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LÜHISELGITUS

Audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga edastas EL selge sõnumi eesmärgiga tagada 
Euroopa info- ja sideteenuste valdkonnale ja meediatööstusele ning -teenustele optimaalsed 
konkurentsitingimused ja õiguskindluse, samuti kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
austamise. Praegu toimuvale nn telekomi paketi läbivaatamisele tuleb läheneda ja seda muuta 
samas vaimus ja samade poliitiliste kavatsustega. Leida tuleb parim võimalik tasakaal 
elektrooniliste sidevõrkude kõigi praeguste ja tulevaste kasutajate vajaduste, nende 
õiguspäraste ärihuvide ja üldist huvi pakkuvate poliitiliste küsimuste, samuti tarbijate õiguste 
ja huvide vahel.

Raadiosagedused on napp avalik vara, millel on oluline avalik ja turuväärtus, kuid need on 
samuti olulised mõne üldiste huvide eest seisva avaliku poliitika eesmärkide saavutamisel. 
Seetõttu tuleb spektrit hallata mitte üksnes tõhusalt ja tulemuslikult, vaid ka pöörates piisavalt 
tähelepanu üldistele huvidele majanduslikult, sotsiaalselt või kultuuriliselt seisukohalt. Selles 
kontekstis tuleks kohaldada teatavaid piiranguid teenuste neutraalsuse põhimõtte ja selle mõju 
suhtes raadiosageduste kasutamise individuaalsete õiguste üleandmisele. Tunnustada tuleb 
liikmesriikide rolli selles avaliku sektori poliitikas.

Elektrooniliste sideteenuste pakkujate ja eriti audiovisuaalsete meediateenuste pakkujate 
kaitsmise tähtsust kahjulike ja häirivate mõjutuste eest ei saa alahinnata. Euroopa tasandi 
eeskirjade asjakohane samasse konteksti asetamine muude rahvusvaheliselt siduvate otsuste ja 
meetmetega, mida ei saa eirata, nõuab pisimuudatuste tegemist teksti.

Lõpetuseks on esitatud ettepanek, et rõhutada riigi reguleerivate asutuste asendamatut rolli 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste seadusliku infosisu kaitsmisel ja soodustamisel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv –  muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) 11. detsembri 2007. aasta 
direktiiviga 2007/65/EÜ, nn 
audiovisuaalsete meediateenuste 
direktiiviga, viidi sisse muudatus 
eesmärgiga tagada ELi infotehnoloogiale 
ning meediatööstusele ja -teenustele 
optimaalsed konkurentsitingimused ning 
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õiguskindlus, samuti kultuuriline ja 
keeleline mitmekesisus, ning selles 
kontekstis kujutab elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste õiglane ja 
tasakaalustatud reguleeriv raamistik 
endast kogu Euroopa audiovisuaalsektori 
peamist tugisammast.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjon peaks kõnealuse direktiivi 
kohaseid otsuseid tehes läbipaistvuse ja 
proportsionaalsuse tagamiseks tõhusa 
konsulteerimise kaudu arvesse võtma 
liikmesriikide reguleerivate asutuste, 
tööstuse osapoolte ja audiovisuaalsete 
meediateenuste pakkujate seisukohti. 
Komisjon peaks väljastama üksikasjalikud 
konsulteerimisdokumendid, kus 
selgitatakse kaalutud meetmeid ja 
huvitatud osapooltele tuleks anda mõistlik 
vastamisaeg. Pärast vastuste läbivaatamist 
peaks komisjon konsulteerimisele 
järgnevas avalduses esitama langetatud 
otsuse põhjendused, sealhulgas kirjelduse, 
kuidas vastajate seisukohti arvesse võeti. 

Or. en

Selgitus

On olulise tähtsusega, et liikmesriikide reguleerivate asutuste, tööstuse osapoolte ja 
audiovisuaalsete meediateenuste pakkujate seisukohti võetakse ühenduse tasandil tehtavates 
otsustes arvesse, kusjuures need otsused peavad olema läbipaistvad ja soovitava tulemusega 
proportsionaalsed.
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Muudatusettepanek 3

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 
turuväärtus, ning mis on keskse tähtsusega 
mõne üldiste huvide eest seisva avaliku 
poliitika eesmärkide täitmisel. Spektrit 
tuleks seetõttu hallata tõhusalt ja 
tulemuslikult, pöörates tähelepanu 
üldistele huvidele majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt ning 
järk-järgult tuleks kaotada tõkked, mis ei 
võimalda tõhusat kasutamist.

Or. en

Selgitus

Spekter on tõepoolest avalik vara ja seda ei saa pidada kellegi eraomandiks. Selle tõhusust
aga ei tohiks ega saagi taandada lihtsate turukriteeriumide tasandile. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Raadiosagedusi tuleks hallata 
kahjulikke ja häirivaid mõjutusi vältival 
viisil. Seepärast tuleks nõuetekohaselt 
määratleda kahjulike ja häirivate mõjutuste 
mõiste, et vähendada nende mõjutuste 
vältimiseks vajalikku regulatiivset 
sekkumist vajaliku miinimumini.

(17) Raadiosagedusi tuleks hallata 
kahjulikke ja häirivaid mõjutusi vältival 
viisil. Seepärast tuleks nõuetekohaselt 
määratleda kahjulike ja häirivate mõjutuste 
mõiste, võttes arvesse olemasolevaid 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
sageduskavasid, et vähendada nende 
mõjutuste vältimiseks vajalikku 
regulatiivset sekkumist vajaliku 
miinimumini.

Or. en
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Selgitus

Häirivate mõjutuste probleem on üks peamisi põhjuseid, miks on olemas riiklikud ja 
rahvusvahelised sageduskavad. Kuna sagedused ületavad piire EList kaugemal, peab 
häirivate mõjutuste vältimiseks järgima rahvusvaheliselt siduvaid lepinguid.

Muudatusettepanek 5

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 
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.

(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. 
Teisalt võib spektri kasutamist lubada 
konkreetse teenuse osutamiseks või 
konkreetse tehnoloogia kasutamisel, 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 
kultuuri- ja meediapoliitiliste eesmärkide, 
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. Et loa omanik saaks 
raadiosageduste kaudu osutatavate teenuste 
sisu edastamiseks vabalt valida kõige 
tõhusamad vahendid, ei tohiks 
raadiosageduste kasutusloa kaudu sisu 
reguleerida.

Or. en
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Selgitus

Küsimus, kas spektrit saab kasutada anda teenuste suhtes neutraalsel moel, peaks põhinema 
mõistlikul tasakaalustamise katsel üldsuse huvide ja ärihuvi vahel. Tegelikkuses komisjon 
järgib seda lähenemist, nt oma teatises digitaalse dividendi kohta, kus tehakse ettepanek 
konkreetsete teenuste osutamise kohta konkreetsetel spektri sagedusaladel.

Muudatusettepanek 6

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 
erandite ulatuse ja laadi 
kindlaksmääramine, arvestades kultuuri-
ja meediapoliitika eesmärke, näiteks
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamist 
vastavalt oma riigi seadustele.

Or. en

Selgitus

Raamdirektiivi 2002/21/EÜ põhjenduses 6 tunnistatakse tegelikult, et „Audiovisuaalpoliitika 
ja sisu reguleerimise eesmärk on järgida selliseid üldist huvi pakkuvaid eesmärke nagu 
sõnavabadus, meediakanalite paljusus, erapooletus, kultuuriline ja keeleline mitmekülgsus, 
sotsiaalne hõlvamine, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse”. Vihje kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisele on liiga kitsas, kuna ei hõlma 
kõiki üldist huvi pakkuvaid eemärke, mida audiovisuaalmeedia poliitika taotleb.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse 
nõuete lisamine eraldamis- ja 
jaotamisotsustesse ning paremad 
võimalused õiguste üleandmiseks ühelt 
ettevõtjalt teisele peaksid suurendama 
üldsusele elektroonilise side ja 
audiovisuaalsete meediateenuste 

(49) Teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse 
nõuete lisamine eraldamis- ja 
jaotamisotsustesse ning paremad 
võimalused õiguste üleandmiseks ühelt 
ettevõtjalt teisele peaksid suurendama 
üldsusele elektroonilise side ja 
audiovisuaalsete meediateenuste 
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pakkumise vabadust ja võimalusi, aidates 
nii saavutada üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Seepärast saab mõningaid 
üldist huvi pakkuvaid eesmärke, mille 
nimel ringhäälinguorganisatsioonid peavad 
pakkuma audiovisuaalseid 
meediateenuseid, üha paremini saavutada 
ka ilma individuaalseid 
spektrikasutusõigusi andmata. 
Ringhäälinguorganisatsioonidele spektri 
eraldamiseks konkreetsete kriteeriumide 
kasutamine oleks põhjendatud üksnes 
juhul, kui see on vajalik riigi õiguses 
sätestatud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks. Üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide taotlemisega seotud 
menetlused peaksid igal juhul olema 
läbipaistvad, objektiivsed, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.

pakkumise vabadust ja võimalusi, aidates 
nii saavutada üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Siiski võib mõne üldist huvi 
pakkuva eesmärgi, mille nimel 
ringhäälinguorganisatsioonid peavad 
pakkuma audiovisuaalseid 
meediateenuseid, saavutamine nõuda
konkreetsete kriteeriumide kasutamist
spektrikasutusõiguste andmisel, kui see on 
vajalik riigi õiguses sätestatud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks. Üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide taotlemisega seotud 
menetlused peaksid igal juhul olema 
läbipaistvad, objektiivsed, 
proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Põhjendus 49 ei ole kooskõlas loadirektiivi põhjendusega 23 või artikli 5 lõikega 2. On 
oluline tunnustada vajadust võtta arvesse riigi õiguses sätestatud kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärke. Samuti on algne sõnastus seoses ringhäälinguteenuste individuaalse 
kasutamisõiguse andmisega kitsam kui loadirektiivi artikli 5 lõige 2. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Võrdse kohtlemise tagamiseks ei 
tohiks ühtegi spektrikasutajat vabastada 
kohustusest maksta tavapärast 
spektrikasutuse tasu või lõivu.

(50) Igasugune täielik või osaline 
vabastus spektrikasutuse tasu või lõivu 
maksmise kohustusest peab olema 
objektiivne ja läbipaistev ning tulenema 
riigi õiguses sätestatud muudest üldist 
huvi pakkuvatest kohustustest. 

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik säilitada või kehtestada süsteeme, kus kasutuslõivu 
maksmise kohustus on asendatud kohustusega täita konkreetseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Sellised süsteemid on sageli kasutusel maapealse ringhäälingu puhul, kus need 
teenivad meediakanalite paljususe eesmärki.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Raamdirektiivi, juurdepääsu käsitleva 
direktiivi ja loadirektiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

(59) Raamdirektiivi, juurdepääsu käsitleva 
direktiivi ja loadirektiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. 
Rakendusmeetmed ei tohi minna 
vastuollu kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärkidega, mille liikmesriigid on 
kõnealuseid direktiive järgides püstitanud. 

Or. en

Selgitus

Pakutud tagatis on oluline Euroopa Komisjonile antud laiemate rakendusvolituste tõttu, 
pidades eriti silmas raamdirektiivi artiklit 9c ja artiklit 19, juurdepääsu käsitleva direktiivi 
artiklit 6 ning loadirektiivi artiklit 6a.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 a) Käesoleva direktiivi kohase 
tegevuse puhul võetakse arvesse 
rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu ja Euroopa 
postside- ja 
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telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsi raadiospektri haldamise alast 
tööd, tagamaks spektri tõhus haldamine ja 
kasutamise harmoniseerimine ühenduse 
piires. Direktiivi rakendamisel 
tunnustavad liikmesriigid ja komisjon 
vastavalt Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjadele liikmesriikide sõlmitud 
rahvusvaheliste kokkulepete sisu. 

Or. en

Selgitus

Euroopa ei ole saar. Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu tähtsust rahvusvaheliselt 
siduvate eeskirjade kehtestamisel spektri tõhusaks kasutamiseks ja tõhusal, ratsionaalsel ja 
tulusal kasutusel põhinevaks orbitaalkasutuseks ei saa eirata. Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade siduvat olemust (Rahvusvahelisse 
Telekommunikatsiooni Liitu kuuluvate ELi liikmesriikidele ja sellesse kuuluvate ELi väliste 
riikide suhtes) ja direktiivi ühilduvust nendega peab selgesõnaliselt arvestama.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 2 alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikli 2 punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise või mis muul 
viisil oluliselt moonutavad, takistavad või 
korduvalt katkestavad ühenduse või 
liikmesriigi kohaldatavatele eeskirjadele 
vastavat raadiosideteenust.

(s) kahjulikud ja häirivad mõjutused –
häired, mis seavad ohtu 
raadionavigatsiooniteenuste või muude 
turvateenuste kasutamise või mis muul 
viisil oluliselt moonutavad, takistavad või 
korduvalt katkestavad ühenduse või 
liikmesriigi kohaldatavatele eeskirjadele 
ning rahvusvaheliselt kokkulepitud 
sageduskavadele vastavat 
raadiosideteenust.

Or. en
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Selgitus

Pidades silmas ringhäälingu ja kahesuunaliste (vastuvõtt ja saatmine) teenuste vaheliste 
häirivate mõjutuste probleemi tõsidust, on väga oluline võimaldada digitaalsetele 
ringhäälinguteenustele kaitset häirivate mõjutuste vastu rahvusvaheliselt kokkulepitud 
sageduskavade ja eriti Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu Genfi kava (GE-O6) 
kohaselt. Häirivate mõjutuste määratlust tuleks vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 8 alapunkt e
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikli 8 lõike 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 
peab olema võimalik ligi pääseda mis tahes 
seaduslikule infosisule ning kasutada soovi 
kohaselt kõiki seaduslikke rakendusi ja/või 
teenuseid.

Or. en

Selgitus

Levitamise mainimine on segadusttekitav, kuna seda võib tõlgendada viisil, nagu looks 
direktiivi säte kasutajatele uue õiguse edastada avalikult õiguslikku sisu. Asjaomane õigus 
kuulub vastavalt intellektuaalomandi seadusele ainuüksi õiguste valdajale või tema volitatud 
kolmandale poolele.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) tagades elektroonilisi sidevõrke ja -
teenuseid pakkuvate ettevõtjate koostöö 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
seadusliku infosisu kaitsmisel ja 
toetamisel.
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Or. en

Selgitus

Elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste seadusliku infosisu toetamine ja kaitsmine on vaja 
lisada seepärast, et liikmesriikide reguleerivate asutuste ülesanne on kaitsta Euroopa Liidu 
kodanike huve.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõikes 4 sätestatud piirangu
järgimiseks.

(d) kõigi lõikes 4 sätestatud teenuseid
käsitlevate piirangute järgimiseks.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõike 3 punkti d on vaja muuta muidu väga raskesti mõistetava sõnastuse 
täpsustamiseks. Vastavalt liikmesriikide pädevusele kultuuri- ja meediapoliitikas peab neil 
olema õigus pakkuda ringhäälinguteenustele piisavat spektrit ja piirata sellel eesmärgil 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 15

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

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 

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

proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.
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 kultuuri- ja 
meediapoliitika eesmärkide, nagu 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides. 
Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Napp viide kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe 
edendamisele on liiga kitsas, kuna ei hõlma kõiki üldist huvi pakkuvaid eemärke, mida 
audiovisuaalmeedia poliitika taotleb.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid on pädevad määratlema 
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide, 
nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamise nimel tehtavate 
piirangute, ulatuse, sisu ja kestuse 
vastavalt riigi õigusaktidele.

Or. en
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Selgitus

Artikli 9 lõike 5 a muudatusettepanek põhineb Euroopa Komisjoni pakutud sõnastusel 
muutmisdirektiivi põhjendusse 23; samas on kõnealuse sätte tähtsuse valguses vaja seda 
muuta ja anda sellele täielik õiguslik jõud, kaasates selle raamdirektiivi endasse. Vastavalt 
liikmesriikide pädevusele kultuuri- ja meediapoliitikas peab neil olema õigus pakkuda 
ringhäälinguteenustele piisavat spektrit ja piirata sellel eesmärgil teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul, kui nimetatud üleandmine või 
rentimine hõlmab sagedusi, mis on 
omandatud artikli 9 lõikes 4 sätestatud 
üldist huvi pakkuva eesmärgi täitmise 
tagamiseks tehtud piirangu alusel, on vaja 
riigi reguleeriva asutuse eelnevat 
nõusolekut. Vajaduse korral on 
liikmesriikidel õigus nõuda 
audiovisuaalse meedia teenuste eest 
vastutavalt riigiasutuselt luba või 
arvamust.

Or. en

Selgitus

Seoses liikmesriikide pädevusega kohaldada teenuste neutraalsusele konkreetseid piiranguid 
on loogiliseks järelduseks kohaldada ka sageduste üleandmise või nn spektriga kauplemise 
suhtes teatavaid piiranguid. See on eriti ilmne kultuuri- ja meediapoliitikal põhinevate 
piirangute puhul. Kui sellele vaatamata lubatakse nimetatud valdkonnas spektriga 
kauplemist, peab liikmesriikidel olema võimalik kehtestada sobivad tagatised, kindlustamaks, 
et nende audiovisuaalpoliitika eesmärke ei õõnestata.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikli 9c 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) 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 kultuuri-
ja meediapoliitika eesmärkide, nagu 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamisega.

Or. en

Selgitus

Napp viide kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe 
edendamisele on liiga kitsas, kuna ei hõlma kõiki üldist huvi pakkuvaid eemärke, mida 
audiovisuaalmeedia poliitika taotleb.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9c a 

1. Komisjon jälgib raadiospektriga seotud 
arenguid kolmandates riikides ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides, 
sealhulgas Rahvusvahelises 
Telekommunikatsiooni Liidus, mis võivad 
mõjutada käesoleva direktiivi 
rakendamist.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
raskustest, mida neile on de jure või de 
facto põhjustanud kõnealuse direktiivi 
rakendamine seoses kehtivate 
rahvusvaheliste kokkulepete või lepetega, 
mis on sõlmitud kolmandate riikidega või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
sealhulgas Rahvusvahelise 
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Telekommunikatsiooni Liiduga.

3. Komisjon raporteerib regulaarselt 
parlamendile ja nõukogule lõigete 1 ja 2 
kohaldamise tulemustest ja võib vajaduse 
korral pakkuda meetmeid eesmärgiga 
kindlustada käesoleva direktiivi 
põhimõtete ja eesmärkide täitmine. 
Vajaduse korral lepitakse kokku ühistes 
poliitilistes eesmärkides, tagamaks 
liikmesriikides ühenduse tasandi 
kooskõlastus.
4. Käesoleva artikli kohased meetmed ei 
tohi piirata ühenduse ja liikmesriikide 
asjaomastest rahvusvahelistest 
kokkulepetest tulenevaid õigusi ja 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Euroopa ei ole saar. Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade siduvat olemust 
(Rahvusvahelisse Telekommunikatsiooni Liitu kuuluvate ELi liikmesriikidele ja sellesse 
kuuluvate ELi väliste riikide suhtes) ja direktiivi ühilduvust nendega peab selgesõnaliselt 
arvestama. Spektri tõhusa kasutamise tagamiseks on oluline, et operaatorid järgivad 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu rahvusvaheliselt siduvate eeskirjade ja 
menetluste kohaseid teabe esitamise ja kooskõlastamise menetlusi, ning et nad peavad neid 
eeskirju usaldusväärseks. Sellega tagatakse sidevõrgu või süsteemi edukas kooskõlastatavus 
ja kasutuselevõtt.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 3 punkt 3
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikli 5 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vältida tõsist kahjulike ja häirivate 
mõjutuste ohtu;

(a) vältida kahjulike ja häirivate mõjutuste 
ohtu;

Or. en
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Selgitus

Igasugune „kahjulike ja häirivate mõjutuste” oht on „tõsine oht”.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 3 punkt 3
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikli 5 lõike 2 alalõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi viis aastat pärast 
andmist ja edaspidi iga viie aasta järel, 
pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on ära 
langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu 
etteteatamisega ja maksimaalselt viie aasta 
jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks.

5. Kui individuaalne raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud rohkem kui 
kümneks aastaks ning seda ei tohi vastavalt 
raamdirektiivi artiklile 9b teistele 
ettevõtjatele üle anda või rentida, siis 
vaadatakse see õigus läbi 10 aastat pärast 
andmist ja edaspidi iga 10 aasta järel, 
pidades silmas lõikes 1 sätestatud 
kriteeriume. Kui individuaalse 
kasutusõiguse andmise kriteeriumid on ära 
langenud, muudetakse individuaalne 
kasutusõigus pärast läbivaatamise lõppu 
etteteatamisega ja maksimaalselt 10 aasta 
jooksul raadiosageduste kasutamise 
üldloaks, või muudetakse see teistele 
ettevõtjatele vabalt üleantavaks või 
renditavaks. Sellise otsuse vastuvõtmisel 
tuleb arvestada vajadusega võimaldada 
sobivat investeeringu 
amortisatsiooniperioodi. 

Or. en

Selgitus

Mitmete uute platvormide ja teenuste puhul kulub investeeringu amortiseerumiseks üle 10 
aasta või igal juhul viis aastat. Pole sugugi ebatavaline, kui esimese paari tegevusaasta 
jooksul tuleb kanda ulatuslikku kahjumit. Riigi reguleeriva asutuse suhtes jäiga nõude 
kehtestamine vaadata iga viie aasta tagant ametlikult läbi ringhäälinguspektri kõik litsentsid 
ei oleks proportsionaalne. 
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 3 punkt 5
Direktiiv 2002/20/EÜ
Artikli 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. 

1. Juhul, kui elektroonilise sideteenuse 
piiriülene element on domineeriv, ning 
piiramata liikmesriikide pädevust 
edendada kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärke, nagu kultuuriline ja keeleline 
mitmekesisus ning meediakanalite 
paljusus, võib artikli 6a lõike 1 punktis f 
nimetatud tehnilise rakendussättega ette 
näha, et amet teeb ettepanekuid nende 
ettevõtjate valimise kohta, kellele võib 
anda individuaalseid raadiosageduste või 
numbrite kasutusõigusi vastavalt määruse 
[…] artiklile 12.

Or. en

Selgitus

On tähtis tagada, et liikmesriikide kultuuri- ja meediapoliitika alast pädevust, eriti seoses 
ringhäälingu- ja muude audiovisuaalsete meediateenuste tarbeks võimaldatud sagedustega, ei 
õõnestata uute tsentraliseeritud menetlustega ELi tasandil.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II LISA
Direktiiv 2002/20/EÜ
Punkti 1 alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) raadiosageduste kasutamise õiguse eest 
võetavate tasude kindlaksmääramise 
meetod;

(d) raadiosageduste kasutamise õiguse eest 
võetavate tasude kindlaksmääramise 
meetod, piiramata liikmesriikide 
määratletud süsteeme, mille raames on 
kasutamisõiguse eest tasumise kohustus 
asendatud kohustusega täita konkreetseid 
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üldist huvi pakkuvaid eesmärke;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik säilitada või kehtestada süsteeme, kus kasutuslõivu 
maksmise kohustus on asendatud kohustusega täita konkreetseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke. Sellised süsteemid on sageli kasutusel maapealsete ringhäälingusageduste puhul, 
kus need teenivad meediakanalite paljususe eesmärki.
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