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Muudatusettepanek 24
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 
kasutamist.

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
majanduslik väärtus, ning mis on 
esmatähtis teatud üldistes huvides avaliku 
poliitika eesmärkide täitmiseks. Spektrit 
tuleks seega hallata majanduslikult, 
sotsiaalselt, kultuuriliselt ja keskkonna 
seisukohalt üldisi huve silmas pidades 
tõhusalt ja tulemuslikult, ning tuleks järk-
järgult kaotada tõkked, mis ei võimalda 
tõhusat kasutamist.

Or. en

Selgitus

Spekter on tõepoolest avalik ressurss ja seda ei saa käsitada kellegi eraomandina. Kuid selle 
tõhusust ei tohi ega ei või pidada pelgalt turukriteeriumiks. Selle tõhusalt majandamiseks 
tuleks vastavalt ja tasakaalustatult arvesse võtta nii selle majanduslikku kui ka avalikku 
väärtust.

Muudatusettepanek 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raadiosagedusi tuleb käsitada napi 
avaliku varana, millel on oluline avalik ja 
turuväärtus. Üldistes huvides on hallata 
spektrit majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonna seisukohalt nii tõhusalt ja 
tulemuslikult kui võimalik ning järk-järgult 
kaotada tõkked, mis ei võimalda tõhusat 

(16) Raadiosagedused on liikmesriikide 
omand. Neid tuleb käsitada napi avaliku 
varana, millel on oluline avalik ja 
majanduslik väärtus. Üldistes huvides on 
hallata spektrit sotsiaalselt, kultuuriliselt,
majanduslikult ja keskkonna seisukohalt 
nii tõhusalt ja tulemuslikult kui võimalik 
ning järk-järgult kaotada tõkked, mis ei 
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kasutamist. võimalda tõhusat kasutamist.

Or. en

Selgitus

Raadiospekter on kahtlemata napp avalik ressurss. Liikmesriikide algset vastutust 
raadiospektri eest tuleks selgitada.

Muudatusettepanek 26
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida konkreetsel sagedusala
jaoks parim tehnoloogia ja parimad 
teenused (edaspidi „tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne
kindlaksmääramine peaks muutuma 
erandiks ning olema selgelt põhjendatud 
ja kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida elektronsideteenuste 
jaoks sageduste eraldamise riiklikes 
tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (RTL) 
raadioeeskirjades kindlaksmääratud
saadavalolevate sagedusalade jaoks parim 
tehnoloogia ja parimad teenused (edaspidi 
„tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtted”). Tehnoloogia ja teenuste 
administratiivset kindlaksmääramist
tuleks kohaldada, kui küsimus on üldist 
huvi pakkuvate eesmärkide ga.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada õiguslik järjepidevus raamdirektiivi artikli 9 lõike 4 esimeses lõigus antud 
teenuseneutraalsuse määratlusega.
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Muudatusettepanek 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida konkreetsel sagedusala
jaoks parim tehnoloogia ja parimad 
teenused (edaspidi „tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks muutuma 
erandiks ning olema selgelt põhjendatud 
ja kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida elektronsideteenuste 
jaoks sageduste eraldamise riiklikes 
tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu (RTL) 
raadioeeskirjades kindlaksmääratud 
saadavalolevate sagedusalade jaoks parim 
tehnoloogia ja parimad teenused (edaspidi 
„tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse 
põhimõtted”). Tehnoloogia ja teenuste 
administratiivset kindlaksmääramist
tuleks kohaldada, kui küsimus on üldist 
huvi pakkuvate eesmärkide ga.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada õiguslik järjepidevus teenuseneutraalsuse määratlusega.

Muudatusettepanek 28
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida konkreetsel sagedusala 
jaoks parim tehnoloogia ja parimad 
teenused (edaspidi „tehnoloogia- ja 

(20) Spektri haldamise ja spektrile 
juurdepääsu paindlikkust tuleks suurendada 
tehnoloogia ja teenuste suhtes neutraalsete 
lubade abil, et võimaldada spektri 
kasutajatel valida konkreetsel sagedusala 
jaoks parim tehnoloogia ja parimad 
teenused (edaspidi „tehnoloogia- ja 
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teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks muutuma 
erandiks ning olema selgelt põhjendatud ja 
kuuluma korrapäraselt läbivaatamisele.

teenuseneutraalsuse põhimõtted”). 
Tehnoloogia ja teenuste administratiivne 
kindlaksmääramine peaks muutuma 
erandiks ning olema kohaldatav, kui 
kaalul on üldist huvi pakkuvad 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata
vajalik teenuseneutraalsusest tehtud 
erandi huvides.

(21) Tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte
piirangud peaksid olema kohased ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või täita üldist huvi pakkuvat 
eesmärki ühenduse õigusnormide 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tagada järjepidevus direktiivi tekstiga, mis – tehnoloogianeutraalsuse osas – viitab 
„piirangutele” ja mitte „eranditele”. Piirangud ei peaks piirduma erandiga 
teenuseneutraalsuse põhimõttest, vaid peavad vastama üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele.
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Muudatusettepanek 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata 
vajalik teenuseneutraalsusest tehtud 
erandi huvides.

(21) Tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte 
piirangud peaksid olema kohased ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või täita üldist huvi pakkuvat 
eesmärki ühenduse õigusnormide 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tagada järjepidevus direktiivi tekstiga, mis – tehnoloogianeutraalsuse osas – viitab 
„piirangutele” ja mitte „eranditele”. Piirangud ei peaks piirduma erandiga 
teenuseneutraalsuse põhimõttest, vaid peavad vastama üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele.

Muudatusettepanek 31
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandid tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõttest peaksid olema piiratud ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 

(21) Tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte 
piirangud peaksid olema kohased ja 
põhjendatud vajadusega vältida kahjulikke 
ja häirivaid mõjutusi, näiteks 
spektrimaskide ja võimsuse taseme 
kehtestamise teel, või vajadusega kaitsta 
rahva tervist, piirates elanike kokkupuudet 
elektromagnetväljadega, või raadiospektri 
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jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata vajalik 
teenuseneutraalsusest tehtud erandi 
huvides.

jagamise vajadusega, eelkõige juhtudel, 
kus selle kasutamiseks on vaja üksnes 
üldlube, või kui erand on tingimata vajalik 
teenuseneutraalsusest tehtud erandi 
huvides.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab järjepidevuse direktiivi tekstiga, mis – tehnoloogianeutraalsuse 
osas – viitab „piirangutele” ja mitte „eranditele”.

Muudatusettepanek 32
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 

(22) Spektri kasutajad peaksid saama 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Teiselt poolt võidakse spektri kasutamine 
spetsiaalselt määrata konkreetse teenuse 
osutamiseks või selleks, et konkreetse 
tehnoloogia kaudu saavutada selgelt 
määratletud ja üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu näiteks inimelude kaitse, 
vajadus toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust või vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist. Sellised 
eesmärgid hõlmavad kultuuri- ja 
meediapoliitika eesmärke, nagu
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
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kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.
Et loa omanik saaks raadiosageduste 
kaudu osutatavate teenuste sisu 
edastamiseks vabalt valida kõige 
tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab raportööri muudatusettepanekut nr 5. Individuaalsed 
õigused antakse ringhäälinguorganisatsioonidele, kes peavad vastutasuks täitma sisu 
reguleerimise alaseid kohustusi. Seega peab olema võimalik tagada seos üksiklubade ja sisu 
reguleerimise vahel seoses liikmesriikide pädevusega edendada kulutuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ja meediakanalite paljusust.

Muudatusettepanek 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti.
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Pealegi võib spektri kasutamise selgelt 
määrata konkreetse teenuse osutamiseks
või eritehnoloogiale, et saavutada selgelt 
määratletud ja üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu näiteks inimelude kaitse, 
vajadus toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust või vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist, kui need 
meetmed on vajalikud ja 
proportsionaalsed. Sellisteks eesmärkideks 
on sellised kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärgid nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine, nagu need 
kooskõlas ühenduse õigusega on sätestatud 
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arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid. 
Et loa omanik saaks raadiosageduste kaudu 
osutatavate teenuste sisu edastamiseks 
vabalt valida kõige tõhusamad vahendid, ei 
tohiks raadiosageduste kasutusloa kaudu 
sisu reguleerida. Et loa omanik saaks 
raadiosageduste kaudu osutatavate 
teenuste sisu edastamiseks vabalt valida 
kõige tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

riikide õigusaktides. Välja arvatud juhul, 
kui see on vajalik inimelude kaitseks, ei 
tohiks erandiga anda teatavate teenuste 
kasutamise ainuõigust, vaid üksnes 
eelisõiguse, nii et samas sagedusalas saaks 
võimaluste piires kasutada teisi teenuseid 
ja tehnoloogiaid.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt raamdirektiivi põhjendusele 5 ei või edastamist ja sisu reguleerivate õigusnormide 
eraldamine takistada nende vaheliste seoste arvesse võtmist, eelkõige meediakanalite 
paljususe, kultuurilise mitmekesisuse ja tarbijate kaitse tagamiseks. Liikmesriigid peavad 
seega säilitama võimaluse siduda sagedusalade kohta individuaalsete kasutusõiguste andmise 
konkreetsete sisuteenuste pakkumise kohustustega.

Muudatusettepanek 34
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 

(22) Spektri kasutajad peaksid saama 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Teiselt poolt võidakse spektri kasutamine 
määrata spetsiaalselt konkreetse teenuse 
osutamiseks või selleks, et konkreetse 
tehnoloogia kaudu saavutada selgelt 
määratletud ja üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu näiteks inimelude kaitse, 
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inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid. 
Et loa omanik saaks raadiosageduste 
kaudu osutatavate teenuste sisu 
edastamiseks vabalt valida kõige 
tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

vajadus toetada sotsiaalset, piirkondlikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust või vältida 
spektri ebatõhusat kasutamist, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne. Sellised 
eesmärgid hõlmavad kultuuri- ja 
meediapoliitika eesmärke, nagu
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab raportööri muudatusettepanekut nr 5. Individuaalsed 
õigused antakse ringhäälinguorganisatsioonidele, kes peavad vastutasuks täitma sisu 
reguleerimise alaseid kohustusi. Seega peab olema võimalik tagada seos üksiklubade ja sisu 
reguleerimise vahel seoses liikmesriikide pädevusega edendada kulutuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ja meediakanalite paljusust. 

Muudatusettepanek 35
Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
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põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid. 
Et loa omanik saaks raadiosageduste 
kaudu osutatavate teenuste sisu 
edastamiseks vabalt valida kõige 
tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Sellega 
seoses võib loaomaniku individuaalne 
kasutusõigus olla seotud kohustustega 
pakkuda konkreetseid sisuteenuseid. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitseks, ei tohiks erandiga anda teatavate 
teenuste kasutamise ainuõigust, vaid 
üksnes eelisõiguse, nii et samas 
sagedusalas saaks võimaluste piires 
kasutada teisi teenuseid ja tehnoloogiaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 

(22) Spektri kasutajad peaksid saama ka 
vabalt valida teenuseid, mida nad soovivad 
spektri kaudu osutada, juhul kui varem 
omandatud õigustest tingitud 
üleminekumeetmetest ei tulene teisiti. 
Kõnealusest teenuseneutraalsuse 
põhimõttest peaks saama teha vajalikke ja 
proportsionaalseid erandeid, millega 
nõutakse konkreetse teenuse osutamist, et 
saavutada selgelt määratletud ja üldist huvi 
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pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. Välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimelude kaitseks, ei tohiks erandiga 
anda teatavate teenuste kasutamise 
ainuõigust, vaid üksnes eelisõiguse, nii et 
samas sagedusalas saaks võimaluste 
piires kasutada teisi teenuseid ja 
tehnoloogiaid. Et loa omanik saaks 
raadiosageduste kaudu osutatavate 
teenuste sisu edastamiseks vabalt valida 
kõige tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

pakkuvaid eesmärke, nagu näiteks 
inimelude kaitse, vajadus toetada 
sotsiaalset, piirkondlikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust või vältida spektri 
ebatõhusat kasutamist. Sellisteks 
eesmärkideks peaks muu hulgas olema 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu need kooskõlas ühenduse õigusega on 
sätestatud riikide õigusaktides. 

Or. en

Selgitus

Raamdirektiivi põhjendus 5 tunnistab täielikult, et edastuse ja sisu reguleerimise lahutamisel 
tuleb arvesse võtta nende vahel olemas olevaid seoseid. Seega peab liikmesriikidele jääma 
võimalus siduda individuaalsete kasutusõiguste andmist konkreetsete sisuteenuste pakkumise 
kohustustega.

Muudatusettepanek 37
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist
vastavalt oma riigi seadustele. 

(23) Liikmesriigi pädevusse kuulub 
raadiosageduste eraldamise ulatuse ja 
laadi kindlaksmääramiseks tagada selliste 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
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paljususe edendamine vastavalt oma riigi 
seadustele, rahvusvaheliselt kokku lepitud 
raadiosagedusplaanidele ja ühenduse 
õiguse üldpõhimõtetele.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada õiguslik järjepidevus raamdirektiivi artikli 9 lõikes 4 välja pakutud 
muudatusettepaneku sõnastusega. See muudatusettepanek täiendab raportööri 
muudatusettepanekut 6.

Muudatusettepanek 38
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna spektri eraldamine 
konkreetsetele tehnoloogiatele või 
teenustele on erand tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest ning 
vähendab vabadust valida osutatav teenus 
või kasutatav tehnoloogia, siis peab iga 
selline eraldamine olema läbipaistev ning 
sellele peab eelnema avalik arutelu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus artikli 6.1 kohta tehtud muudatusettepanekuga. 
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Muudatusettepanek 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna spektri eraldamine 
konkreetsetele tehnoloogiatele või 
teenustele on erand tehnoloogia- ja 
teenuseneutraalsuse põhimõtetest ning 
vähendab vabadust valida osutatav teenus 
või kasutatav tehnoloogia, siis peab iga 
selline eraldamine olema läbipaistev ning 
sellele peab eelnema avalik arutelu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguslik järjepidevus tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse põhimõtetega. 

Muudatusettepanek 40
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui ühenduse elektronside- ja 
spektripoliitika rakendamiseks on vaja 
vastu võtta ühtlustamismeetmed, mis 
lähevad tehnilise rakendamise meetmetest 
kaugemale, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomeettepaneku.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamismeetmete, mis hõlmavad reguleerivasse raamistikku uute põhisätete lisamist, 
kohta tuleks teha õigusloomeettepanek. Ainult raamistikus sätestatud eeskirjade vahetu 
kohaldamine või vähemoluliste elementide lisamine toimuks komiteemenetluse korras.
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Muudatusettepanek 41
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui on ühenduse elektronside- ja 
spektripoliitika rakendamiseks on vaja 
vastu võtta ühtlustamismeetmed, mis 
lähevad tehnilise rakendamise meetmetest 
kaugemale, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomeettepaneku.

Or. en

Selgitus

(Trautmann, muudatusettepanek 6 – selgitus osaliselt muudetud) Muudatusettepanek, et 
tagada õiguslik järjepidevus otsusega 1999/468/EÜ, põhjendusega 7a ja artikli 1 lõikega 2: 
Reguleerivasse raamistikku uusi põhisätteid lisavate meetmete kohta tuleb teha 
õigusloomeettepanek. Komiteemenetlust võib kohaldada ainult vähemoluliste elementide 
suhtes. Spektri ühtlustamine ei ole käesoleva direktiivi vähemoluline element.

Muudatusettepanek 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Kui ühenduse elektronside- ja 
spektripoliitika rakendamiseks on vaja 
vastu võtta ühtlustamismeetmed, mis 
lähevad tehnilise rakendamise meetmetest 
kaugemale, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
õigusloomeettepaneku.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek, et tagada õiguslik järjepidevus otsusega 1999/468/EÜ, põhjendusega 7a 
ja artikli 1 lõikega 2: reguleerivasse raamistikku uusi põhisätteid lisavate meetmete kohta 
tuleb teha õigusloomeettepanek. Komiteemenetlust võib kohaldada ainult vähemoluliste 
elementide suhtes. 

Muudatusettepanek 43
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. Kui 
tungiva kiireloomulise vajaduse tõttu ei 
ole võimalik selle menetluse tavapäraseid 
tähtaegu järgida, peaks komisjonil olema 
võimalik kasutada nimetatud otsuse 
artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust,

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja 
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. 
Arvestades, et kontrolliga 
regulatiivmenetluse läbiviimine 
tavapärase ajakava kohaselt võib 
teatavates eriolukordades takistada 
rakendusmeetmete õigeaegset 
vastuvõtmist, peaksid Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon tegutsema kiiresti, et 
tagada nende meetmete õigeaegne 
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vastuvõtmine.

Or. en

Selgitus

Ülekaalukatel ja õigustatud kiireloomulistel põhjustel peavad Euroopa Parlament, nõukogu 
ja komisjon tegutsema kiiresti, et tagada komiteemeetmete õigeaegne vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 44
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; spektri ja
numeratsiooni valdkondade ühtlustamist 
ning võrkude ja teenuste turvalisuse alaseid 
küsimusi; riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Talle tuleks anda 
ka õigus võtta vastu rakendusmeetmeid 
juurdepääsu käsitleva direktiivi I ja II lisa 
ajakohastamiseks vastavalt turgude ja 
tehnoloogia arengule ning 
rakendusmeetmeid elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste lubade andmise 
eeskirjade, korra ja tingimuste 
ühtlustamiseks. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on täiendada 
eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. Kui 
tungiva kiireloomulise vajaduse tõttu ei 
ole võimalik selle menetluse tavapäraseid 
tähtaegu järgida, peaks komisjonil olema 
võimalik kasutada nimetatud otsuse 
artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust,

(60) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
vastu võtma rakendusmeetmeid, mis 
käsitlevad raamdirektiivi artiklis 7 
sätestatud teatamist; numeratsiooni 
valdkonna ühtlustamist ning võrkude ja 
teenuste turvalisuse alaseid küsimusi; 
riikidevaheliste turgude 
kindlaksmääramist; standardite 
rakendamist; reguleeriva raamistiku sätete 
ühtlustatud kohaldamist. Kuna need on 
üldist laadi meetmed, mille eesmärk on 
täiendada eespool nimetatud direktiive uute 
väheoluliste osade lisamise teel, tuleb need 
vastu võtta, kasutades otsuse 
1999/468/EMÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlust. 
Arvestades, et kontrolliga 
regulatiivmenetluse läbiviimine 
tavapärase ajakava kohaselt võib 
teatavates eriolukordades takistada 
rakendusmeetmete õigeaegset 
vastuvõtmist, peaksid Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon tegutsema kiiresti, et 
tagada nende meetmete õigeaegne 
vastuvõtmine.
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Or. en

Selgitus

Vaja on tagada õiguslik järjepidevus raamdirektiivi uue artikli 8 a kohta tehtud 
muudatusettepanekutega ja loadirektiivi artiklis 6a tehtud muudatusettepanekutega. 
Reguleerivasse raamistikku uusi põhisätteid lisavate meetmete kohta tuleb teha 
õigusloomeettepanek. Komiteemenetlust võib kasutada ainult vähemoluliste elementide 
suhtes. Ülekaalukatel ja õigustatud kiireloomulistel põhjustel peavad Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon tegutsema kiiresti, et tagada komiteemenetluse õigeaegne vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 45
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule või kui ta kavatseb 
kehtestada artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaseid 
piiranguid, annab ta huvitatud pooltele 
võimaluse esitada meetme eelnõu kohta 
mõistliku aja jooksul arvamus.

Liikmesriik tagab, välja arvatud artikli 7 
lõikega 10, artikliga 20 või 21 hõlmatud 
juhtudel ning kui artikli 9c kohaselt vastu 
võetud rakendussätetega ei ole ette nähtud 
teisiti, et kui riigi reguleeriv asutus 
kavatseb käesoleva direktiivi või 
eridirektiivide kohaselt võtta meetmeid, 
millel on märkimisväärne mõju 
asjaomasele turule, annab ta huvitatud 
pooltele võimaluse esitada meetme eelnõu 
kohta mõistliku aja jooksul arvamus.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek, et spektri tõhusaks majandamiseks võetaks tasakaalustatult arvesse nii 
selle majanduslikku kui ka ühiskondlikku väärtust. Spektri osa määramine üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide täitmiseks ei kujuta endast seega piirangut või erandit kavandatud 
teenuseneutraalsuse põhimõttest, vaid täiendab seda. Seega ei ole põhjendatud kehtestada 
täiendavat konsultatsioonimenetlust.
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Muudatusettepanek 46
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 ja 9–13 ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17, 

(c) kehtestada, muuta või tühistada 
ettevõtja kohustus vastavalt artiklile 16 
koostoimes direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklitega 
5 – välja arvatud lõike 1 punkt b – ja 9–13 
ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikliga 17, 

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2002/19 (juurdepääsudirektiiv) lõike 5 punktis 1 ette nähtud meetmete eesmärk on 
säilitada meediakanalite paljusus ja kulutuuriline mitmekesisus digitaaltelevisiooni 
valdkonnas ja seega kuuluvad need meetmed selgelt liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek47
Guy Bono

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kohaldades põhimõtet, et 
lõppkasutajatel peab olema võimalik ligi 
pääseda mis tahes seaduslikule infosisule 
ja seda levitada ning kasutada soovi 
kohaselt kõiki seaduslikke rakendusi ja/või 
teenuseid.

(g) kohaldades põhimõtet, et 
lõppkasutajatel on õigus ligi pääseda mis 
tahes […] infosisule ja seda levitada ning 
kasutada soovi kohaselt kõiki […]
rakendusi ja/või teenuseid, tingimusel, et 
nad järgivad avaliku korra, avaliku 
julgeoleku ja kõlbluse kaalutlustel 
põhinevaid riikide karistusseadustikke.

Or. fr
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Selgitus

Omadussõnade „seaduslik” kasutamine sõna „infosisu” ja „teenus” ees ei võimalda hõlmata 
võimalikke informaatikaga seotud kuritarvitusi, mida lõppkasutajad võivad toime panna, ja 
on pealegi segadust tekitav. Seega tuleks täpsustada, et riiklik asutus valvab, et kogu sättes 
osutatud tegevus oleks võimalik, tingimusel, et kasutaja ei eksi riikide karistusseadustike 
sätete vastu (eelkõige seoses lapspornograafia, rassistliku sisu levitamisega).

Muudatusettepanek48
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tagades elektronsidevõrke ja –
teenuseid pakkuvate ettevõtjate koostöö 
elektronsidevõrkude ja -teenuste 
seadusliku sisu kaitse ja edendamisega 
seotud sektoritega.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tagades, et elektronsideteenuseid ja -
võrke pakkuvad ettevõtjad teevad 
koostööd elektronsideteenuste ja -võrkude 
seadusliku sisu kaitse ja edendamisega 
seotud sektoritega.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek lisatakse III peatükki „Riikide reguleerivate asutuste kohustused”. 
See kehtestab elektronsideteenustele ja -võrkudele kohustuse teha koostööd 
intellektuaalomandiõiguste omanikega (autorid, tootjad, esinejad), et välja töötada ühised 
autoriõigustega kaitstud teoste kaitsmise ja edendamise meetodid ja vahendid. 

Muudatusettepanek 50
Guy Bono

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt g a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kohaldades põhimõtet, mille kohaselt 
ei tohi ühtegi lõppkasutaja õiguste ja 
vabaduste piirangut kehtestada ilma 
kohtu eelneva otsuseta, välja arvatud 
vääramatu jõu juhul või võrkude 
terviklikkuse ja turvalisuse tagamisega 
seotud vajadusest tingitult.

Or. fr

Selgitus

Välja arvatud vääramatu jõu juhul või infrastruktuuride terviklikkuse ja turvalisuse 
tagamisega seotud vajadusest tingitult võib lõppkasutaja õiguste ja vabaduste piirangu üle 
otsustada ainult kohus, kes on tavapärane õiguste kaitsja.

Muudatusettepanek 51
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel 8 a:
„Artikkel 8 a
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Raadiospektri poliitika kooskõlastamine 
ühenduses

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiosageduste 
kasutamise strateegilisel planeerimisel ja 
võimalikul ühtlustamisel ühenduses. Nad 
tagavad spektripoliitikas lähenemisviiside 
sidususe teiste riiklike või ELi 
poliitikatega, näiteks meediapoliitikaga. 
2. Liikmesriigid tagavad poliitiliste 
lähenemisviiside kooskõlastamise ja –
vajaduse korral – ühtlustatud tingimused 
siseturu rajamiseks ja toimimiseks 
vajaliku spektri kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamise osas ning kooskõlas 
raadiospektri kasutamisega seotud 
majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste, 
tervishoiualaste ja sotsiaalsete 
kaalutlustega.
3. Liikmesriigid tagavad kooskõlastatud ja 
õigeaegse teabe esitamise raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta ühenduses.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa kooskõlastamise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
kasutamine mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Käesolevaga luuakse lõigetes 1 ja 4 
sätestatud eesmärkide täitmisele kaasa 
aitamiseks raadiospektrikomitee (edaspidi 
„RSK"). RSK nõustab Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni 
raadiospektripoliitika küsimustes. RSK 
koosneb ühest kõrgetasemelisest 
esindajast iga liikmesriigi 
raadiospektripoliitika ja/või 
meediaregulatsiooni eest vastutavast 
reguleerivast asutustest. Komisjon on 
hääleõiguseta liige.
6. RSK võtab Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni nõudmisel või 
omal algatusel kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu arvamusi. Igal 
liikmesriigil on üks hääl ja komisjon ei 
hääleta.
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7. Komisjon sõnastab RSK arvamust 
hoolikalt arvesse võttes iga kolme aasta 
tagant ühised poliitilised eesmärgid ja 
annab ühenduse spektripoliitika 
arendamiseks mittesiduvad suunised.
8. Komisjon võib RSK arvamust hoolikalt 
arvesse võttes teha õigusloomemeetmete 
ettepanekuid lõikes 7 kindlaks määratud 
ühiste poliitikaeesmärkide täitmiseks.
9. Komisjon võib rahvusvahelistes 
organisatsioonides ühenduse huvide 
tõhusa kooskõlastamise tagamiseks 
vajadusel anda RSK nõusolekul Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule volituse 
läbirääkimisteks.
10. RSK esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule oma tegevuse aastaaruande.”

Or. en

Selgitus

Raadiospektri strateegia planeerimine ELi tasandil nõuab rahvusvaheliselt siduvate lepingute 
ja liikmesriikide pädevuste austamist seoses raadiospektriga. Ainult poliitiliste lähenemiste 
parema kooskõlastamise kaudu areneb spektri haldamine ELis edasi. Tehakse ettepanek, et 
uus täiustatud komitee, kuhu peaks kuuluma üks esindaja igast seadusjärgsest Telecomist 
ja/või reguleerivast meediaasutusest liikmesriikides – võttes seega arvesse olemasolevaid 
seoseid edastamise reguleerimise ja sisu reguleerimise vahel – aitab välja arendada ELi 
tervikliku spektripoliitika.

Muudatusettepanek 52
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel 8 a:
„Artikkel 8 a

Raadiospektri poliitika kooskõlastamine 
ühenduses
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1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiosageduste 
kasutamise strateegilisel planeerimisel ja 
võimalikul ühtlustamisel ühenduses. Nad 
tagavad spektripoliitikas lähenemisviiside 
sidususe teiste riiklike või ELi 
poliitikatega, näiteks meediapoliitikaga. 
2. Liikmesriigid tagavad 
poliitikalähenemisviiside kooskõlastamise 
ja – vajaduse korral – ühtlustatud 
tingimused siseturu rajamiseks ja 
toimimiseks vajaliku spektri 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise osas 
ja kooskõlas raadiospektri kasutamisega 
seotud majanduslike, poliitiliste, 
kultuuriliste, tervishoiualaste ja 
sotsiaalsete kaalutlustega.
3. Liikmesriigid tagavad kooskõlastatud ja 
õigeaegse teabe esitamise raadiosageduste
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta ühenduses.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa kooskõlastamise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
kasutamine mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Käesolevaga luuakse lõigetes 1 ja 4 
sätestatud eesmärkide täitmisele kaasa 
aitamiseks raadiospektrikomitee (edaspidi 
„RSK"). RSK nõustab Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni 
raadiospektripoliitika küsimustes. RSK 
koosneb ühest kõrgetasemelisest 
esindajast iga liikmesriigi 
raadiospektripoliitika ja/või 
meediaregulatsiooni eest vastutavast 
reguleerivast asutustest. Komisjon on 
hääleõiguseta liige.
6. RSK võtab Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni nõudmisel või 
omal algatusel kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu arvamusi. Igal 
liikmesriigil on üks hääl ja komisjon ei 
hääleta.
7. Komisjon sõnastab RSK arvamust 
hoolikalt arvesse võttes iga kolme aasta 
tagant ühised poliitilised eesmärgid ja 
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annab ühenduse spektripoliitika 
arendamiseks mittesiduvad suunised.
8. Komisjon võib RSK arvamust hoolikalt 
arvesse võttes teha õigusloomemeetmete 
ettepanekuid lõikes 7 kindlaks määratud 
ühiste poliitikaeesmärkide täitmiseks.
9. Komisjon võib rahvusvahelistes 
organisatsioonides ühenduse huvide 
tõhusa kooskõlastamise tagamiseks 
vajaduse korral anda RSK nõusolekul 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
volituse läbirääkimisteks.
10. RSK esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule oma tegevuse aastaaruande.”

Or. en

Selgitus

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
from each national authority reponding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Muudatusettepanek 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel 8 a:
„Artikkel 8 a

Raadiospektri poliitika kooskõlastamine 
ühenduses

1. Liikmesriigid teevad omavahel ja 
komisjoniga koostööd raadiosageduste 
kasutamise strateegilisel planeerimisel ja 
võimalikul ühtlustamisel ühenduses. Nad 
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tagavad spektripoliitikas lähenemisviiside
sidususe teiste riiklike või ELi 
poliitikatega, näiteks meediapoliitikaga. 
2. Liikmesriigid tagavad poliitiliste 
lähenemisviiside kooskõlastamise ja –
vajaduse korral – ühtlustatud tingimused 
siseturu rajamiseks ja toimimiseks 
vajaliku spektri kättesaadavuse ja tõhusa 
kasutamise osas ja kooskõlas 
raadiospektri kasutamisega seotud 
majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste, 
tervishoiualaste ja sotsiaalsete 
kaalutlustega.
3. Liikmesriigid tagavad kooskõlastatud ja 
õigeaegse teabe esitamise raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta ühenduses.
4. Liikmesriigid tagavad ühenduse huvide 
tõhusa kooskõlastamise rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kus raadiospektri 
kasutamine mõjutab ühenduse poliitikat.
5. Käesolevaga luuakse lõigetes 1 ja 4 
sätestatud eesmärkide täitmisele kaasa 
aitamiseks raadiospektripoliitika komitee 
(edaspidi „RSK"). RSK nõustab Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni 
raadiospektripoliitika küsimustes. RSK 
koosneb ühest kõrgetasemelisest 
esindajast iga liikmesriigi
raadiospektripoliitika ja/või 
meediaregulatsiooni eest vastutavast 
reguleerivast asutustest. Komisjon on 
hääleõiguseta liige.
6. RSK võtab Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni nõudmisel või 
omal algatusel kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu arvamusi. Igal 
liikmesriigil on üks hääl ja komisjon ei 
hääleta.
7. Komisjon sõnastab RSK arvamust 
hoolikalt arvesse võttes iga kolme aasta 
tagant ühised poliitilised eesmärgid ja 
annab ühenduse spektripoliitika 
arendamiseks mittesiduvad suunised.
8. Komisjon võib RSK arvamust hoolikalt 
arvesse võttes teha õigusloomemeetmete 
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ettepanekuid lõikes 7 kindlaks määratud 
ühiste poliitikaeesmärkide täitmiseks.
9. Komisjon võib rahvusvahelistes 
organisatsioonides ühenduse huvide 
tõhusa kooskõlastamise tagamiseks 
vajaduse korral anda RSK nõusolekul 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
volituse läbirääkimisteks.
10. RSK esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule oma tegevuse aastaaruande.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek, et uus tõhustatud komitee, kuhu peaks kuuluma üks esindaja igast 
seadusjärgsest Telecomist ja/või reguleerivast meediaasutusest liikmesriikides – võttes seega 
arvesse olemasolevaid seoseid edastamise reguleerimise ja sisu reguleerimise vahel – aitab 
välja arendada ELi tervikliku spektripoliitika.

Muudatusettepanek 54
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

1. Võttes arvesse, et raadiosagedused on 
avalik hüve, millel on tähtis sotsiaalne,
kultuuriline ja majanduslik väärtus, tagab 
liikmesriik oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

Or. en
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Selgitus

Raadiospekter on kahtlemata napp ressurss. Selle tõhusaks haldamiseks tuleks vastavalt ja 
tasakaalustatult arvesse võtta nii selle majanduslikku kui ka avalikku väärtust.

Muudatusettepanek 55
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõikes 4 sätestatud piirangu järgimiseks. (d) lõikes 4 sätestatud piirangu, sealhulgas 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
edendamiseks mõeldud piirangute 
järgimiseks.

Or. en

Selgitus

Kultuuri- ja meediapoliitika eesmärke tuleks konkreetselt nimetada, sest need on üks peamisi 
argumente selleks, et liikmesriigid seaksid teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse põhimõttele 
piiranguid.

Muudatusettepanek 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõikes 4 sätestatud piirangu
järgimiseks.

(d) lõikes 4 sätestatud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

On vaja tagada järjepidevus artikli 9 lõikega 4.

Muudatusettepanek 57
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõikes 4 sätestatud piirangu
järgimiseks.

(d) lõikes 4 sätestatud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi täitmiseks.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada järjepidevus raamdirektiivi artikli 9 lõikes 4 soovitatud muudatusettepanekute 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid. 

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel nende 
sageduste eraldamise riiklikes tabelites ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (RTL) eeskirjades kindlaks 
määratud elektronsideteenusteks
kättesaadavatel sagedusaladel võib osutada 
ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
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mittediskrimineerivaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsus tuleks määratleda vastavalt võimalustele, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, kus on kindlaks määratud, millised 
teenused võivad eri sagedusaladel koos esineda. Teenuseneutraalsuse õiguslikult kindla 
määratluse tulemusel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade raames 
avalikku huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed ei ole selle põhimõtte 
piirang, vaid tagajärg.

Muudatusettepanek 59
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel nende 
sageduste eraldamise riiklikes tabelites ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (RTL) raadioeeskirjades kindlaks 
määratud elektronsideteenusteks
kättesaadavatel sagedusaladel võib osutada 
ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Sageduste eraldamise riiklikud tabelid jäävad raadiosagedusalade jaotamise põhivahendiks. 
Pealegi on oluline selgitada, et neutraalsusepõhimõte peab olema kooskõlas Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjadega, mis annavad peamise kaitse häiringute vastu.
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Muudatusettepanek 60
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud
teisiti, tagab liikmesriik, et tema kõikidel 
sageduste eraldamise riiklikes tabelites ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (RTL) raadioeeskirjades kindlaks 
määratud elektronsideteenusteks
kättesaadavatel sagedusaladel võib osutada 
ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsus peaks piirduma võimalustega, mida pakutakse Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, mis määravad kindlaks, millised teenused võivad eri 
sagedusaladel koos esineda.

Muudatusettepanek 61
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et tema kõikidel
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elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

sageduste eraldamise riiklikes tabelites ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu (RTL) raadioeeskirjades kindlaks 
määratud elektronsideteenusteks
kättesaadavatel sagedusaladel võib osutada 
ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsus tuleks määratleda vastavalt võimalustele, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, kus on kindlaks määratud, millised 
teenused võivad eri sagedusaladel koos esineda. Teenuseneutraalsuse õiguslikult kindla 
määratluse tulemusel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade raames 
avalikku huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed ei ole selle põhimõtte 
piirang, vaid tagajärg. Läbipaistvusega seotud põhjustel tuleks kõik üldist huvi pakkuvad 
eesmärgid riikide õigusaktides kindlaks määrata kooskõlas ühenduse õigusega. 

Muudatusettepanek 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

Meetmed, millega nõutakse teatava teenuse 
osutamist konkreetses sagedusalas, on 
vajalikud selleks, et saavutada kooskõlas 
ühenduse õigusega riigi õigusaktides 
määratletud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine, või kultuuri- ja 
meediapoliitika eesmärke, nagu 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 
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Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsus tuleks määratleda vastavalt võimalustele, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, kus on kindlaks määratud, millised 
teenused võivad eri sagedusaladel koos esineda. Teenuseneutraalsuse õiguslikult kindla 
määratluse tulemusel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade raames 
avalikku huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed ei ole selle põhimõtte 
piirang, vaid tagajärg.

Muudatusettepanek 63
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
elektronsideteenuse osutamist konkreetses 
sagedusalas, on vajalikud selleks, et 
saavutada kooskõlas ühenduse õigusega
riigi õigusaktides määratletud üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, nagu inimelude 
kaitse, sotsiaalse, regionaalse või 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
ebatõhusa spektrikasutuse vältimine, või 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärke, 
nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine, nagu on kooskõlas 
ühenduse õigusega sätestatud riikide 
õigusaktides. 

Or. en

Selgitus

Üldist huvi pakkuvate eesmärkide tõlgendamine peaks igas liikmesriigis toimuma 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt. Teiselt poolt on ainult „kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe edendamise” nimetamine liiga kitsas, sest see ei 
hõlma kõiki audiovisuaalmeediapoliitikas taotletavaid üldist huvi pakkuvaid eesmärke .
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Muudatusettepanek 64
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Meetmed, millega nõutakse teatava teenuse 
osutamist konkreetses sagedusalas, on 
vajalikud selleks, et saavutada kooskõlas 
ühenduse õigusega riigi õigusaktides 
määratletud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine, või kultuuri- ja 
meediapoliitika eesmärke, nagu 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsus tuleks määratleda vastavalt võimalustele, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, kus on kindlaks määratud, millised 
teenused võivad eri sagedusaladel koos esineda. Teenuseneutraalsuse õiguslikult kindla 
määratluse tulemusel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade raames 
avalikku huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed ei ole selle põhimõtte 
piirang, vaid tagajärg. Läbipaistvusega seotud põhjustel tuleks kõik üldist huvi pakkuvad 
eesmärgid riikide õigusaktides kindlaks määrata kooskõlas ühenduse õigusega. 

Muudatusettepanek 65
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine, hariduse või 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 

Or. en

Selgitus

Arvestades hariduse tähtsust meie ühiskonnas, on vaja seda nimetada eesmärgina, et 
õigustada teenuseneutraalsusele kehtestatud proportsionaalseid ja mittediskrimineerivaid 
piiranguid.

Muudatusettepanek 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Meetme, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektronsideteenuste
pakkumine, võib kehtestada üksnes juhul, 
kui see on vajalik inimelude kaitsega 
seotud teenuste tagamiseks või kahjulike 
häiringute vältimiseks.

Or. en
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Selgitus

Teenuseneutraalsus tuleks määratleda vastavalt võimalustele, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, kus on kindlaks määratud, millised 
teenused võivad eri sagedusaladel koos esineda. Teenuseneutraalsuse õiguslikult kindla 
määratluse tulemusel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade raames 
avalikku huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed ei ole selle põhimõtte 
piirang, vaid tagajärg.

Muudatusettepanek 67
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks. 

Meetme, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektronsideteenuste
pakkumine, võib kehtestada üksnes juhul, 
kui see on vajalik inimelude kaitsega 
seotud teenuste tagamiseks või kahjulike 
häiringute vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsus tuleks määratleda vastavalt võimalustele, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjades, kus on kindlaks määratud, millised 
teenused võivad eri sagedusaladel koos esineda. Teenuseneutraalsuse õiguslikult kindla 
määratluse tulemusel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade raames 
avalikku huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed ei ole selle põhimõtte 
piirang, vaid tagajärg. Läbipaistvusega seotud põhjustel tuleks kõik üldist huvi pakkuvad 
eesmärgid riikide õigusaktides kindlaks määrata kooskõlas ühenduse õigusega. 

Muudatusettepanek 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute
vajalikkuse.

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide vajalikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigi pädevusse kuulub selliste 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamiseks mõeldud 
meetmete ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine vastavalt oma riigi 
seadustele.

Or. en

Selgitus

Guardans’i muudatusettepanek 16: sõna „piirangud” on muudetud „meetmeteks”, et tagada 
sõnastuse järjepidevus raamdirektiivi artikli 9 lõike 4 kohta kavandatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 70
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja 
on raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning 
raadiosageduste kasutamise õigus on 
antud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.

2. Riigi kultuuri- ja meediapoliitika 
raames konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi täitmiseks seatud piirangud on 
käesolevas artiklis sätestatud 
läbivaatamismenetlusest vabastatud.

Or. en

Selgitus

Audiovisuaalsektori üldist huvi pakkuvate eesmärkide eripära, mis põhjendab liikmesriikide 
pädevust määrata kindlaks selliste piirangute kohaldamisala, laadi ja kestuse 
neutraalsusepõhimõtte suhtes, peaks õigustama ka liikmesriikide poolt kindlaks määratud 
spetsiaalset läbivaatamismenetlust.

Muudatusettepanek 71
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, saab läbivaatamise 
taotluse esitada üksnes raadiosageduste 
selle osa suhtes, mis on vajalik kõnealuse 

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, sealhulgas raadio- või 
ringhäälinguteenuste pakkumiseks, jääb 
kasutamisõigus raadiosageduste selle osa 
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teenuse osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

suhtes, mis on vajalik kõnealuse teenuse 
osutamiseks, kehtima tähtaja lõpuni.
Sellele osale raadiosagedustest, mis ei ole 
enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse kooskõlas artikli 9 
lõigetega 3 ja 4 läbi uus jaotamismenetlus 
vastavalt loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Ringhäälinguettevõtjatel peaks olema võimalik jätkata oma ringhäälinguteenuste pakkumist 
ja neid pärast digitaaltelevisioonile üleminekut isegi edasi arendada (st HDTV). Digitaalse 
dividendi osa, mida ei kasutata ringhäälingueesmärkidel, tuleks uute eeskirjade kohaselt 
ümber määrata teisteks otstarveteks.

Muudatusettepanek 72
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, saab läbivaatamise 
taotluse esitada üksnes raadiosageduste 
selle osa suhtes, mis on vajalik kõnealuse 
teenuse osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, jääb kasutamisõigus 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
määratud kõnealuse teenuse osutamiseks, 
kehtima tähtaja lõpuni. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis ei pruugi enam olla
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse kooskõlas selle direktiivi artikli 9 
lõigetega 3 ja 4 ja loadirektiivi artikli 7 
lõikega 2 läbi uus jaotamismenetlus.

Or. en
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Selgitus

(Trautmann, muudatusettepanek 29 – osaliselt muudetud sätte laiendamisega ka 
raadioteenustele). Raadio- ja ringhäälinguettevõtjatel peaks olema võimalik jätkata oma 
teenuste pakkumist ja neid pärast digitaaltelevisioonile üleminekut isegi edasi arendada. 

Muudatusettepanek 73
Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja 
on raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning 
raadiosageduste kasutamise õigus on 
antud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.

2. See artikkel ei ole kohaldatav juhul, kui 
liikmesriikide kehtestatud piirangud 
seisnevad kultuuripoliitika, keelelise 
mitmekesisuse ja meediakanalite 
paljususe eesmärkide edendamises. 

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
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artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida,
tingimusel, et selline võõrandamine või 
rentimine on riiklike menetlustega 
kooskõlas ja raadiosagedusalal pakutav 
teenus selle tulemusel ei muutu.

Or. en

Selgitus

Spektriga kauplemine ei tohiks viia spekuleerimiseni ega konkreetsetel raadiosagedusaladel 
pakutavate teenuste maksustamiseni, eelkõige siis, kui teenuseid pakutakse piirangu alusel, et 
tagada üldist huvi pakkuva eesmärgi täitmine.

Muudatusettepanek 75
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta. 

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida,
tingimusel, et selline võõrandamine või 
rentimine on riiklike menetlustega 
kooskõlas ja raadiosagedusalal pakutav 
teenus selle tulemusel ei muutu.

Or. en

Selgitus

Kuna spektri haldamine jääb riikide pädevusse, tuleks riikide menetlusi ja määrusi täiel 
määral arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja 
on raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning 
raadiosageduste kasutamise õigus on 
antud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.

2. See artikkel ei ole kohaldatav juhul, kui 
liikmesriikide kehtestatud piirangud 
seisnevad kultuuripoliitika, keelelise 
mitmekesisuse ja meediakanalite 
paljususe eesmärkide edendamises.

Or. fr

Selgitus

Kuna liikmesriigid on pädevad määrama kindlaks kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
edendamiseks kehtestatud tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse põhimõtete piirangute 
kohaldamisala, laadi ja kestust, ei ole artiklis 9a ette nähtud läbivaatamismenetlus nendel 
juhtudel asjakohane. Lisaks on komisjoni lõikes 2 segatud kaks eri punkti: piirangute 
läbivaatamine ja kasutusõiguste kui selliste läbivaatamine, kusjuures viimast käsitletakse 
loadirektiivi artikli 5 lõikes 2.

Muudatusettepanek 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et: 

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks käesoleva direktiivi artiklis 8a 
sätestatut, võtab komisjon käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
vastu vajalikud tehnilised rakendussätted, 
et: 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 78
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et: 

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks käesoleva direktiivi artiklis 8a 
sätestatut, võtab komisjon käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
vastu vajalikud tehnilised rakendussätted, 
et: 

Or. en
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Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. 

Muudatusettepanek 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
eeskirjad vastavalt artiklile 9; 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 80
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
eeskirjad vastavalt artiklile 9; 

Or. en
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Selgitus

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Muudatusettepanek 81
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) tagada kooskõlastatud ja õigeaegne 
teabe esitamine raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse ja ühtsuse saavutamiseks on oluline, et kõik ühtlustamismeetmed spektri 
haldamise alal rühmitatakse kokku, mitte ei jagata kahe erineva õigusliku raamistiku vahel 
(raamdirektiiv ja raadiospektri otsus).

Muudatusettepanek 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) tagada kooskõlastatud ja õigeaegne 
teabe esitamine raadiosageduste 
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eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 83
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) tagada kooskõlastatud ja õigeaegne 
teabe esitamine raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.
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Muudatusettepanek 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida; 

(a) määrata kindlaks need sagedusalad, 
kus ettevõtjatel lubatakse kasutusõigusi 
üksteisele võõrandada või rentida, välja 
arvatud liikmesriikide poolt 
ringhäälinguteenuste jaoks kavandatud 
raadiosagedused;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 85
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida; 

(a) määrata kindlaks need sagedusalad, 
kus ettevõtjatel lubatakse kasutusõigusi 
üksteisele võõrandada või rentida, välja 
arvatud liikmesriikide poolt 
ringhäälinguteenuste jaoks kavandatud 
raadiosagedused;

Or. en
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Selgitus

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Muudatusettepanek 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega.

(d) need rakendusmeetmed ei piira 
ühenduse või riikide tasandil ühenduse 
õigusega kooskõlas üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide täitmiseks võetud meetmeid, 
eelkõige seoses sisu reguleerimise ja 
audiovisuaalpoliitikaga. 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 87
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega.

(d) need rakendusmeetmed ei piira 
ühenduse või riikide tasandil ühenduse 
õigusega kooskõlas üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide täitmiseks võetud meetmeid, 
eelkõige seoses sisu reguleerimise ja 
audiovisuaalpoliitikaga. 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Käesoleva lõike punktide a–c sätete 
rakendamisel võib komisjoni abistada 
RSK.

Or. en
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Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus artikliga 8 a (uus) ja selle direktiivi artiklis 9 antud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti tuleb tagada õiguslik järjepidevus 
raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eelkõige selle artikli kohaldamisala osas, 
mis käsitleb tehnilisi rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke (uus d, mis vastab 
spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). 

Muudatusettepanek 89
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi osi, võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 22 lõikes 4 viidatud 
kiirmenetlust. Käesoleva lõike sätete 
rakendamisel võib amet komisjoni abistada 
vastavalt määruse […/EÜ] artiklile 10.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Käesoleva lõike punktide a–c sätete 
rakendamisel võib komisjoni abistada 
RSK.

Or. en

Selgitus

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.
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Muudatusettepanek 90
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – esimene lõik – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise 
eeskirjad vastavalt I lisas sätestatud 
menetlusele;

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse ja ühtsuse saavutamiseks on oluline, et kõik ühtlustamismeetmed spektri 
haldamise alal rühmitatakse kokku, mitte ei jagata kahe erineva õigusliku raamistiku 
(raamdirektiiv ja raadiospektri otsus) vahel. 

Muudatusettepanek 91
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 22 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.”

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kiirmenetlus ei ole seda liiki meetmete vastu võtmiseks õigustatud.
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Muudatusettepanek 92
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b 
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 22 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.”

Meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 22 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kiirmenetlus ei ole seda liiki meetmete vastu võtmiseks õigustatud.

Muudatusettepanek 93
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/19/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.”

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatud kohustused 
on objektiivsed, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 
ning neid rakendatakse direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklites 6 ja 7 
sätestatud korras.”

Need menetlused ei ole käesoleva artikli 
lõike 1 punkti b suhtes kohaldatavad.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 2002/19 ((juurdepääsudirektiiv) lõike 5 punktis 1 ette nähtud meetmete eesmärk on 
säilitada meediakanalite paljusus ja kulutuuriline mitmekesisus digitaaltelevisiooni 
valdkonnas ja need meetmed kuuluvad seega selgelt liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 94
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ei anna raadiospektri 
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri 
kasutamise tingimused üldloale, välja 
arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

1. Liikmesriigid lihtsustavad 
raadiosageduste kasutamist vastavalt
üldloale. Liikmesriigid võivad anda 
individuaalseid õigusi selleks, et:

Or. en

Selgitus

Kuigi üldlubade andmine võib olla teostatav lahendus pikas perspektiivis, kui häiringute 
ennetamise tehnoloogia areneb, peaks spektri määramise tavaline kord olema jätkuvalt 
üksiklubade andmine.

Muudatusettepanek 95
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik ei anna raadiospektri 
kasutamiseks välja individuaalseid 
kasutusõigusi, vaid lisab raadiospektri 
kasutamise tingimused üldloale, välja 

1. Liikmesriigid lihtsustavad 
raadiosageduste kasutamist vastavalt
üldloale. Liikmesriigid võivad anda 
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arvatud juhul, kui individuaalsete õiguste 
andmine on põhjendatud, et:

individuaalseid õigusi selleks, et:

Or. en

Selgitus

(Trautmann, muudatusettepanek 72, muudetud selgitus). Kuigi üldlubade andmine võib olla 
teostatav lahendus pikas perspektiivis, kui häiringute ennetamise tehnoloogia areneb, peaks 
spektri määramise tavaline kord olema jätkuvalt üksiklubade andmine. Praktikas kinnitab 
komisjon seda lähenemisviisi, nt oma teatises digitaalsete dividendide kohta, kus ta teeb 
ettepaneku määrata konkreetsed teenused konkreetsetele allsagedustele üksiklitsentside abil.

Muudatusettepanek 96
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriigi eelnevalt
määratletud konkreetseid kriteeriume, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio või televisiooni
sisuteenuste pakkujatele üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide saavutamiseks 
ühenduse õiguse alusel, antakse selliseid 
kasutusõigusi objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele. Lisaks 
peab menetlus olema avatud, välja 
arvatud juhul, kui tõendatakse, et 
individuaalsete raadiospektri 
kasutusõiguste andmine raadio või 
televisiooni sisuteenuste pakkujatele on 
tingimata vajalik, et täita konkreetset 
kohustust, mille liikmesriik on eelnevalt 
kehtestanud üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks ühenduse õiguse alusel.

Piiramata liikmesriigi määratletud 
konkreetseid kriteeriume ja menetlusi, 
mille alusel antakse õigusi raadiosageduste 
kasutamiseks raadio- või 
televisiooniringhäälingu sisuteenuste 
pakkujatele üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide saavutamiseks ühenduse õiguse 
alusel, antakse selliseid kasutusõigusi 
objektiivse läbipaistva 
mittediskrimineeriva ja proportsionaalse 
menetlusega ning raadiosageduste spektri 
puhul vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 9 sätetele.

Or. en
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Selgitus

Ettepanek vastab direktiivile, mis kehtib praegu ja mis on osutunud toimivaks ja tõhusaks.

Muudatusettepanek 97
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja piiramata käesoleva 
direktiivi artikli 5 lõike 2 sätteid, võib 
komisjon vastu võtta rakendusmeetmeid, 
et: 

1. Piiramata käesoleva direktiivi artikli 5 
lõigete 1 ja 2 ning direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiivi) artiklite 8 ja 9 sätteid, 
võib komisjon vastu võtta 
rakendusmeetmeid, et:

Or. en

Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastuvõtmiseks õigustatud.

Muudatusettepanek 98
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload või 
individuaalsed kasutusõigused;

(a) määrata kindlaks raadiosagedusalad, 
mille suhtes võetakse kasutusele 
raadiosageduste kasutamise üldload; 

Or. en
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Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastu võtmiseks õigustatud. 

Muudatusettepanek 99
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada raadiosageduste või 
numbrite kasutamise üldlubade või 
individuaalsete kasutusõiguste andmise 
kord; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastuvõtmiseks õigustatud. 

Muudatusettepanek 100
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustada II lisas sätestatud 
tingimused, mis seonduvad 
raadiosageduste või numbrite kasutamise 
üldlubade või individuaalsete 
kasutusõigustega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
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regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastuvõtmiseks õigustatud. 

Muudatusettepanek 101
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) muuta või tühistada lube või 
kasutusõigusi ning punktiga d seotud 
menetlusi;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastuvõtmiseks õigustatud. 

Muudatusettepanek 102
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada menetluskord nende 
ettevõtjate valimiseks, kellele riikide 
reguleerivad asutused annavad 
individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi, vajadusel 
vastavalt artikli 6b sätetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastuvõtmiseks õigustatud. 
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Muudatusettepanek 103
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a–d ja punktis f loetletud 
meetmed, mille eesmärk on täiendamise 
teel muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
osi, võetakse vastu artikli 14a lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Tungiva kiireloomulise vajaduse 
korral võib komisjon kasutada artikli 14 
lõikes 4 sätestatud kiirmenetlust.

Eespool loetletud meetmed, mille eesmärk 
on täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 14a lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Kõik artiklis 6a sätestatud rakendusmeetmed (ühtlustamine) tuleks vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Kiirmenetlus ei ole nende meetmete vastu võtmiseks õigustatud. 

Muudatusettepanek 104
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, 
et amet teeb ettepanekuid nende 
ettevõtjate valimise kohta, kellele võib 
anda individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12. 

välja jäetud

Neil juhtudel sätestatakse selles meetmes 
tähtaeg, mille jooksul amet peab valiku 
tegema, valimise kord, eeskirjad ja 
tingimused ning andmed tasude ja lõivude 
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kohta, mille võib õiguste valdajatele 
kehtestada raadiosageduste ja/või 
numbrite kasutusõiguse eest, et tagada 
spektri- või numeratsiooniressursi 
optimaalne kasutus. Valimise kord peab 
olema objektiivne, mittediskrimineeriv ja 
läbipaistev.

Or. en

Selgitus

Õiguste andmist puudutavate kogu ELi hõlmavate valikumenetluste puhul tuleks teha 
konkreetsed õigusloomeettepanekud, mitte kohaldada neile komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 105
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6a lõike 1 punktis f nimetatud 
tehnilise rakendussättega võib ette näha, 
et amet teeb ettepanekuid nende 
ettevõtjate valimise kohta, kellele võib 
anda individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.

välja jäetud

Neil juhtudel sätestatakse selles meetmes 
tähtaeg, mille jooksul amet peab valiku 
tegema, valimise kord, eeskirjad ja 
tingimused ning andmed tasude ja lõivude 
kohta, mille võib õiguste valdajatele 
kehtestada raadiosageduste ja/või 
numbrite kasutusõiguse eest, et tagada 
spektri- või numeratsiooniressursi 
optimaalne kasutus. Valimise kord peab 
olema objektiivne, mittediskrimineeriv ja 
läbipaistev.

Or. en
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Selgitus

(Trautmann, muudatusettepanek 82 ja eesistujariigi 24. aprilli 2008. aasta 
kompromissettepanek). Õiguste andmist puudutavate kogu ELi hõlmavate valikumenetluste 
puhul tuleks teha konkreetsed õigusloomeettepanekud, mitte kohaldada neile 
komiteemenetlust. 

Muudatusettepanek 106
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võtab komisjon vastu meetme, 
millega valitakse ettevõtja(d), kellele 
antakse individuaalsed raadiosageduste 
või numbrite kasutusõigused. Meetmes 
sätestatakse tähtaeg, mille jooksul riikide 
reguleerivad asutused peavad need 
kasutusõigused andma. Seda tehes 
tegutseb komisjon artikli 14a lõikes 2 
osutatud korras.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguste andmist puudutavate kogu ELi hõlmavate valikumenetluste puhul tuleks teha 
konkreetsed õigusloomeettepanekud, mitte kohaldada neile komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 107
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 6b – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes täiel määral arvesse ameti 
arvamust, võtab komisjon vastu meetme, 
millega valitakse ettevõtja(d), kellele 
antakse individuaalsed raadiosageduste 
või numbrite kasutusõigused. Meetmes 
sätestatakse tähtaeg, mille jooksul riikide 
reguleerivad asutused peavad need 
kasutusõigused andma. Seda tehes 
tegutseb komisjon artikli 14a lõikes 2 
osutatud korras.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

(Trautmann, muudatusettepanek 82 ja eesistujariigi 24. aprilli 2008. aasta 
kompromissettepanek). Õiguste andmist puudutavate kogu ELi hõlmavate valikumenetluste 
puhul tuleks teha konkreetsed õigusloomeettepanekud, mitte kohaldada neile 
komiteemenetlust. 

Muudatusettepanek 108
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 14a – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes 
arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Loadirektiivi kohaselt vastu võetud komiteemenetlusega seotud meetmete liik ei õigusta 
kiirmenetluse kasutamist.
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Muudatusettepanek 109
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 11
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikkel 14a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes 
arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

(Trautmann, muudatusettepanek 85). Loadirektiivi kohaselt vastu võetud komiteemenetlusega 
seotud meetmete liik ei õigusta kiirmenetluse kasutamist. 

Muudatusettepanek 110
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 15
Direktiiv 2002/20/EÜ
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisatakse uus II lisa, mille tekst on 
sätestatud käesoleva määruse lisas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud vastavalt nõukogu 24. aprilli dokumendile.
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