatsioon, tõhus spektrikasutus, ühised 

eeskirjad ja prognoositav regulatiivne 

lähenemine siseturul ning kodanike huvide 

tagamiseks vajalikud sektorispetsiifilised 

eeskirjad. Liikmesriikide, riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste ning sidusrühmade jaoks tähendab 

see andmesidega seotud eesmärk ühest 

küljest, et püütakse kasutada kõige 

suurema läbilaskevõimega võrke ja 

teenuseid, mis oleksid konkreetses 

piirkonnas majanduslikult jätkusuutlikud, 

ning teisest küljest püüeldakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse suunas, mis 

väljenduks eri piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 

(23) Selleks, et digitaalse ühtse turu 

strateegia poliitilised eesmärgid saaksid 

regulatiivse väljundi, peaks raamistik lisaks 

senisele kolmele peamisele eesmärgile 

(edendada jätkusuutlikku konkurentsi, 

siseturgu ja lõppkasutajate huve) püüdlema 

veel andmesidega seotud eesmärkide 

poole, mida iseloomustavad järgmised 

tulemused: kõigile liidu kodanikele ja 

ettevõtjatele mõistlike hindade ja 

valikuvõimalustega pakutav laialdane 

juurdepääs ülikiiretele fikseeritud ja 

mobiilsidevõrkudele, mida toetavad 

tulemuslik ja õiglane konkurents, tõhusad 

investeeringud ja avatud innovatsioon, 

tõhus spektrikasutus, ühised eeskirjad ja 

prognoositav regulatiivne lähenemine 

siseturul ning kodanike huvide, eelkõige 

meediakanalite paljususe ja kultuurilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks vajalikud 

sektorispetsiifilised eeskirjad. 

Liikmesriikide, riikide reguleerivate 

asutuste ja muude pädevate asutuste ning 

sidusrühmade jaoks tähendab see 

andmesidega seotud eesmärk ühest küljest, 

et püütakse kasutada kõige suurema 

läbilaskevõimega võrke ja teenuseid, mis 

oleksid konkreetses piirkonnas 

majanduslikult jätkusuutlikud, ning teisest 

küljest püüeldakse territoriaalse 

ühtekuuluvuse suunas, mis väljenduks eri 

piirkondades kättesaadavate 

andmeedastusmahtude ühtlustumises. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Tulemuslikku investeerimist ja 

konkurentsi tuleks soodustada üheaegselt, 

et hoogustada majanduskasvu ja 

innovatsiooni ning suurendada tarbijate 

valikuvõimalusi. 

(25) Tulemuslikku investeerimist ja 

jätkusuutlikku konkurentsi tuleks 

soodustada üheaegselt, et hoogustada 

majanduskasvu ja innovatsiooni ning 

suurendada tarbijate valikuvõimalusi, et 

tagada tarbijatele juurdepääs 

kvaliteetsetele ja taskukohase hinnaga 

teenustele. 

Selgitus 

Sõna „jätkusuutlik“ lisamine on vajalik, et tagada kooskõla põhjendust 23 puudutava 

muudatusettepanekuga. Ülejäänud täiendus on põhjendatud, sest ettepaneku üks 

põhieesmärke on parandada tarbijate juurdepääsu universaalteenustele, ja muudatus on 

seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 101 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(101) Raadiospekter on piiratud 

üldkasutatav ressurss, millel on oluline 

avalik ja turuväärtus. See on raadiopõhiste 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

oluline osa ja kuivõrd see on selliste 

võrkude ja teenustega seotud, peaksid riigi 

reguleerivad asutused seda tõhusalt 

eraldama ja määrama oma tegevust 

reguleerivate ühtsete eesmärkide ja 

põhimõtete ning objektiivsete, läbipaistvate 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

kohaselt, võttes arvesse sageduste 

kasutamisega seotud demokraatlikke, 

sotsiaalseid, keelelisi ja kultuurilisi huve. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 

2002. aasta otsusega nr 676/2002/EÜ 

Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 

reguleeriva raamistiku kohta 

(raadiospektrit käsitlev otsus)33 on 

(101) Raadiospekter on piiratud 

üldkasutatav ressurss, millel on oluline 

avalik ja turuväärtus. Raadiospekter teenib 

mitmel ühiskondlikul, kultuurilisel, 

sotsiaal- ja majanduseesmärgil üldsuse 

huve, mis on seotud üldsuse 

juurdepääsuga teabele, 

väljendusvabaduse ja meediakanalite 

paljususega. See on raadiopõhiste 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

oluline osa ja kuivõrd see on selliste 

võrkude ja teenustega seotud, peaksid riigi 

reguleerivad asutused seda tõhusalt 

eraldama ja määrama oma tegevust 

reguleerivate ühtsete eesmärkide ja 

põhimõtete ning objektiivsete, läbipaistvate 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

kohaselt, võttes arvesse sageduste 

kasutamise riiklike ja piirkondlike 
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kehtestatud raadio spektri ühtlustamise 

raamistik. 

omadustega seotud demokraatlikke, 

sotsiaalseid, keelelisi ja kultuurilisi huve. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 

2002. aasta otsusega nr 676/2002/EÜ 

Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 

reguleeriva raamistiku kohta 

(raadiospektrit käsitlev otsus)33 on 

kehtestatud raadio spektri ühtlustamise 

raamistik. 

_________________ _________________ 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 

märtsi 2002. aasta otsus nr 676/2002/EÜ 

Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 

reguleeriva raamistiku kohta 

(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 

24.4.2002, lk 1). 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 

märtsi 2002. aasta otsus nr 676/2002/EÜ 

Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 

reguleeriva raamistiku kohta 

(raadiospektrit käsitlev otsus) (EÜT L 108, 

24.4.2002, lk 1). 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla ülejäänud artiklitega. Muudatus on 

seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 102 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(102) Raadiospektripoliitikaga seotud 

tegevused liidus ei tohiks piirata liidu või 

riikide tasandil liidu õigusega kooskõlas 

üldist huvi pakkuvate eesmärkide 

täitmiseks võetavaid meetmeid, eelkõige 

seoses infosisu reguleerimise ja 

audiovisuaal- ja meediapoliitikaga, ega 

liikmesriikide õigust korraldada ja 

kasutada raadiospektrit avaliku korra, 

julgeoleku ja riigikaitse jaoks. Spektri 

kasutamine sõjaväelistel ja muudel riigi 

avaliku julgeolekuga seotud eesmärkidel 

mõjutab spektri kättesaadavust siseturul 

ning seepärast peaks raadiospektripoliitika 

võtma arvesse kõiki liidu poliitika 

sektoreid ja aspekte ning tasakaalustama 

vastastikku nende vajadusi, austades 

sealjuures liikmesriikide õigusi. 

(102) Raadiospektripoliitikaga seotud 

tegevused liidus ei tohiks piirata liidu või 

riikide tasandil liidu õigusega kooskõlas 

üldist huvi pakkuvate eesmärkide 

täitmiseks võetavaid meetmeid, eelkõige 

seoses infosisu reguleerimise ja 

audiovisuaal- ja meediapoliitikaga, ega 

liikmesriikide õigust korraldada ja 

kasutada raadiospektrit avaliku korra, 

julgeoleku ja riigikaitse jaoks. Spektri 

kasutamine sõjaväelistel ja muudel riigi 

avaliku julgeolekuga seotud eesmärkidel 

mõjutab spektri kättesaadavust siseturul 

ning seepärast peaks raadiospektripoliitika 

võtma arvesse kõiki liidu poliitika 

sektoreid ja aspekte ning tasakaalustama 

vastastikku nende vajadusi, austades 

sealjuures liikmesriikide õigusi ja pädevusi 
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selles valdkonnas ning liikmesriikide 

kultuuri-, audiovisuaal- ja 

meediapoliitikat. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla ülejäänud artiklitega. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 144 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(144) Konkurentsieeskirjad üksi ei pruugi 

olla piisavad selleks, et tagada 

digitaaltelevisiooni alal kultuuriline 

mitmekülgsus ja meediakanalite paljusus. 

Tehnoloogia ja turu arengu tõttu on vaja 

õiglastel, mõistlikel ja 

mittediskrimineerivatel tingimustel 

tingimusjuurdepääsu pakkumise 

kohustused korrapäraselt läbi vaadata kas 

liikmesriikides nende riigisiseste turgude 

seisukohast või komisjonis liidu turu 

seisukohast eelkõige selleks, et määrata 

kindlaks, kas on põhjendatud kohustuste 

laiendamine elektroonilistele saatekavadele 

(electronic programme guides – EPG) ja 

rakendusliidestele (application program 

interfaces – API), sellisel määral, mis on 

vajalik, et tagada lõppkasutajate juurdepääs 

teatavatele digitaalsetele 

ringhäälinguteenustele. Liikmesriigid 

võivad kindlaks määrata need digitaalsed 

ringhäälinguteenused, millele tuleb tagada 

lõppkasutajate juurdepääs selliste õiguslike 

vahenditega, mida nad vajalikuks peavad. 

(144) Konkurentsieeskirjad üksi ei pruugi 

olla piisavad selleks, et tagada 

digitaaltelevisiooni alal kultuuriline 

mitmekülgsus ja meediakanalite paljusus. 

Tehnoloogia ja turu arengu tõttu on vaja 

õiglastel, mõistlikel ja 

mittediskrimineerivatel tingimustel 

tingimusjuurdepääsu pakkumise 

kohustused korrapäraselt läbi vaadata kas 

liikmesriikides nende riigisiseste turgude 

seisukohast või komisjonis liidu turu 

seisukohast eelkõige selleks, et määrata 

kindlaks, kas on põhjendatud kohustuste 

laiendamine elektroonilistele saatekavadele 

(electronic programme guides – EPG) ja 

rakendusliidestele (application program 

interfaces – API), sellisel määral, mis on 

vajalik, et tagada lõppkasutajate juurdepääs 

teatavatele digitaalsetele 

ringhäälinguteenustele. Liikmesriigid 

võivad kindlaks määrata need digitaalsed 

ringhäälinguteenused, millele tuleb tagada 

lõppkasutajate juurdepääs selliste õiguslike 

vahenditega, mida nad vajalikuks peavad. 

Elektrooniliste saatekavade mõiste tuleb 

sõnastada nii, et see kehtib ka tulevikus, 

ja dünaamiliselt ning samuti pidades 

silmas nii tekkivaid platvormide 

navigeerimis- ja loeteluvõimalusi kui ka 

ühendatud televisiooni- ja raadioteenuste 

arengut. 
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Selgitus 

Elektrooniliste saatekavade mõiste tuleb sõnastada nii, et see kehtib ka tulevikus. Muudatus 

on seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 196 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(196) Universaalteenusega seotud 

põhinõue on tagada kõigile 

lõppkasutajatele taskukohase hinnaga 

juurdepääs toimivale internetiühendusele ja 

kõnesideteenustele, vähemalt määratud 

asukohas. Liikmesriikidel peaks samuti 

olema võimalus tagada selliste teenuste 

taskukohasus, mida ei pakuta määratud 

asukohas, vaid liikvel olevatele kodanikele, 

kui nad peavad seda vajalikuks oma 
täieliku sotsiaalse ja majandusliku 

kaasatuse tagamiseks ühiskonnas. 

Ühenduse pakkumise tehnilistele 

vahenditele ei tohiks kehtestada piiranguid 

ning lubatud peaksid olema nii traadiga kui 

ka traadita tehnoloogia; piirata ei tohiks ka 

seda, mis kategooria operaatorid täidavad 

osaliselt või täies mahus universaalteenuse 

osutamisega seotud kohustusi. 

(196) Universaalteenusega seotud 

põhinõue on tagada kõigile 

lõppkasutajatele taskukohase hinnaga 

juurdepääs toimivale internetiühendusele ja 

kõnesideteenustele määratud asukohas ja 

mobiilsideühenduse kaudu. Liikmesriigid 

peaksid samuti olema kohustatud tagama 

selliste teenuste taskukohasuse, mida ei 

pakuta määratud asukohas, vaid liikvel 

olevatele kodanikele, sest see on vajalik 

nende täieliku sotsiaalse ja majandusliku 

kaasatuse tagamiseks ühiskonnas. 

Ühenduse pakkumise tehnilistele 

vahenditele ei tohiks kehtestada piiranguid 

ning lubatud peaksid olema nii traadiga kui 

ka traadita tehnoloogia; piirata ei tohiks ka 

seda, mis kategooria operaatorid täidavad 

osaliselt või täies mahus universaalteenuse 

osutamisega seotud kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 201 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(201) Enam ei peaks olema võimalik 

keelata lõppkasutajate juurdepääsu 

ühenduvusteenuste miinimumkogumile. 

Õigus sõlmida ettevõtjaga leping peaks 

tähendama seda, et eelkõige madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajatel, kelle soov võib saada 

tagasi lükatud, peaks olema võimalik 

(201) Enam ei peaks olema võimalik 

keelata lõppkasutajate juurdepääsu 

ühenduvusteenuste miinimumkogumile. 

Õigus sõlmida ettevõtjaga leping peaks 

tähendama seda, et eelkõige madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajatel, kelle soov võib saada 

tagasi lükatud, peaks olema võimalik 
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sõlmida leping taskukohase ja toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuse 

pakkumiseks vähemalt määratud asukohas 

kõigi ettevõtjatega, kes asjaomases 

asukohas selliseid teenuseid pakuvad. 

Selliste finantsriskide, nagu arvete 

maksmata jätmine, vähendamiseks peaks 

ettevõtjatel olema õigus sõlmida leping 

ettemakse tingimusel, tuginedes 

taskukohastele individuaalsetele 

ettemakstud ühikutele. 

sõlmida leping taskukohase ja toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuse 

pakkumiseks määratud asukohas ja 

mobiilsideühenduse kaudu kõigi 

ettevõtjatega, kes asjaomases asukohas 

selliseid teenuseid pakuvad. Selliste 

finantsriskide, nagu arvete maksmata 

jätmine, vähendamiseks peaks ettevõtjatel 

olema õigus sõlmida leping ettemakse 

tingimusel, tuginedes taskukohastele 

individuaalsetele ettemakstud ühikutele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 206 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(206) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

meetmed, et edendada taskukohaste 

toodete ja teenuste, sealhulgas puudega 

lõppkasutajatele mõeldud 

abitehnoloogiaga seadmeid hõlmavate 

vahendite turu loomist. Selle võib 

saavutada muu hulgas Euroopa 

standarditele osutamisega või nõuete 

kehtestamisega kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

xxx/YYYY/EL liikmesriikide õigus- ja 

haldusnormide ühtlustamise kohta seoses 

toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõuetega38. Liikmesriigid 

peaksid määratlema riiklikule olukorrale 

vastavad asjakohased meetmed, 

võimaldades liikmesriikidele paindlikkust 

võtta konkreetseid meetmeid näiteks siis, 

kui turg ei paku tavapärastel 

majandustingimustel taskukohaseid tooteid 

ja teenuseid, mis hõlmaksid puudega 

lõppkasutajatele mõeldud vahendeid. 

(206) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

meetmed, et edendada taskukohaste ja 

kättesaadavate toodete ja teenuste, 

sealhulgas puuetega lõppkasutajatele 

mõeldud seadmeid hõlmavate vahendite 

turu loomist, mis hõlmab vajaduse korral 

abitehnoloogiat, mis on koostalitlev 

üldsusele kättesaadavate elektroonilise 

side vahendite ja teenustega. Selle võib 

saavutada muu hulgas Euroopa 

standarditele osutamisega või nõuete 

kehtestamisega kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

xxx/YYYY/EL liikmesriikide õigus- ja 

haldusnormide ühtlustamise kohta seoses 

toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõuetega38. Liikmesriigid 

peaksid määratlema riiklikule olukorrale 

vastavad asjakohased meetmed, 

võimaldades liikmesriikidele paindlikkust 

võtta konkreetseid meetmeid näiteks siis, 

kui turg ei paku tavapärastel 

majandustingimustel taskukohaseid ega 

kättesaadavaid tooteid ja teenuseid, mis 

hõlmaksid puuetega lõppkasutajatele 

mõeldud vahendeid. 

_________________ _________________ 
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38 ELT C […], […], lk […]. 38 ELT C […], […], lk […]. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst paremini kooskõlla ülejäänud 

muudatusettepanekutega, ning eelkõige selleks, et täpsustada kättesaadavate tavatoodete ja 

abitehnoloogia (nt eriseadmed pimekurtidele) erinevust. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 211 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(211) Kulusid, mis tulenevad sellest, et 

universaalteenuse kohustuste raames 

tagatakse artikli 79 lõike 2 kohaselt 

kindlaks määratud toimivat 

internetiühenduse teenust võimaldava 

ühenduse ning kõnesideteenuse 

kättesaadavus määratud asukohas ja 

taskukohase hinnaga, tuleks hinnata. 

Seejuures tuleks eelkõige hinnata 

eeldatavat rahalist koormust elektroonilise 

side sektori ettevõtjate ja kasutajate jaoks. 

(211) Kulusid, mis tulenevad sellest, et 

universaalteenuse kohustuste raames 

tagatakse artikli 79 lõike 2 kohaselt 

kindlaks määratud toimivat 

internetiühenduse teenust võimaldava 

ühenduse ning kõnesideteenuse 

kättesaadavus määratud asukohas, 

mobiilsideühenduse kaudu ja taskukohase 

hinnaga, tuleks hinnata. Seejuures tuleks 

eelkõige hinnata eeldatavat rahalist 

koormust elektroonilise side sektori 

ettevõtjate ja kasutajate jaoks. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 213 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(213) Kui käesoleva direktiivi artikli 81 

kohaselt määratud asukohas toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavuse tagamiseks määratud 

ettevõtja otsustab seoses universaalteenuse 

osutamise kohustusega kogu oma riigi 

territooriumil asuva kohaliku 

juurdepääsuvõrgu vara või selle osa üle 

anda erineva lõpliku omandilise 

kuuluvusega eraldiseisvale juriidilisele 

isikule, peaks riigi reguleeriv asutus 

hindama tehingu mõju, et tagada 

(213) Kui käesoleva direktiivi artikli 81 

kohaselt määratud asukohas ja 

mobiilsideühenduse kaudu toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavuse tagamiseks määratud 

ettevõtja otsustab seoses universaalteenuse 

osutamise kohustusega kogu oma riigi 

territooriumil asuva kohaliku 

juurdepääsuvõrgu vara või selle osa üle 

anda erineva lõpliku omandilise 

kuuluvusega eraldiseisvale juriidilisele 

isikule, peaks riigi reguleeriv asutus 
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universaalteenuse osutamise jätkumine 

kogu riigi territooriumil või selle osades. 

Selleks peaks ettevõtja võõrandamisest 

eelnevalt teavitama universaalteenuse 

osutamise kohustuse määranud riigi 

reguleerivat asutust. Riigi reguleeriva 

asutuse hinnang ei tohiks piirata tehingu 

sooritamist. 

hindama tehingu mõju, et tagada 

universaalteenuse osutamise jätkumine 

kogu riigi territooriumil või selle osades. 

Selleks peaks ettevõtja võõrandamisest 

eelnevalt teavitama universaalteenuse 

osutamise kohustuse määranud riigi 

reguleerivat asutust. Riigi reguleeriva 

asutuse hinnang ei tohiks piirata tehingu 

sooritamist. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 214 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(214) Stabiilsuse tagamiseks ja 

järkjärgulise ülemineku toetamiseks peaks 

liikmesriikidel olema käesoleva direktiivi 

jõustumisel võimalik jätkata oma 

territooriumil selliste universaalteenuste 

pakkumise tagamist, mille hulka ei kuulu 

toimiv internetiühendus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas, mis 

kuuluvad direktiivi 2002/22/EÜ alusel 

nende universaalteenuse osutamise 

kohustuste ulatusse, tingimusel et teenused 

või võrreldavad teenused ei ole tavalistel 

kaubandustingimustel kättesaadavad. 

Avalike taksofonide, kataloogide ja 

numbriinfoteenuste pakkumise jätkamise 

võimaldamine universaalteenuse korra 

raames seni, kuni nende järele on nähtav 

vajadus, pakuks liikmesriikidele vajalikku 

paindlikkust liikmesriikide eri olude 

nõuetekohaseks arvestamiseks. Selliste 

teenuste rahastamine peaks siiski toimuma 

riiklike vahendite kaudu, nagu muude 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

puhul. 

(214) Stabiilsuse tagamiseks ja 

järkjärgulise ülemineku toetamiseks peaks 

liikmesriikidel olema käesoleva direktiivi 

jõustumisel võimalik jätkata oma 

territooriumil selliste universaalteenuste 

pakkumise tagamist, mille hulka ei kuulu 

toimiv internetiühendus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas ja 

mobiilsideühenduse kaudu, mis kuuluvad 

direktiivi 2002/22/EÜ alusel nende 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

ulatusse, tingimusel et teenused või 

võrreldavad teenused ei ole tavalistel 

kaubandustingimustel kättesaadavad. 

Avalike taksofonide, kataloogide ja 

numbriinfoteenuste pakkumise jätkamise 

võimaldamine universaalteenuse korra 

raames seni, kuni nende järele on nähtav 

vajadus, pakuks liikmesriikidele vajalikku 

paindlikkust liikmesriikide eri olude 

nõuetekohaseks arvestamiseks. Selliste 

teenuste rahastamine peaks siiski toimuma 

riiklike vahendite kaudu, nagu muude 

universaalteenuse osutamise kohustuste 

puhul. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 254 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(254) Vastavalt Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ning ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni 

eesmärkidele peaks reguleeriv raamistik 

tagama kõikidele kasutajatele, sealhulgas 

puuetega lõppkasutajatele, vanuritele ning 

sotsiaalsete erivajadustega isikutele hõlpsa 

juurdepääsu soodsa hinnaga kvaliteetsetele 

teenustele. Amsterdami lõppaktile lisatud 

22. deklaratsioonis on sätestatud, et liidu 

institutsioonid võtavad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 114 kohaste 

meetmete kavandamisel arvesse puuetega 

inimeste vajadusi. 

(254) Vastavalt Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ning ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni 

eesmärkidele peaks reguleeriv raamistik 

tagama kõikidele kasutajatele, sealhulgas 

puuetega lõppkasutajatele, eakatele ning 

sotsiaalsete erivajadustega isikutele hõlpsa 

ja võrdse juurdepääsu soodsa hinnaga ja 

kättesaadavatele kvaliteetsetele teenustele. 

Amsterdami lõppaktile lisatud 22. 

deklaratsioonis on sätestatud, et liidu 

institutsioonid võtavad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 114 kohaste 

meetmete kavandamisel arvesse puuetega 

inimeste vajadusi. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst paremini kooskõlla ülejäänud 

muudatusettepanekutega. Muudatus on seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 265 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(265) Lõppkasutajatele peaks kõigi liidus 

müüdavate digitaaltelevisiooni 

vastuvõtuseadmete puhul olema tagatud 

nende koostalitlusvõime. Liikmesriikidel 

peaks selliste seadmete puhul olema 

võimalik nõuda ühtlustatud 

miinimumstandardite kohaldamist. 

Selliseid standardeid tuleks aeg-ajalt 

kohandada, pidades silmas tehnoloogia ja 

turu arengut. 

(265) Lõppkasutajatele peaks kõigi liidus 

müüdavate raadio ja digitaaltelevisiooni 

vastuvõtuseadmete puhul olema tagatud 

nende koostalitlusvõime. Liikmesriikidel 

peaks selliste seadmete puhul olema 

võimalik nõuda ühtlustatud 

miinimumstandardite kohaldamist. 

Selliseid standardeid tuleks aeg-ajalt 

kohandada, pidades silmas tehnoloogia ja 

turu arengut. 

Selgitus 

Sõna „raadio“ lisamine on põhjendatud, sest ettepaneku üks põhieesmärke on parandada 

tarbijate juurdepääsu universaalteenustele ja asjaomaste seadmete koostalitlusvõimet – 

mõlemal puhul tuleks raadiot pidada sama tähtsaks kui digitaaltelevisiooni. Muudatus on 

seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 269 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(269) Liikmesriigid peaksid suutma 

kehtestada oma õigusruumis paiknevatele 

ettevõtjatele proportsionaalseid kohustusi 

seoses avaliku poliitika õigustatud 

huvidega, kuid selliseid kohustusi tuleks 

määrata ainult siis, kui need on vajalikud 

liikmesriikides vastavalt liidu 

õigusnormidele selgelt määratletud üldist 

huvi pakkuvate eesmärkide saavutamiseks, 

ning need peaksid olema proportsionaalsed 

ja läbipaistvad. Edastamiskohustusi võib 

kohaldada kindlaksmääratud 

meediateenuste osutajate pakutavate 

kindlate raadio- ja televisioonikanalite ning 

lisateenuste suhtes. Liikmesriikide 

kehtestatavad edastamiskohustused peaksid 

olema mõistlikud, see tähendab, et selgelt 

määratletud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke silmas pidades peaksid need 

olema proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Tagamaks, et edastamiskohustused on 

läbipaistvad, proportsionaalsed ja selgelt 

määratletud, peaksid liikmesriigid 

riigisisese õigusega kehtestatavaid 

edastamiskohustusi objektiivselt 

põhjendama. Kohustused tuleks 

kavandada selliselt, et need soodustaksid 

piisavalt tõhusate investeeringute tegemist 

infrastruktuuri. Selleks et 

edastamiskohustused arvestaksid 

tehnoloogia ja turu arengut ning 

taotletavate eesmärkidega 

proportsionaalsuse säilitamiseks, tuleks 

edastamiskohustused korrapäraselt läbi 

vaadata vähemalt iga viie aasta järel. 

Vajaduse korral peaks kohustuste puhul 

olema sätestatud ka proportsionaalse tasu 

võimalus. 

(269) Liikmesriigid peaksid suutma 

kehtestada oma õigusruumis paiknevatele 

ettevõtjatele proportsionaalseid kohustusi 

seoses avaliku poliitika õigustatud 

huvidega, kuid selliseid kohustusi tuleks 

määrata ainult siis, kui need on vajalikud 

liikmesriikides vastavalt liidu 

õigusnormidele selgelt määratletud üldist 

huvi pakkuvate eesmärkide saavutamiseks, 

ning need peaksid olema proportsionaalsed 

ja läbipaistvad. Edastamiskohustusi võib 

kohaldada kindlaksmääratud 

meediateenuste osutajate pakutavate 

kindlate raadio- ja televisioonikanalite ning 

lisateenuste suhtes. Liikmesriikide 

kehtestatavad edastamiskohustused peaksid 

olema mõistlikud, see tähendab, et selgelt 

määratletud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, eelkõige meediakanalite 

paljusust ja kultuurilist mitmekesisust 
silmas pidades peaksid need olema 

proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Tagamaks, et edastamiskohustused on 

läbipaistvad, proportsionaalsed ja selgelt 

määratletud, peaksid liikmesriigid 

riigisisese õigusega kehtestatavaid 

edastamiskohustusi objektiivselt 

põhjendama. Selleks et 

edastamiskohustused arvestaksid 

tehnoloogia ja turu arengut ning 

taotletavate eesmärkidega 

proportsionaalsuse säilitamiseks, tuleks 

edastamiskohustused korrapäraselt läbi 

vaadata vähemalt iga viie aasta järel. 

Vajaduse korral peaks kohustuste puhul 

olema sätestatud ka proportsionaalse tasu 

võimalus. 

Selgitus 

Edastamiskohustuse legitiimsust ei tohi piirata selle alusel, kas see aitab soodustada 
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infrastruktuuri tehtavaid investeeringuid. Eesmärgid ei ole ju üksnes majanduslikud, vaid ka 

ühiskondlikud ja kultuuripoliitilised. Nende eesmärk on tagada meediakanalite paljususe 

kaitse, kultuuriline mitmekesisus ja demokraatlik osalus. Muudatus on seetõttu vajalik, et 

tagada teksti sisemine loogika. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 270 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate võrkude hulka kuuluvad 

kaabellevivõrgud, IP-televisioon, 

satelliitvõrgud ja maapealsed 

ringhäälinguvõrgud. Lisaks sellele võivad 

sellised võrgud hõlmata ka muid võrke, 

kuivõrd märkimisväärse hulga 

lõppkasutajate jaoks on sellised võrgud 

raadio- ja televisiooniülekannete 

vastuvõtmiseks peamine vahend. 

Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade jätkuvat tähtsust kasutajate 

valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

(270) Üldsusele raadio- ja 

televisiooniülekannete edastamiseks 

kasutatavate elektroonilise side võrkude ja 

teenuste hulka kuuluvad kaabellevivõrgud, 

IP-televisioon, satelliitvõrgud ja 

maapealsed ringhäälinguvõrgud. Lisaks 

sellele võivad sellised võrgud hõlmata ka 

muid võrke ja teenuseid, kuivõrd 

märkimisväärse hulga lõppkasutajate jaoks 

on sellised võrgud raadio- ja 

televisiooniülekannete vastuvõtmiseks. 

Edastamiskohustuste hulka võib kuuluda 

selliste teenuste edastamine, mis on välja 

töötatud spetsiaalselt puuetega inimestele 

sobiva juurdepääsu võimaldamiseks. Seega 

hõlmavad lisateenused muu hulgas 

puudega lõppkasutajate juurdepääsu 

parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 

videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust ja 

viipekeelt. Arvestades ühendatud 

televisiooniteenuste kasvavat pakkumist ja 

vastuvõtmist ning elektrooniliste 

saatekavade ning muude 

navigeerimisvahendite jätkuvat tähtsust 

kasutajate valikute jaoks, võivad 

edastamiskohustused hõlmata saadetega 

seonduvate andmete edastamist kõnealuste 

funktsioonide toetamiseks. 

Selgitus 

Muudatused peaksid tagama sõnastuse, mis kehtib ka tulevikus. Kasutaja juurdepääs ei toimu 

enam üksnes elektroonilise side võrkude kaudu, vaid ka elektrooniliste sideteenuste kaudu. Ka 

nn peamise vahendiga sidevõrkudega ühendumine ei ole enam ajakohane. Muudatus on 

vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „väga suure läbilaskevõimega 

võrk“ – elektroonilise side võrk, mis 

koosneb vähemalt kuni teenuse osutamise 

kohas asuva jaotuspunktini täielikult 

kiudoptikast või mis suudab sideliikluse 

tippkoormuse tingimustes pakkuda 

kättesaadavat alla- ja üleslüli ribalaiuse, 

toimekindluse, vigadega seotud 

parameetrite ning latentsusaja ja selle 

varieeruvuse näitajate osas ühetaolist võrgu 

jõudlust. Võrgu jõudlust võib pidada 

ühetaoliseks hoolimata sellest, et 

lõppkasutaja kogemus võib varieeruda, 

kuna võrku ja võrgu lõpp-punkti 

ühendavate meediumide omadused on 

erinevad. 

(2) „väga suure läbilaskevõimega 

võrk“ – elektroonilise side võrk, mis 

koosneb vähemalt kuni teenuse osutamise 

kohas asuva jaotuspunktini täielikult 

kiudoptikast kodukasutajatele mõeldud 

kiudoptilise võrgu või mis tahes muu 

võrgutüübi raames, mis suudab 

sideliikluse tippkoormuse tingimustes 

pakkuda kättesaadavat alla- ja üleslüli 

ribalaiuse, toimekindluse, vigadega seotud 

parameetrite ning latentsusaja ja selle 

varieeruvuse näitajate osas ühetaolist võrgu 

jõudlust. Võrgu jõudlust hinnatakse 

üksnes tehniliste näitajate põhjal. 

Selgitus 

Komisjon on teinud ettepaneku kasutada regulatiivseid stiimuleid, et toetada investeerimist 

väga suure läbilaskevõimega võrkudesse, mida hakatakse kasutama, et Euroopal oleks parim 

võimalik side infrastruktuur. Kultuuri- või audiovisuaalsektor on digiteerimises väga kaugele 

jõudnud. See saab tohutut kasu kodukasutajatele mõeldud ja 5G mobiilside võrkudest või 

mistahes muudest võrkudest, millel on sama või parem jõudlus.  

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 

direktiivis sätestatud 

reguleerimisülesannete täitmisel võtavad 

riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused kõik mõistlikud 

meetmed, mis on vajalikud ja 

proportsionaalsed, et saavutada lõikes 2 

Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 

direktiivis sätestatud 

reguleerimisülesannete täitmisel võtavad 

riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused kõik mõistlikud 

meetmed, mis on vajalikud ja 

proportsionaalsed, et saavutada lõikes 2 
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sätestatud eesmärgid. Nende eesmärkide 

saavutamisele aitavad kaasa ka 

liikmesriigid ja BEREC. 

sätestatud eesmärgid. Nende eesmärkide 

saavutamisele aitavad kaasa ka 

liikmesriigid, komisjon ja BEREC. 

Selgitus 

See artikkel on väga oluline, kuna selles määratletakse peamised eesmärgid, mille 

saavutamisele peaks olema suunatud kõik avaliku sektori meetmed selles valdkonnas. 

Seejuures on kõigil avalik-õiguslikel asutustel, sealhulgas Euroopa Komisjonil, oluline roll. 

 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused võivad oma pädevuse 

piires aidata kaasa kultuurilise ja keelelise 

mitmekülgsuse ja meediakanalite paljususe 

edendamisele suunatud põhimõtete 

rakendamisele. 

Riigi reguleerivad asutused ja muud 

pädevad asutused peavad oma pädevuse 

piires aitama kaasa kultuurilise ja keelelise 

mitmekülgsuse ja meediakanalite paljususe 

edendamisele suunatud põhimõtete 

rakendamisele. 

Selgitus 

Meediakanalite paljususe ja kultuurilise mitmekesisuse nõuetekohane kaitsmine peaks olema 

uuesti sõnastamise üks peamine eesmärk. Sõna „võivad“ tuleks seetõttu asendada sõnaga 

„peavad“, et tagada teksti sisemine loogika. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Riikide reguleerivad asutused ja 

muud pädevad asutused ning BEREC 

teevad järgmist: 

2. Riikide reguleerivad asutused ja 

muud pädevad asutused ning BEREC ja 

komisjon taotlevad direktiivist tulenevaid 

kohustusi täites allpool loetletud üldisi 

eesmärke. Loetelu esitamine punktides a–

d ei ole käsitatav üldiste eesmärkide 

tähtsuse järjekorrana: 
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Selgitus 

Regulatiivsed eesmärgid on samaväärse tähtsusega ja seega ei tule nende puhul prioriteete 

seada. Komisjon peaks aktiivselt aitama kaasa raamistiku eesmärkide saavutamisele ja sellest 

aru andma. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) aitavad kaasa siseturu arengule ning 

kõrvaldavad selleks kogu liidus allesjäänud 

takistused, mis mõjutavad ühest küljest 

investeeringuid elektroonilise side 

võrkudesse, nendega seotud vahenditesse 

ja teenustesse ning elektroonilise side 

teenustesse ja teisest küljest nende 

võrkude, vahendite ja teenuste pakkumist 

ning soodustavad nende jaoks ühtlaste 

tingimuste loomist; selleks töötavad nad 

välja ühised normid ja prognoositava 

regulatiivse lähenemisviisi, soosivad 

tegelikku, tõhusat ja koordineeritud 

spektrikasutust, avatud innovatsiooni, 

üleeuroopaliste võrkude loomist ja 

arendamist, üleeuroopaliste teenuste 

kättesaadavust ja koostalitlusvõimet ning 

läbivühenduvust; 

(c) aitavad kaasa siseturu arengule, 

eelkõige tagades tõhusa ja ausa 

konkurentsi, samuti sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse, ning 

kõrvaldavad selleks kogu liidus allesjäänud 

takistused, mis mõjutavad ühest küljest 

investeeringuid elektroonilise side 

võrkudesse, nendega seotud vahenditesse 

ja teenustesse ning elektroonilise side 

teenustesse ja teisest küljest nende 

võrkude, vahendite ja teenuste pakkumist 

ning soodustavad nende jaoks ühtlaste 

tingimuste loomist; selleks töötavad nad 

välja ühised normid ja prognoositava 

regulatiivse lähenemisviisi, soosivad 

tegelikku, tõhusat ja koordineeritud 

spektrikasutust, avatud innovatsiooni, 

üleeuroopaliste võrkude loomist ja 

arendamist, üleeuroopaliste teenuste 

kättesaadavust ja koostalitlusvõimet ning 

läbivühenduvust ning võrdväärset 

juurdepääsu kõigile lõppkasutajatele; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) võttes nõuetekohaselt arvesse 

liikmesriikide erinevates geograafilistes 

piirkondades infrastruktuuri, konkurentsi ja 

tarbijatega seotud tingimuste eripära; 

(e) võttes nõuetekohaselt arvesse 

liikmesriikide erinevates geograafilistes 

piirkondades infrastruktuuri, samuti 

teenuste konkurentsi ja lõppkasutajate 
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olukorraga seotud tingimuste eripära; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – punkt 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Ilma et see piiraks kehtivat liidu 

õigust ja riiklikul tasandil võetud 

meetmeid seoses raadiospektri jaotusega, 

tuleks käesoleva direktiivi sätteid käsitada 

väärtusliku avaliku varana, mille eesmärk 

on saavutada üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, et korraldada ja kasutada 

spektrit avaliku korra, julgeoleku ja 

riigikaitse huvides ja edendada 

meediakanalite paljusust ning 

kultuurilist, keelelist ja meedia 

mitmekesisust. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 – taane 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tegeleb küsimustega, mis on seotud 

avatud juurdepääsuga internetile; 

– tagab reeglite järgimise, mis on 

seotud avatud juurdepääsuga internetile; 

 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriigis elektroonilise side 

võrke või teenuseid pakkuvate ettevõtjate 

vahel või sellise ettevõtja ja liikmesriigi 

muude ettevõtjate vahel, kes saavad kasu 

juurdepääsu ja/või vastastikuse sidumise 

1. Kui liikmesriigis elektroonilise side 

võrke või teenuseid pakkuvate ettevõtjate 

vahel või sellise ettevõtja ja liikmesriigi 

muude ettevõtjate vahel, kes saavad kasu 

juurdepääsu ja/või vastastikuse sidumise 
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kohustustest, või liikmesriigis 

elektroonilise side võrke või teenuseid 

pakkuvate ettevõtjate ja seotud vahendeid 

pakkuvate ettevõtjate vahel, tekib vaidlus 

seoses käesoleva direktiivi alusel kehtivate 

kohustustega, teeb asjaomase riigi 

reguleeriv asutus ühe poole taotlusel ja 

ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, 

siduva otsuse vaidluse lahendamiseks nii 

kiiresti kui võimalik ja igal juhul nelja kuu 

jooksul, kui tegemist ei ole erandlike 

asjaoludega. Asjaomane liikmesriik nõuab, 

et kõik pooled teeksid riigi reguleeriva 

asutusega tihedat koostööd. 

kohustustest, või liikmesriigis 

elektroonilise side võrke või teenuseid 

pakkuvate ettevõtjate ja seotud vahendeid 

pakkuvate ettevõtjate vahel tekib vaidlus 

seoses käesoleva direktiivi alusel kehtivate 

kohustustega, teeb asjaomase riigi 

reguleeriv asutus ühe poole taotlusel ja 

ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, 

siduva otsuse vaidluse lahendamiseks nii 

kiiresti kui võimalik selgete ja tõhusate 

menetluste ja suuniste alusel ning igal 

juhul nelja kuu jooksul, kui tegemist ei ole 

erandlike asjaoludega. Asjaomane 

liikmesriik nõuab, et kõik pooled teeksid 

riigi reguleeriva asutusega tihedat 

koostööd. 

Selgitus 

Uuesti sõnastamise eesmärk on kehtivat õigusraamistikku lihtsustada ja ajakohastada. 

Kavandatav täiendus aitaks muuta vaidluste lahendamise menetluse selgemaks ja tagaks 

seetõttu teksti sisemise loogika. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ja nende pädevad asutused 

tagavad, et raadiospektri kasutamine on 

nende territooriumil korraldatud nii, et see 

ei takista eelkõige liikmesriikide vaheliste 

piiriüleste kahjulike raadiohäirete tõttu 

ühtegi teist liikmesriiki lubamast oma 

territooriumil ühtlustatud raadiospektri 

kasutamist vastavalt liidu õigusaktidele. 

Liikmesriigid ja nende pädevad asutused 

tagavad, et raadiospektri kasutamine on 

nende territooriumil korraldatud nii, et see 

ei takista eelkõige liikmesriikide vaheliste 

piiriüleste kahjulike raadiohäirete tõttu 

ühtegi teist liikmesriiki lubamast oma 

territooriumil raadiospektri kasutamist 

vastavalt liidu õigusaktidele. 

Selgitus 

Raadiospektrit kasutatakse eri tüüpi traadita edastuse (raadio, televisioon, mobiilside, WiFi, 

traadita mikrofonid) jaoks, millest kõiki kavandatud direktiivi tähenduses ei ühtlustata. 

Tagamaks, et kõik kasutusalad saavad kasu piiriüleste kahjulike häirete vältimise põhimõttest, 

jäetakse sõna „ühtlustatud“ välja. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nad võtavad selleks kõik vajalikud 

meetmed, ilma et see piiraks nende 

kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest 

õigusest ja asjakohastest rahvusvahelistest 

lepingutest, näiteks ITU raadioeeskirjadest. 

Nad võtavad selleks kõik vajalikud 

meetmed, võttes ühtlasi arvesse oma riigi 

vajadusi, ilma et see piiraks nende 

kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest 

õigusest ja asjakohastest rahvusvahelistest 

lepingutest, näiteks ITU raadioeeskirjadest. 

Selgitus 

Liikmesriikidel peaks olema õigus otsustada spektri ühtlustamise/koordineerimise üle, võttes 

arvesse oma riigi vajadusi, näiteks ringhäälinguteenustega seotud spektrinõudeid. 

 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid teevad raadiospektri 

kasutamise piiriülese koordineerimise alal 

raadiospektripoliitika töörühmas koostööd, 

et: 

2. Liikmesriigid teevad raadiospektri 

kasutamise piiriülese koordineerimise alal 

eelkõige raadiospektripoliitika töörühmas 

koostööd, et: 

 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) anda korraldus lõpetada või edasi 

lükata sellise teenuse või teenuste paketi 

osutamine, mis võib põhjustada 

konkurentsi tõsist kahjustamist, kuni 

vastavuse saavutamiseni 

(b) anda korraldus lõpetada või edasi 

lükata sellise teenuse või teenuste paketi 

osutamine, mis võib põhjustada ausa 

konkurentsi tõsist kahjustamist, kuni 

vastavuse saavutamiseni 
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juurdepääsukohustustega, mis on 

kehtestatud vastavalt artikli 65 kohasele 

turuanalüüsile. 

juurdepääsukohustustega, mis on 

kehtestatud vastavalt artikli 65 kohasele 

turuanalüüsile. 

Selgitus 

Aus konkurents on oluline element meediakanalite paljususe ja kultuurilise mitmekesisuse 

nõuetekohase kaitsmise tagamisel. Täiendus on seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine 

loogika. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 

aluseks olevate põhjendustega artikli 20 

lõike 3 kohaselt samaaegselt 

kättesaadavaks komisjonile, BERECile ja 

teiste liikmesriikide reguleerivatele 

asutustele ning teatab sellest komisjonile, 

BERECile ja teiste riikide reguleerivatele 

asutustele. Riikide reguleerivad asutused, 

BEREC ja komisjon võivad asjaomasele 

riigi reguleerivale asutusele ühe kuu 

jooksul oma arvamusi esitada. Ühe kuu 

pikkust tähtaega ei või pikendada. 

teeb ta meetme eelnõu koos meetme 

aluseks olevate põhjendustega artikli 20 

lõike 3 kohaselt samaaegselt 

kättesaadavaks komisjonile, BERECile ja 

teiste liikmesriikide reguleerivatele 

asutustele ning teatab sellest komisjonile, 

BERECile ja teiste riikide reguleerivatele 

asutustele ning sidusrühmadele. Riikide 

reguleerivad asutused, BEREC ja komisjon 

võivad asjaomasele riigi reguleerivale 

asutusele ühe kuu jooksul oma arvamusi 

esitada. Ühe kuu pikkust tähtaega ei või 

pikendada. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 33 – lõige 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) teha otsuse, milles nõutakse, et 

riigi asjaomane reguleeriv asutus võtaks 

kavandatud meetme tagasi, kui BEREC 

jagab komisjoni tõsiseid kahtlusi. Otsusele 

lisatakse üksikasjalik ja objektiivne 

analüüs selle kohta, miks komisjon leiab, 

et meetme eelnõu ei tohiks vastu võtta, ja 

konkreetsed ettepanekud meetme eelnõu 

muutmiseks. Sellisel juhul kohaldatakse 

välja jäetud 
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artikli 32 lõikes 6 osutatud korda mutatis 

mutandis. 

Selgitus 

Antud muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogika ja järjepidevuse tagamiseks. 

Peame väga oluliseks, et riikide reguleerivatele asutustele jääb õigus siseturgu reguleerida ja 

et nad võivad seega võtta vajalikke parandusmeetmeid turgu valitsevate ettevõtjate tegevuse 

suhtes, võttes arvesse riigisiseste tingimuste eripära (mida komisjon tunnustab kui põhilist 

tingimust, eelkõige seoses hulgijuurdepääsu käsitlevate eeskirjadega). 

 

 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tagada raadiolainete tõhus ja 

tulemuslik kasutamine ning 

(b) tagada raadiolainete tõhus ja 

tulemuslik kasutamine, võttes samal ajal 

arvesse avalikkuse huvi ning spektri 

sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku 

väärtust tervikuna, and 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 35 – punkt 4 – alapunkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) teenuste, tehnoloogianeutraalsuse 

ning tõhusa ja tulemusliku 

spektrikasutuse põhimõtted; 

Selgitus 

Oluline on rõhutada neutraalsuse ja spektri tõhusa kasutamise põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 1 – punkt h a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) tagavad, et mis tahes 

poliitikamuutuse puhul spektri tõhusa 

kasutamise valdkonnas võetakse arvesse 

selle mõju üldsuse huvile seoses häirete ja 

kuludega; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 45 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riigis või piirkonnas puudub 

turunõudlus ühtlustatud sagedusala 

kasutamise järgi, võivad liikmesriigid, 

võttes arvesse otsuse nr 676/2002/EÜ 

alusel võetud ühtlustamismeedet, lubada 

seda sagedusala osaliselt või täies ulatuses 

kasutada alternatiivsel otstarbel, kaasa 

arvatud senisel kasutusotstarbel, kooskõlas 

lõigetega 4 ja 5, kui täidetud on järgmised 

tingimused: 

Kui riigis või piirkonnas puudub 

turunõudlus ühtlustatud sagedusala 

kasutamise järgi, võivad liikmesriigid, 

võttes arvesse otsuse nr 676/2002/EÜ 

alusel võetud ühtlustamismeedet ja ilma et 

see piiraks Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsust nr 243/2012/EL, millega 

luuakse mitmeaastane 

raadiospektripoliitika1a, ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsust 

nr .../2017/EL1b, lubada seda sagedusala 

osaliselt või täies ulatuses kasutada 

alternatiivsel otstarbel, kaasa arvatud 

senisel kasutusotstarbel, kooskõlas 

lõigetega 4 ja 5, kui täidetud on järgmised 

tingimused: 

 _______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, 

millega luuakse mitmeaastane 

raadiospektripoliitika programm (ELT 

L 81, 21.3.2012, lk 7). 

 1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

mai 2017. aasta otsus nr .../2017/EL 

sagedusala 470–790 MHz kasutamise 

kohta liidus (2017/0027(COD), Euroopa 

Liidu Teatajas seni avaldamata. 

 

Muudatusettepanek  41 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) asjaomase raadiospektri 

konkreetsed omadused; 

(a) asjaomase raadiospektri 

konkreetsed omadused ja erinevate 

kättesaadavate raadiospektrite 

sagedusalade praegune ja kavandatud 

kasutus; 

 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artiklis 3 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks soodustavad riikide 

reguleerivad asutused kooskõlas käesoleva 

direktiivi sätetega piisavat juurdepääsu ja 

vastastikust sidumist ning teenuste 

koostalitlusvõimet ja vajaduse korral 

tagavad selle, täites oma kohustusi viisil, 

mis aitab kaasa tõhususele, püsivale 

konkurentsile, ülikiirete võrkude 

kasutuselevõtmisele , tõhusale 

investeerimisele ja innovatsioonile ning 

millest on lõppkasutajatel kõige rohkem 

kasu. Nad annavad suuniseid ja teevad 

üldsusele kättesaadavaks kohaldatava 

korra, et saavutada juurdepääs ja 

vastastikune sidumine, eesmärgiga tagada. 

et kehtestatud kohustused tooksid kasu 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning piiratud geograafilise 

tegevusulatusega operaatoritele. 

Artiklis 3 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks soodustavad riikide 

reguleerivad asutused kooskõlas käesoleva 

direktiivi sätetega piisavat juurdepääsu ja 

vastastikust sidumist ning teenuste 

koostalitlusvõimet ja vajaduse korral 

tagavad selle, täites oma kohustusi viisil, 

mis aitab kaasa tõhususele, püsivale 

konkurentsile, meedia mitmekesisusele, 

ülikiirete võrkude kasutuselevõtmisele, 

tõhusale investeerimisele ja innovatsioonile 

ning millest on lõppkasutajatel kõige 

rohkem kasu. Nad annavad suuniseid ja 

teevad üldsusele kättesaadavaks 

kohaldatava korra, et saavutada juurdepääs 

ja vastastikune sidumine, eesmärgiga 

tagada. et kehtestatud kohustused tooksid 

kasu väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning piiratud geograafilise 

tegevusulatusega operaatoritele. 

Selgitus 

Meedia mitmekesisus peaks olema selgelt välja toodud nende poliitikaeesmärkide loetelus, 

mille poole riikide reguleerivad asutused võivad juurdepääsukohustuste kehtestamisega 

püüelda. Selline viide meedia mitmekesisusele on kooskõlas artikli 3 lõikega 1 ja tagab 

liikmesriikide poolt Euroopa elektroonilise side seadustiku rakendamisel õigusliku 

järjepidevuse. Uuesti sõnastamise üks peaeesmärk on tagada, et käesoleva direktiiviga saab 
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nõuetekohaselt kaitsta meedia mitmekesisust. See täiendus on vajalik, et tagada teksti 

sisemine loogika. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks meetmeid, mida võib 

võtta märkimisväärse turujõuga ettevõtjate 

puhul artikli 66 kohaselt, võivad riikide 

reguleerivad asutused eelkõige: 

Eelkõige, ilma et see piiraks meetmeid, 

mida võib võtta märkimisväärse turujõuga 

ettevõtjate puhul artikli 66 kohaselt, võivad 

riikide reguleerivad asutused muu hulgas: 

Selgitus 

Uuesti sõnastamise eesmärk on ajakohastada kehtivat õigusraamistikku. See muudatus annab 

riikide reguleerivatele asutustele suurema vabaduse kehtestada artikli 59 lõikes 1 osutatud 

kohustusi. See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 59 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 

reguleerivatel asutustel on kooskõlas liidu 

õigusega õigus kehtestada elektroonilise 

side võrke pakkuvate või pakkumiseks 

volitatud ettevõtjate suhtes kohustusi 

seoses passiivse või aktiivse infrastruktuuri 

ühiskasutusega, asukohapõhise 

rändlusjuurdepääsu lepingute sõlmimisega 

või sellise infrastruktuuri ühise 

kasutuselevõtuga, mis on otseselt vajalik 

selleks, et koha peal pakkuda 

spektrikasutusel põhinevaid teenuseid, kui 

see on põhjendatud seetõttu, et: 

3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 

reguleerivatel asutustel on kooskõlas liidu 

õigusega õigus kehtestada elektroonilise 

side võrke pakkuvate või pakkumiseks 

volitatud ettevõtjate suhtes kohustusi 

seoses passiivse või aktiivse infrastruktuuri 

ühiskasutusega, asukohapõhise 

rändlusjuurdepääsu lepingute sõlmimisega 

äärepoolseimates piirkondades, kus 

puudub võrk, või sellise infrastruktuuri 

ühise kasutuselevõtuga, mis on otseselt 

vajalik selleks, et koha peal pakkuda 

spektrikasutusel põhinevaid teenuseid, kui 

see on põhjendatud seetõttu, et: 
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Selgitus 

Nn valgetes piirkondades, kus ükski operaator ei ole võrgu rajamisse investeerinud, on vaja 

lõppkasutajatele optimaalse kaetuse pakkumiseks kohustuslikku võrgu kasutuselevõttu ja 

jagamist. Teistes piirkondades, kus üks või mitu operaatorit on võrgu rajamisse investeerinud, 

pärsiks võrgu kohustuslik jagamine tugevalt kasutuselevõttu. Operaatorid, kes võtavad võrgu 

kasutusse piirkondades, kus investeeringud annavad vaevu kasumit, loobuksid 

investeerimisest, kui nad oma jõupingutustele vaatamata on sunnitud võrku jagama. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 60 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Käesoleva artikli kohaselt 

kohaldatavad tingimused ei piira 

liikmesriikide võimalust kehtestada 

kohustusi seoses elektrooniliste 

saatekavade ning samasuguste loetelu- ja 

navigeerimisvahendite esitusviisiga. 

(4) Käesoleva direktiivi kohaselt 

kohaldatavad tingimused ei piira 

liikmesriikide võimalust kehtestada 

kohustusi seoses elektrooniliste 

saatekavade ning muude loetelu- ja 

navigeerimisvahendite esitusviisiga. 

Selgitus 

Loetelusid ja navigeerimisvahendeid arvesse võttev sõnastus tuleb koostada tulevikukindlalt 

ja tehnoloogiliselt neutraalselt ning ei tohiks viidata üksnes käesolevale artiklile. 

Elektrooniliste saatekavade mõiste tuleb sõnastada tulevikukindlalt. Muudatus on seetõttu 

vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 62 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Soovitust ja märkimisväärse turujõu 

suuniseid täies ulatuses arvesse võttes 

määratleb riigi reguleeriv asutus kooskõlas 

konkurentsiõiguse põhimõtetega riigi 

olukorrale vastavad asjaomased turud, 

eelkõige riigi territooriumil paiknevad 

asjaomased geograafilised turud. Riigi 

reguleeriv asutus võtab arvesse artikli 22 

lõike 1 kohaselt läbiviidud geograafilise 

ülevaate tulemusi. Riigi reguleeriv asutus 

3. Soovitust ja märkimisväärse turujõu 

suuniseid täies ulatuses arvesse võttes 

määratleb riigi reguleeriv asutus muu 

hulgas kooskõlas konkurentsiõiguse 

põhimõtetega riigi olukorrale vastavad 

asjaomased turud, eelkõige riigi 

territooriumil paiknevad asjaomased 

geograafilised turud. Riigi reguleeriv 

asutus võtab arvesse artikli 22 lõike 1 

kohaselt läbiviidud geograafilise ülevaate 
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järgib artiklites 23 ja 32 esitatud korda, 

enne kui asub määratlema turge, mis 

erinevad soovituses kindlaksmääratud 

turgudest. 

tulemusi. Riigi reguleeriv asutus järgib 

artiklites 23 ja 32 esitatud korda, enne kui 

asub määratlema turge, mis erinevad 

soovituses kindlaksmääratud turgudest. 

Selgitus 

Uuesti sõnastamise eesmärk on ajakohastada kehtivat õigusraamistikku. Muudatus annab 

riikide reguleerivatele asutustele suurema vabaduse võtta arvesse riiklikku eripära, et 

määrata kindlaks turud, mis arvatavasti vajavad eelnevat reguleerimist, sest otsus, kas üksus 

omab märkimisväärset turujõudu, sõltub sellest, kuidas asjaomast turgu määratleda. 

Täiendus on seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 70 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, hoonesisesed kaablid, 

sealhulgas juhtmestik, antennid, tornid ja 

muud tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

1. Riigi reguleeriv asutus võib artikli 

66 kohaselt kehtestada kohustused, mille 

kohaselt peavad operaatorid tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu tsiviilehitistele (sealhulgas, 

kuid mitte ainult, ehitised või ehitistesse 

sissepääsud, antennid, tornid ja muud 

tugikonstruktsioonid, postid, mastid, 

kaablikanalid, juhtmed, kontrollkaevud, 

pääseluugid, kaablikapid) ja nende 

kasutamist olukordades, kus turuanalüüs 

osutab sellele, et juurdepääsust keeldumine 

või juurdepääsu võimaldamine samaväärse 

mõjuga põhjendamatutel tingimustel 

takistaks püsiva, konkurentsile rajatud turu 

tekkimist jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üksnes juhul, kui riigi reguleeriv asutus 

järeldab, et artikli 70 kohaselt kehtestatud 

Riigi reguleeriv asutus võib kooskõlas 

artikliga 66 kehtestada kohustusi, mille 
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kohustused ei ole iseenesest piisavad 

artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks, võib ta kooskõlas artikliga 

66 kehtestada kohustusi, mille kohaselt 

operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks lõpp 

kasutajate huvides. 

kohaselt operaatorid peavad tulema vastu 

põhjendatud taotlustele, mis käsitlevad 

juurdepääsu konkreetsetele 

võrguelementidele ja nendega seotud 

vahenditele või nende kasutamist 

olukordades, kui riigi reguleeriv asutus 

leiab, et juurdepääsust keeldumine või 

samaväärse mõjuga põhjendamatud 

tingimused takistaksid püsiva, 

konkurentsile rajatud turu tekkimist 

jaemüügi tasandil ning ei oleks 

lõppkasutajate huvides. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 79 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

territooriumil on kõigile lõppkasutajatele 

tagatud konkreetsele riigile iseloomulike 

tingimuste seisukohast taskukohase 

hinnaga ja nende territooriumil ettenähtud 

kvaliteediga juurdepääs toimivale 

internetiühendusele ja kõnesideteenustele, 

sealhulgas alusühendusele, vähemalt 

määratud asukohas. 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

territooriumil on kõigile lõppkasutajatele 

tagatud konkreetsele riigile iseloomulike 

tingimuste seisukohast taskukohase 

hinnaga ja nende territooriumil ettenähtud 

kvaliteediga juurdepääs toimivale 

internetiühendusele ja kõnesideteenustele, 

sealhulgas alusühendusele, nii määratud 

asukohas kui ka mobiilse ühenduse teel. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 80 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võivad riigisiseseid 

tingimusi silmas pidades tagada, et madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajaid toetatakse eesmärgiga 

tagada toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuse taskukohasus vähemalt 

4. Liikmesriigid võivad riigisiseseid 

tingimusi silmas pidades tagada, et madala 

sissetuleku või sotsiaalsete erivajadustega 

lõppkasutajaid toetatakse eesmärgiga 

tagada toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuse taskukohasus määratud 



 

AD\1124920ET.docx 33/41 PE595.657v02-00 

 ET 

määratud asukohas. asukohas ja mobiilse ühenduse teel. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Eelkõige juhul, kui liikmesriik 

otsustab kehtestada kohustused, et tagada 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus määratud 

asukohas, võib ta määrata ühe või mitu 

ettevõtjat, et kindlustada artikli 79 lõike 2 

kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavus, et katta kogu riigi 

territoorium. Liikmesriigid võivad määrata 

eri ettevõtjad või ettevõtjate rühmad 

pakkuma toimivat internetiühendust ja 

kõnesideteenuseid määratud asukohas 

ja/või tegutsema riigi territooriumi eri 

osades. 

3. Eelkõige juhul, kui liikmesriik 

otsustab kehtestada kohustused, et tagada 

artikli 79 lõike 2 kohaselt määratletud 

toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus määratud 

asukohas ja mobiilse ühenduse teel, võib 

ta määrata ühe või mitu ettevõtjat, et 

kindlustada artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus, et katta 

kogu riigi territoorium. Liikmesriigid 

võivad määrata eri ettevõtjad või 

ettevõtjate rühmad pakkuma toimivat 

internetiühendust ja kõnesideteenuseid 

määratud asukohas ja mobiilse ühenduse 

teel ja/või tegutsema riigi territooriumi eri 

osades. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui liikmesriigid määravad 

ettevõtjad täitma riigi teatavas osas või 

kogu riigis kohustust tagada määratud 

asukohas artikli 79 lõike 2 kohaselt 

määratletud toimiva internetiühenduse ja 

kõnesideteenuste kättesaadavus, kasutavad 

nad selleks tulemuslikku, objektiivset, 

läbipaistvat ja mittediskrimineerivat 

määramismehhanismi, mille puhul ei jäeta 

a priori kõrvale ühegi ettevõtja võimalust 

saada määratud. Sellised 

määramismeetodid tagavad, et toimivat 

internetiühendust ja kõnesideteenuseid 

4. Kui liikmesriigid määravad 

ettevõtjad täitma riigi teatavas osas või 

kogu riigis kohustust tagada määratud 

asukohas ja mobiilse ühenduse teel artikli 

79 lõike 2 kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

kättesaadavus, kasutavad nad selleks 

tulemuslikku, objektiivset, läbipaistvat ja 

mittediskrimineerivat 

määramismehhanismi, mille puhul ei jäeta 

a priori kõrvale ühegi ettevõtja võimalust 

saada määratud. Sellised 

määramismeetodid tagavad, et toimivat 
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pakutakse määratud asukohas 

majanduslikult tõhusalt ning selliseid 

meetodeid võib kasutada artikli 84 kohase 

universaalteenuse osutamise kohustuse 

netokulu kindlaksmääramise vahendina. 

internetiühendust ja kõnesideteenuseid 

pakutakse määratud asukohas 

majanduslikult tõhusalt ning selliseid 

meetodeid võib kasutada artikli 84 kohase 

universaalteenuse osutamise kohustuse 

netokulu kindlaksmääramise vahendina. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 81 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui lõike 3 kohaselt määratud 

ettevõtja kavatseb kogu oma kohaliku 

juurdepääsuvõrgu vara või selle osa üle 

anda erineva omandilise kuuluvusega 

eraldiseisvale juriidilisele isikule, teavitab 

ta sellest eelnevalt ja õigeaegselt riigi 

reguleerivat asutust, et see saaks hinnata 

kavandatava tehingu mõju artikli 79 lõike 2 

kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

pakkumisele määratud asukohas. Riigi 

reguleeriv asutus võib kooskõlas artikli 13 

lõikega 2 kehtestada erikohustused, neid 

muuta või need tühistada. 

5. Kui lõike 3 kohaselt määratud 

ettevõtja kavatseb kogu oma kohaliku 

juurdepääsuvõrgu vara või selle osa üle 

anda erineva omandilise kuuluvusega 

eraldiseisvale juriidilisele isikule, teavitab 

ta sellest eelnevalt ja õigeaegselt riigi 

reguleerivat asutust, et see saaks hinnata 

kavandatava tehingu mõju artikli 79 lõike 2 

kohaselt määratletud toimiva 

internetiühenduse ja kõnesideteenuste 

pakkumisele määratud asukohas ja 

mobiilse ühenduse teel. Riigi reguleeriv 

asutus võib kooskõlas artikli 13 lõikega 2 

kehtestada erikohustused, neid muuta või 

need tühistada. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 82 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad jätkuvalt tagada 

selliste muude teenuste kättesaadavuse, mis 

olid jõus enne [kindlaksmääratud 

kuupäeva] ning mille hulka ei kuulu artikli 

79 lõike 2 kohaselt määratletud toimiv 

internetiühenduse teenus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas, kui 

riigisisest olukorda arvestades on selliste 

teenuste vajalikkus nõuetekohaselt 

tõendanud. Kui liikmesriigid määravad 

Liikmesriigid võivad jätkuvalt tagada 

selliste muude teenuste kättesaadavuse, mis 

olid jõus enne [kindlaksmääratud 

kuupäeva] ning mille hulka ei kuulu artikli 

79 lõike 2 kohaselt määratletud toimiv 

internetiühenduse teenus ja 

kõnesideteenused määratud asukohas ja 

mobiilse ühenduse teel, kui riigisisest 

olukorda arvestades on selliste teenuste 

vajalikkus nõuetekohaselt tõendanud. Kui 
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ettevõtjad pakkuma kõnealuseid teenuseid 

riigi teatavas osas või kogu riigis, 

kohaldatakse artiklit 81. Kõnealuseid 

kohustusi rahastatakse artikli 85 kohaselt. 

liikmesriigid määravad ettevõtjad pakkuma 

kõnealuseid teenuseid riigi teatavas osas 

või kogu riigis, kohaldatakse artiklit 81. 

Kõnealuseid kohustusi rahastatakse artikli 

85 kohaselt. 

 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 97 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Riikide reguleerivad asutused 

täpsusta vad teenuse kvaliteedi 

mõõdetavad parameetrid ja kohaldatavad 

mõõtmismeetodid ning avaldatava teabe 

sisu, vormi ja avaldamisviisi, sealhulgas 

võimalikud kvaliteedi sertifitseerimise 

mehhanismid, võttes täiel määral arvesse 

BERECi suuniseid. Vajaduse korral 

kasutatakse IX lisas sätestatud 

parameetreid, mõisteid ja 

mõõtmismeetodeid. 

2. Riikide reguleerivad asutused, 

võttes täiel määral arvesse BERECi 

suuniseid, täpsustavad teenuse kvaliteedi 

mõõdetavad parameetrid ja kohaldatavad 

mõõtmismeetodid ning avaldatava teabe 

sisu, vormi ja avaldamisviisi, sealhulgas 

võimalikud kvaliteedi sertifitseerimise 

mehhanismid, tagamaks, et lõppkasutajad, 

sealhulgas puuetega lõppkasutajad, 

omavad juurdepääsu põhjalikule, 

võrreldavale, usaldusväärsele ja 

kasutajasõbralikule teabele. Vajaduse 

korral kasutatakse IX lisas sätestatud 

parameetreid, mõisteid ja 

mõõtmismeetodeid. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 103 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Võttes lõikes 1 osutatud meetmeid, 

julgustavad liikmesriigid artikli 39 

kohaselt avaldatud asjakohaste 

standardite või spetsifikaatide järgimist. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 105 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooniseadmete 
koostalitlusvõime 

Tarbijatele mõeldud digitaaltelevisiooni- ja 

raadioseadmete koostalitlusvõime 

 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 105 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooniseadmete kõnealuse lisa 

kohase koostalitlusvõime. 

Kooskõlas X lisa sätetega tagavad 

liikmesriigid tarbijatele mõeldud 

digitaaltelevisiooni- ja raadioseadmete 
kõnealuse lisa kohase koostalitlusvõime. 

Selgitus 

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus. Kooskõlas X lisa sätetega 

tagavad liikmesriigid tarbijatele mõeldud raadioseadmete kõnealuse lisa kohase 

koostalitlusvõime. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi kindlaksmääratud 

raadio- ja televisioonikanalite ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

asjakohase juurdepääsu puuetega 

lõppkasutajatele, ning ühendatud 

televisiooniteenuseid ja elektroonilisi 

saatekavasid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 

Liikmesriigid võivad kehtestada mõistlikke 

edastamiskohustusi kindlaksmääratud 

raadio- ja televisioonikanalite ning seotud 

lisateenuste, eelkõige juurdepääsuga seotud 

teenuste edastamiseks, mis tagaksid 

asjakohase juurdepääsu puuetega 

lõppkasutajatele, ning ühendatud 

televisiooniteenuseid ja elektroonilisi 

saatekavasid toetavate andmete 

edastamiseks nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvatele ettevõtjatele, kes pakuvad 
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raadio- või televisioonikanalite üldsusele 

edastamiseks kasutatavaid elektroonilis e 

side võrke, kui märkimisväärsele hulgale 

selliste võrkude lõppkasutajatest on need 

võrgud raadio- ja televisioonikanalite 

vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 

kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 

need on vajalikud selleks, et saavutada iga 

liikmesriigi poolt selgelt kindlaks määratud 

üldist huvi pakkuvaid eesmärke, ning need 

peavad olema proportsionaalsed ja 

läbipaistvad. 

raadio- või televisioonikanalite üldsusele 

edastamiseks kasutatavaid elektroonilise 

side võrke ja teenuseid, kui 

märkimisväärne hulk selliste võrkude 

lõppkasutajatest kasutab neid raadio- ja 

televisioonikanalite vastuvõtmiseks. 

Selliseid kohustusi kehtestatakse ainult 

juhul, kui need on vajalikud selleks, et 

saavutada iga liikmesriigi poolt selgelt 

kindlaks määratud üldist huvi pakkuvaid 

eesmärke, ning need peavad olema 

proportsionaalsed ja läbipaistvad. 

Selgitus 

Muudatus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. Kasutaja juurdepääs ei toimu enam 

üksnes elektroonilise side võrkude kaudu, vaid ka elektrooniliste sideteenuste kaudu. 

Kasutajatel on sisule juurdepääs paljude lõppseadmete ja sideinfrastruktuuride kaudu. 

Siinkohal tuleb valida ajakohane ja tulevikukindel sõnastus. Ka nn peamise vahendiga 

sidevõrkudega ühendumine ei ole enam ajakohane ning tuleks välja jätta. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 106 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva artikli lõige 1 ja artikli 

57 lõige 2 ei piira liikmesriikide õigust 

määrata kindlaks võimalik tasu seoses 

käesoleva artikli kohaselt võetud 

meetmetega, tagades samas, et 

samasuguste asjaolude korral ei kohelda 

elektroonilise side võrke pakkuvaid 

ettevõtjaid diskrimineerivalt. Kui tasumine 

on ette nähtud, tagavad liikmesriigid, et 

seda kohaldatakse proportsionaalselt ja 

läbipaistvalt. 

2. Käesoleva artikli lõige 1 ja artikli 

57 lõige 2 ei piira liikmesriikide õigust 

määrata õigussätete alusel kindlaks 

võimalik tasu seoses käesoleva artikli 

kohaselt võetud meetmetega, tagades 

samas, et samasuguste asjaolude korral ei 

kohelda elektroonilise side võrke ja 

teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid 

diskrimineerivalt. Kui tasumine on ette 

nähtud, tagavad liikmesriigid, et seda 

kohaldatakse proportsionaalselt ja 

läbipaistvalt. 

Selgitus 

Liikmesriigid peavad tagama selguse ja õiguskindluse seoses tasu ebakindlusega 

edastamiskohustuste eeskirjades, kui nad otsustavad, et tasu nähakse ette. Muudatus on 

seetõttu vajalik, et tagada teksti sisemine loogika. 
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Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – 2. osa – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) juurdepääs elektroonilistele 

programmijuhistele (Electronic 

Programme Guide — EPG). 

(b) juurdepääs elektroonilistele 

saatekavadele (Electronic Programme 

Guide — EPG) koos ühendatud 

televisiooniteenuste ja neile teenustele 

juurdepääsu andmetega. 

Selgitus 

Elektrooniliste saatekavade mõiste tuleb sõnastada tulevikukindlalt. 

 

 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – punkt 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) standardkvaliteediga telefoni- ja 

videokõned. 

(11) viipekeele kasutamiseks sobivad 

standardkvaliteediga telefoni- ja 

videokõned. 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – punkt 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) raadioteenused. 

Selgitus 

See täiendus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus. Kooskõlas artikli 79 

lõikega 2 tuleb raadioteenused hõlmata loetellu teenuste kohta, mida toimiv 

internetiühenduse teenus peab suutma toetada. 
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Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. ANALOOG- JA 

DIGITAALRAADIOSIGNAALI 

VASTUVÕTVATE SEADMETE 

KOOSTALITLUSVÕIME 

 Kõik tarbijatele mõeldud seadmed, mis 

võimaldavad vastu võtta liidus 

kättesaadavaks tehtud raadio- ja/või 

helisignaale, peavad olema suutelised 

võtma vastu raadiosignaali 

tehnoloogiliselt neutraalsel viisil analoog- 

ja digitaalringhäälingu ning IP võrkude 

kaudu. 
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