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 ET 

Muudatusettepanek   163 

Notis Marias 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Volitus 3 a (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide 

parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   164 

Notis Marias 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Volitus 3 b (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu protokolli nr 2 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaldamise kohta, 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Volitus 4 a (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Poola Senati 

põhjendatud arvamust, 

Or. it 
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ET 

Muudatusettepanek   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Volitus 4 b (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Tšehhi Vabariigi 

Senati põhjendatud arvamust, 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Volitus 4 c (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Malta 

Esindajatekoja põhjendatud arvamust, 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Volitus 4 d (uus) 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Saksamaa 

Liidunõukogu arvamust, 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   169 

João Ferreira 
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 ET 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Punkt 1 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

1. võtab vastu allpool toodud esimese 

lugemise seisukoha; 

1. Euroopa Parlament lükkab 

komisjoni ettepaneku tagasi. 

Or. pt 

 

Muudatusettepanek   170 

João Ferreira 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Punkt 2 

 
Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti 

Euroopa Parlamendile saata, kui 

komisjon kavatseb seda oluliselt muuta 

või selle muu tekstiga asendada; 

välja jäetud 

Or. pt 

Muudatusettepanek   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega asutatakse Elektroonilise Side 

Euroopa Reguleerivate Asutuste 

Ühendatud Amet 

(EPMs kohaldatav tekst) 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega asutatakse Elektroonilise Side 

Euroopa Reguleerivate Asutuste 

Ühendatud Amet (BEREC) ja BERECi 

büroo 
(EPMs kohaldatav tekst) 

Or. en 
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Muudatusettepanek   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega asutatakse Elektroonilise Side 

Euroopa Reguleerivate Asutuste 

Ühendatud Amet 

(EPMs kohaldatav tekst) 

lükkab ettepaneku: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega asutatakse Elektroonilise Side 

Euroopa Reguleerivate Asutuste 

Ühendatud Amet 

(EPMs kohaldatav tekst) tagasi. 

Or. de 

Selgitus 

Puudub vajadus muuta BEREC ja BERECi büroo iseseisvaks ametiks.  

 Tuleks säilitada olemasolevad struktuurid, kuna need on tõestanud oma väärtust.  

 Palju olulisem on tugevdada BERECi ja BERECi büroo funktsioone seoses muutuva 

tehnoloogilise keskkonna ja muutuva turuolukorraga, ilma et muudetaks põhilisi 

haldusstruktuure.  

 Struktuuride muutmine põhjustaks ainult täiendavat mittevajalikku halduskoormust. 

Muudatusettepanek   173 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli nr 1 riikide 

parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   174 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 b (uus) 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta, 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   175 

Victor Negrescu 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Seoses kogu liitu hõlmava 

rändlusega on Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 531/201223 

täiendatud elektroonilise side reguleeriva 

raamistikuga ette nähtud eeskirju ja 

toetatud nende rakendamist ning sätestatud 

teatavad BERECi ülesanded. 

2) Seoses kogu liitu hõlmava 

rändlusega on Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 531/201223 

täiendatud elektroonilise side reguleeriva 

raamistikuga ette nähtud eeskirju ja 

toetatud nende rakendamist ning sätestatud 

teatavad BERECi ülesanded. 

Elektroonilise side reguleeriv raamistik 

on üldjoontes saavutanud oma 

üldeesmärgi tagada konkurentsivõimeline 

sektor, mis loob lõppkasutajatele 

märkimisväärset kasu. 

_________________ _________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 

juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 531/2012, 

mis käsitleb rändlust üldkasutatavates 

mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 

172, 30.6.2012, lk 10). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 

juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 531/2012, 

mis käsitleb rändlust üldkasutatavates 

mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 

172, 30.6.2012, lk 10). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   176 

Rolandas Paksas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2015/212024 kehtestati 

ühised eeskirjad, millega tagatakse 

andmeliikluse võrdne ja 

mittediskrimineeriv käsitlemine 

internetiühenduse teenuste osutamisel ja 

sellega kaasnevad lõppkasutajate õigused 

ning luuakse uus jaehindade mehhanism 

liidu tasandil reguleeritud 

rändlusteenuste tarvis. Käesoleva 

määrusega kehtestatakse BERECi 

lisaülesanded, eelkõige suuniste 

koostamine riigi reguleerivate asutuste 
avatud internetiühendust käsitlevate 

kohustuste täitmise kohta ning aruandlus 

ja konsultatsioonid komisjoni 

vastuvõetavate kogu liitu hõlmavat 

rändlust käsitlevate rakendusaktide 

eelnõude puhul. 

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2015/212024(„ühtne 

telekommunikatsiooniturg“) on 

kehtestatud ka BERECi lisaülesanded 

seoses avatud internetiühendusega. 

_________________ _________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetiühendust käsitlevad meetmed ning 

millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul (ELT L 310, 26.11.2015, lk 

1). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetiühendust käsitlevad meetmed ning 

millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul (ELT L 310, 26.11.2015, lk 

1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   177 

Victor Negrescu 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2015/212024 kehtestati 

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2015/212024 kehtestati 
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ühised eeskirjad, millega tagatakse 

andmeliikluse võrdne ja 

mittediskrimineeriv käsitlemine 

internetiühenduse teenuste osutamisel ja 

sellega kaasnevad lõppkasutajate õigused 

ning luuakse uus jaehindade mehhanism 

liidu tasandil reguleeritud rändlusteenuste 

tarvis. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

BERECi lisaülesanded, eelkõige suuniste 

koostamine riigi reguleerivate asutuste 

avatud internetiühendust käsitlevate 

kohustuste täitmise kohta ning aruandlus ja 

konsultatsioonid komisjoni vastuvõetavate 

kogu liitu hõlmavat rändlust käsitlevate 

rakendusaktide eelnõude puhul. 

ühised eeskirjad, millega tagatakse 

andmeliikluse võrdne ja 

mittediskrimineeriv käsitlemine 

internetiühenduse teenuste osutamisel ja 

sellega kaasnevad lõppkasutajate õigused 

ning luuakse uus jaehindade mehhanism 

liidu tasandil reguleeritud rändlusteenuste 

tarvis. Selle määrusega kehtestatakse 

BERECi lisaülesanded, eelkõige suuniste 

koostamine riigi reguleerivate asutuste 

avatud internetiühendust käsitlevate 

kohustuste täitmise kohta ning aruandlus ja 

konsultatsioonid komisjoni vastuvõetavate 

kogu liitu hõlmavat rändlust käsitlevate 

rakendusaktide eelnõude puhul. 

_________________ _________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetiühendust käsitlevad meetmed ning 

millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul (ELT L 310, 26.11.2015, lk 

1). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetiühendust käsitlevad meetmed ning 

millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul (ELT L 310, 26.11.2015, lk 

1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   178 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a) BERECi lõplikud suunised riikide 

reguleerivate asutustele Euroopa võrgu 

neutraalsuse eeskirjade rakendamiseks on 

eriti teretulnud kui väärtuslikud 

selgitused tugeva vaba ja avatud interneti 

tagamiseks, millega kindlustatakse 

eeskirjade järjepidev kohaldamine, et 

tagada andmeliikluse võrdne ja 

mittediskrimineeriv käsitlemine 
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internetiühenduse teenuste osutamisel 

ning sellega kaasnevad lõppkasutajate 

õigused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   179 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4) BEREC ja selle büroo (edaspidi 

„BERECi büroo“) loodi Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

1211/200925. Euroopa reguleerivate 

asutuste töörühm (edaspidi „ERG“)26 

asendati BERECiga, kelle ülesanne oli 

aidata kaasa elektroonilise side võrkude ja 

teenuste siseturu arendamisele ja paremale 

toimimisele, seades eesmärgiks tagada 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

järjekindla rakendamise. BERECi büroo 

asutati juriidilise isiku staatusega ühenduse 

asutusena, mis täidab määruses (EÜ) nr 

1211/2009 sätestatud ülesandeid, eelkõige 

osutades BERECile professionaalseid ja 

haldusalaseid tugiteenuseid. 

4) BEREC ja selle büroo (edaspidi 

„BERECi büroo“) loodi Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

1211/200925. Euroopa reguleerivate 

asutuste töörühm (edaspidi „ERG“)26 

asendati BERECiga, kelle ülesanne oli 

ühest küljest aidata kaasa elektroonilise 

side võrkude ja teenuste siseturu 

arendamisele ja teisest küljest selle 

paremale toimimisele, seades eesmärgiks 

tagada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindla rakendamise. 

BERECi büroo asutati juriidilise isiku 

staatusega ühenduse asutusena, mis täidab 

määruses (EÜ) nr 1211/2009 sätestatud 

ülesandeid, eelkõige osutades BERECile 

professionaalseid ja haldusalaseid 

tugiteenuseid. 

_________________ _________________ 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 

1211/2009, millega luuakse elektroonilise 

side Euroopa reguleerivate asutuste 

ühendatud amet (BEREC) ja büroo (ELT L 

337, 18.12.2009, lk 1). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 

1211/2009, millega luuakse elektroonilise 

side Euroopa reguleerivate asutuste 

ühendatud amet (BEREC) ja büroo (ELT L 

337, 18.12.2009, lk 1). 

26 Komisjoni 29. juuli 2002. aasta otsus 

2002/627/EÜ, millega luuakse 

elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 

Euroopa reguleerivate organite töörühm 

(EÜT L 200, 30.7.2002, lk 38). 

26 Komisjoni 29. juuli 2002. aasta otsus 

2002/627/EÜ, millega luuakse 

elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 

Euroopa reguleerivate organite töörühm 

(EÜT L 200, 30.7.2002, lk 38). 
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 ET 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   180 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a) Liikmesriikide valitsuste esindajad 

otsustasid otsusega 2010/349/EL1, et 

BERECi büroo peakorter asub Riias. Läti 

Vabariigi valitsuse ja BERECi büroo 

vahelisele asukohalepingule kirjutati alla 

24. veebruaril 2011 ja leping jõustus 5. 

augustil 2011. BERECi büroo ülesannete 

tulemuslikuks ja kulutõhusaks täitmiseks 

võib osutuda vajalikuks töötaja(te) 

paigutamine ka mõnda teise liikmesriiki. 

Selles osas on kogemused näidanud 

eeskätt seda, et ühte või mitut 

kontaktametnikku on vaja Brüsselisse. 

 _________________ 

 1 Valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel 

31. mail 2010. aastal tehtud otsus 

elektroonilise side Euroopa reguleerivate 

asutuste ühendatud ameti (BEREC) 

büroo asukoha kohta (2010/349/EL) 

(ELT L 156, 23.6.2010, lk 12). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   181 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5) Komisjon nägi oma 6. mai 2015. 

aasta teatisega „Euroopa digitaalse ühtse 

turu strateegia“27 ette 2016. aastal 

5) Komisjon nägi oma 6. mai 2015. 

aasta teatisega „Euroopa digitaalse ühtse 

turu strateegia“27 ette 2016. aastal 
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ettepanekute esitamise elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku ulatuslikuks 

ümberkorraldamiseks, keskendudes muu 

hulgas tulemuslikuma reguleeriva 

institutsioonilise raamistiku kujundamisele, 

et muuta osana digitaalse ühtse turu jaoks 

õigete tingimuste loomisest 

telekommunikatsioonieeskirjad 

eesmärgipäraseks. Need tingimused 

hõlmavad ülikiirete ühenduvusvõrkude 

kasutuselevõttu, raadiovõrkude sagedusala 

koordineeritumat juhtimist ning võrdsete 

võimaluste loomist täiustatud 

digitaalvõrkude ja uuenduslike teenuste 

jaoks. Teatises juhiti tähelepanu asjaolule, 

et turu ja tehnilise keskkonna muutumisest 

tulenevalt on vaja tugevdada 

institutsioonilist raamistikku BERECi rolli 

suurendamise kaudu. 

ettepanekute esitamise elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku ulatuslikuks 

ümberkorraldamiseks, keskendudes muu 

hulgas tulemuslikuma reguleeriva 

institutsioonilise raamistiku kujundamisele, 

et muuta osana digitaalse ühtse turu jaoks 

õigete tingimuste loomisest 

telekommunikatsioonieeskirjad 

eesmärgipäraseks. Need tingimused 

hõlmavad miinimumina ülikiirete 

ühenduvusvõrkude kasutuselevõttu, 

raadiovõrkude sagedusala 

koordineeritumat juhtimist ning võrdsete 

võimaluste loomist täiustatud 

digitaalvõrkude ja uuenduslike teenuste 

jaoks. Teatises juhiti tähelepanu asjaolule, 

et turu ja tehnilise keskkonna muutumisest 

tulenevalt on vaja tugevdada 

institutsioonilist raamistikku BERECi rolli 

suurendamise kaudu. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Oma 19. jaanuari 2016. aasta 

resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse 

ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa 

Parlament komisjoni üles tagama digitaalse 

ühtse turu suurema integreerimise huvides 

tõhusama institutsioonilise raamistiku 

loomise. Seda on võimalik teha BERECi 

rolli, võimekuse ja otsustuspädevuse 

avardamise kaudu, et võimaldada BERECil 

soodustada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindlat rakendamist, 

teostada tulemuslikku järelevalvet ühtse 

6) Oma 19. jaanuari 2016. aasta 

resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse 

ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa 

Parlament komisjoni üles tagama digitaalse 

ühtse turu suurema integreerimise huvides 

tõhusama institutsioonilise raamistiku 

loomise. Seda on võimalik teha BERECi 

rolli, võimekuse ja otsustuspädevuse 

avardamise kaudu, et võimaldada BERECil 

soodustada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindlat rakendamist 

täielikus vastavuses subsidiaarsuse 
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 ET 

turu arendamise üle ning aidata BERECil 

lahendada piiriüleseid vaidlusküsimusi. 

Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses 

ka vajadust suurendada BERECi rahalisi 

vahendeid ja inimressursse ning 

tõhustada selle juhtimisstruktuuri. 

põhimõttega ning aidata BERECil 

lahendada piiriüleseid vaidlusküsimusi. 

Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses 

ka, et vajalikud rahalised vahendid ja 

inimressursid ei tohiks põhjustada liidu 

eelarve täiendavat suurendamist. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   183 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Oma 19. jaanuari 2016. aasta 

resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse 

ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa 

Parlament komisjoni üles tagama digitaalse 

ühtse turu suurema integreerimise huvides 

tõhusama institutsioonilise raamistiku 

loomise. Seda on võimalik teha BERECi 

rolli, võimekuse ja otsustuspädevuse 

avardamise kaudu, et võimaldada 

BERECil soodustada elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist, teostada tulemuslikku 

järelevalvet ühtse turu arendamise üle ning 

aidata BERECil lahendada piiriüleseid 

vaidlusküsimusi. Euroopa Parlament 

rõhutab sellega seoses ka vajadust 

suurendada BERECi rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri. 

6) Oma 19. jaanuari 2016. aasta 

resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse 

ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa 

Parlament komisjoni üles tagama digitaalse 

ühtse turu suurema integreerimise huvides 

tõhusama institutsioonilise raamistiku 

loomise. Konkreetselt palus parlament 

komisjonil avardada BERECi rolli, 

võimekust ja otsustuspädevust, et 

võimaldada BERECil soodustada 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

järjekindlat rakendamist, teostada 

tulemuslikku järelevalvet ühtse turu 

arendamise üle ning aidata BERECil 

lahendada piiriüleseid vaidlusküsimusi. 

Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses 

ka vajadust suurendada BERECi rahalisi 

vahendeid ja inimressursse ning tõhustada 

selle juhtimisstruktuuri. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   184 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Oma 19. jaanuari 2016. aasta 

resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse 

ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa 

Parlament komisjoni üles tagama digitaalse 

ühtse turu suurema integreerimise huvides 

tõhusama institutsioonilise raamistiku 

loomise. Seda on võimalik teha BERECi 

rolli, võimekuse ja otsustuspädevuse 

avardamise kaudu, et võimaldada BERECil 

soodustada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindlat rakendamist, 

teostada tulemuslikku järelevalvet ühtse 

turu arendamise üle ning aidata BERECil 

lahendada piiriüleseid vaidlusküsimusi. 

Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses 

ka vajadust suurendada BERECi rahalisi 

vahendeid ja inimressursse ning tõhustada 

selle juhtimisstruktuuri. 

6) Oma 19. jaanuari 2016. aasta 

resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse 

ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa 

Parlament komisjoni üles tagama digitaalse 

ühtse turu suurema integreerimise huvides 

tõhusama institutsioonilise raamistiku 

loomise. Seda on võimalik teha BERECi 

rolli, võimekuse ja otsustuspädevuse 

avardamise kaudu, et võimaldada BERECil 

soodustada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindlat rakendamist, 

teostada tulemuslikku järelevalvet ühtse 

turu arendamise üle ning aidata BERECil 

lahendada piiriüleseid vaidlusküsimusi. 

Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses 

ka vajadust suurendada BERECi rahalisi 

vahendeid ja inimressursse ning tõhustada 

veelgi selle juhtimisstruktuuri. 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) BERECi ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega. Lisaks on 

BERECi ja BERECi büroo 

juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab 

tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada 

suurem tõhusus ja sünergiline toime ning 

aidata veelgi enam kaasa elektroonilise 

side siseturu arengule kogu liidus, 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

7) BEREC ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega. Selleks et 

tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime 

ning aidata veelgi enam kaasa 

elektroonilise side siseturu arengule kogu 

liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu 

ja selle kasutuselevõtu edendamisele, 

pakutavate elektroonilise side võrkude, 

teenuste ning nendega seotud vahendite 

valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja 
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elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi 

liidu detsentraliseeritud asutusena. See 

vastab ka vajadusele kajastada BERECi 

oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb 

määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega 

kehtestatakse BERECi ülesanded seoses 

kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest 

(EL) 2015/2120, millega kehtestatakse 

BERECi ülesandeid seoses avatud 

internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava 

rändlusega, ning direktiivist, millega 

kehtestatakse märkimisväärne hulk 

BERECi uusi ülesandeid, mille hulka 

kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate 

otsuste tegemine ja suuniste esitamine, 

tehniliste küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse 

määramise siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevate siseturu menetluste 

kohta. 

liidu kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi rolli, mis 

tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, 

millega kehtestatakse BERECi ülesanded 

seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, 

määrusest (EL) 2015/2120, millega 

kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses 

avatud internetiühenduse ja kogu liitu 

hõlmava rändlusega, ning direktiivist, 

millega kehtestatakse märkimisväärne hulk 

BERECi uusi ülesandeid, mille hulka 

kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate 

otsuste tegemine ja suuniste esitamine, 

tehniliste küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

turu reguleerimise siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevate siseturu menetluste 

kohta. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   186 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) BERECi ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega. Lisaks on 

BERECi ja BERECi büroo 

7) BEREC ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega, näiteks ei ole 

BEREC esitanud piisavalt suuniseid 
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juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab 

tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada 

suurem tõhusus ja sünergiline toime ning 

aidata veelgi enam kaasa elektroonilise 

side siseturu arengule kogu liidus, 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu 

detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi oluliselt 

suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest 

(EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse 

BERECi ülesanded seoses kogu liitu 

hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 

2015/2120, millega kehtestatakse BERECi 

ülesandeid seoses avatud internetiühenduse 

ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning 

direktiivist, millega kehtestatakse 

märkimisväärne hulk BERECi uusi 

ülesandeid, mille hulka kuulub 

mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste 

tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste 

küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetluste kohta. 

hulgimüügitasandi juurdepääsutoodete 

valdkonnas, mis avaldab kahjulikku mõju 

piiriülese kaubandusega tegelevatele 

äriühingutele. Lisaks on BERECi ja 

BERECi büroo juhtimisstruktuur 

kohmakas ja tekitab tarbetut 

halduskoormust. Selleks et tagada suurem 

tõhusus ja sünergiline toime ning aidata 

veelgi enam kaasa elektroonilise side 

siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele 

andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu 

detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi oluliselt 

suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest 

(EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse 

BERECi ülesanded seoses kogu liitu 

hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 

2015/2120, millega kehtestatakse BERECi 

ülesandeid seoses avatud internetiühenduse 

ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning 

direktiivist, millega kehtestatakse 

märkimisväärne hulk BERECi uusi 

ülesandeid, mille hulka kuulub 

mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste 

tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste 

küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetluste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   187 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 



 

AM\1122719ET.docx 17/143 PE602.937v01-00 

 ET 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) BERECi ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega. Lisaks on 

BERECi ja BERECi büroo 

juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab 

tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada 

suurem tõhusus ja sünergiline toime ning 

aidata veelgi enam kaasa elektroonilise 

side siseturu arengule kogu liidus, 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu 

detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi oluliselt 

suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest 

(EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse 

BERECi ülesanded seoses kogu liitu 

hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 

2015/2120, millega kehtestatakse BERECi 

ülesandeid seoses avatud internetiühenduse 

ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning 

direktiivist, millega kehtestatakse 

märkimisväärne hulk BERECi uusi 

ülesandeid, mille hulka kuulub 

mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste 

tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste 

küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetluste kohta. 

7) BEREC ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti suuri erinevusi seoses 

reguleerimistavadega. Lisaks on BERECi 

ja BERECi büroo juhtimisstruktuur 

kohmakas ja tekitab tarbetut 

halduskoormust. Selleks et tagada suurem 

tõhusus ja sünergiline toime ning aidata 

veelgi enam kaasa elektroonilise side 

siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele 

andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu 

detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi oluliselt 

suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest 

(EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse 

BERECi ülesanded seoses kogu liitu 

hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 

2015/2120, millega kehtestatakse BERECi 

ülesandeid seoses avatud internetiühenduse 

ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning 

direktiivist, millega kehtestatakse 

märkimisväärne hulk BERECi uusi 

ülesandeid, mille hulka kuulub 

mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste 

tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste 

küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetluste kohta. 

Or. el 
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Muudatusettepanek   188 

Victor Negrescu 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada ning muuta nad 

täieõiguslikuks ametiks. 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada ning muuta nad 

täieõiguslikuks ametiks, millega tagatakse, 

et uus amet loob lisaväärtust ja on 

vastavuses liidu poliitiliste prioriteetide, 

eriti digitaalse ühtse turu strateegiaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 
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elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada ning muuta nad 

täieõiguslikuks ametiks. 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada ning muuta nad 

komisjonist sõltumatuks ametiks. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada ning muuta nad 

täieõiguslikuks ametiks. 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud 

tööd edasi arendada ning muuta nad 

täieõiguslikuks ametiks. 

8) Elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis 

liikmesriikides on hädavajalik 

elektroonilise side siseturu edukaks 

väljaarendamiseks kogu liidus ning 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamiseks ja liidu 

kodanike huvide edendamiseks. Arvestades 

turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida 

iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene 

mõõde, ning seniseid kogemusi 

õigusraamistiku järjekindla rakendamise 

tagamises elektroonilise side valdkonnas, 

on vaja muuta BERECi ja BERECi büroo 

tehtud töö järjepidevaks ja neid edasi 

arendada. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9) Ametit tuleks juhtida ja selle 

tegevust korraldada vastavalt 

põhimõtetele, mis sätestati Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni 19. juuli 2012. aasta 

välja jäetud 
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ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste 

kohta (edaspidi „ühine lähenemisviis“)28. 

Kuna BERECil on väljakujunenud maine 

ja tema nime muutmisega kaasneksid 

kulud, peaks uue ameti nimeks jääma 

BEREC. 

_________________  

28 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni 19. juuli 2012. aasta 

ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste 

kohta. 

 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9) Ametit tuleks juhtida ja selle 

tegevust korraldada vastavalt 

põhimõtetele, mis sätestati Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni 19. juuli 2012. aasta 

ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste 

kohta (edaspidi „ühine lähenemisviis“)28. 
Kuna BERECil on väljakujunenud maine 

ja tema nime muutmisega kaasneksid 

kulud, peaks uue ameti nimeks jääma 

BEREC. 

9) Ametit tuleks juhtida ja selle 

tegevust korraldada täielikult Euroopa 

Komisjonist sõltumata. Kuna BERECil on 

väljakujunenud maine ja tema nime 

muutmisega kaasneksid kulud, peaks uue 

ameti nimeks jääma BEREC. 

_________________  

28 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni 19. juuli 2012. aasta 

ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste 

kohta. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   194 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 

koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 

siseturu menetlustesse panustamist (nii 

turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse 

määramise valdkonnas), riikide 

reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks 

amet piisavaid rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning riikide reguleerivate 

asutuste vahelise oskusteabe jagamise 

jätkumist. 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 

koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 

siseturu menetlustesse panustamist, riikide 

reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks jätkab 

BEREC riikide reguleerivate asutuste 

oskusteabe koondamist. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   195 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 
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koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 

siseturu menetlustesse panustamist (nii turu 

reguleerimise kui ka raadiosagedusala 

kasutusõiguse määramise valdkonnas), 

riikide reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks 

amet piisavaid rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning riikide reguleerivate 

asutuste vahelise oskusteabe jagamise 

jätkumist. 

koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 

siseturu menetlustesse panustamist (nii turu 

reguleerimise kui ka raadiosagedusala 

kasutusõiguse määramise valdkonnas), 

riikide reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma lisaülesannete täitmiseks, 

ning võttes arvesse sisuliste ülesannete 

kasvanud osakaalu võrreldes 

puhthalduslike ülesannetega, vajaks amet 

piisavaid rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning riikide reguleerivate 

asutuste vahelise oskusteabe jagamise 

jätkumist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 

koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 

koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 
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siseturu menetlustesse panustamist (nii turu 

reguleerimise kui ka raadiosagedusala 

kasutusõiguse määramise valdkonnas), 

riikide reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks 

amet piisavaid rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning riikide reguleerivate 

asutuste vahelise oskusteabe jagamise 

jätkumist. 

siseturu menetlustesse panustamist (nii turu 

reguleerimise kui ka raadiosagedusala 

kasutusõiguse määramise valdkonnas), 

riikide reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajab 

BERECi büroo piisavaid rahalisi 

vahendeid ja inimressursse ning riikide 

reguleerivate asutuste vahelise oskusteabe 

jagamise jätkumist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni esindajatest 

koosneval tehnilisel asutusel, kellel on 

eriteadmised elektroonilise side alal, on 

parim positsioon selleks, et talle saaks 

usaldada ülesandeid, mis hõlmavad 

teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes 

otsuste tegemist, siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse 

siseturu menetlustesse panustamist (nii turu 

reguleerimise kui ka raadiosagedusala 

kasutusõiguse määramise valdkonnas), 

riikide reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 

10) BERECil kui riikide reguleerivate 

asutuste esindajatest koosneval tehnilisel 

asutusel, kellel on eriteadmised 

elektroonilise side alal, on parim positsioon 

selleks, et talle saaks usaldada ülesandeid, 

mis hõlmavad teatavates piiriülese 

mõõtmega küsimustes otsuste tegemist, 

siseriiklike meetmete kavandeid 

käsitlevatesse tõhusatesse siseturu 

menetlustesse panustamist (nii turu 

reguleerimise kui ka raadiosagedusala 

kasutusõiguse määramise valdkonnas), 

riikide reguleerivatele asutustele ühiste 

kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse 

lähenemisviisi rakendamiseks vajalike 

suuniste andmist ning teatavate registrite 

pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide 

reguleerivatele asutustele määratud 

elektroonilise side turgudega ja kohalike 
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oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks 

amet piisavaid rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning riikide reguleerivate 

asutuste vahelise oskusteabe jagamise 

jätkumist. 

oludega tihedaimalt seotud ülesannete 

täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks 

amet piisavaid rahalisi vahendeid ja 

inimressursse ning riikide reguleerivate 

asutuste vahelise oskusteabe jagamise 

jätkumist. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a) Selleks et tagada õigusakti ühtne 

kohaldamine kogu liidus, tuleks BERECi 

kaudu kehtestada riikide reguleerivate 

asutuste vaheliseks koostööks 

järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 

mehhanismi tuleks eelkõige kohaldada 

siis, kui riigi reguleeriv asutus kavatseb 

võtta meetme, mille eesmärk on avaldada 

õiguslikku mõju, mis võib luua takistusi 

siseturule või tekitada liidu õigusaktide 

ühtse tõlgendamise kohast 

õiguskindlusetust. Seda tuleks kohaldada, 

kui mis tahes asjaomane riigi reguleeriv 

asutus taotleb, et sellist küsimust tuleks 

käsitleda järjepidevuse mehhanismis, 

piiriüleste vaidluste puhul või piiriüleselt 

tegutseva ja nendest meetmetest 

mõjutatud ettevõtja kaebuse alusel. 

Nimetatud mehhanism ei tohiks piirata 

ühtegi meedet, mis komisjon võib võtta 

oma aluslepingutest tulenevate volituste 

kasutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a) BEREC peaks samuti olema 

organ, kes analüüsib elektroonilise side 

valdkonna küsimusi, arutleb nende üle ja 

annab nende osas nõu Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. 

BEREC peaks andma nõu Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

nende taotluse korral või omal algatusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) BERECil peaks olema lubatud 

teha vajaduse korral koostööd muude liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, ilma et see piiraks 

nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika 

töörühma,29 Euroopa 

Andmekaitsenõukogu,30 Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu 

Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti 

tuleks BERECil võimaldada teha 

koostööd olemasolevate komiteedega (nt 

sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka 

peaks BERECil olema võimalik teha 

koostööd kolmandate riikide pädevate 

asutustega, eelkõige reguleerivate 

asutustega, kes on pädevad elektroonilise 

side valdkonnas ja/või nendest asutustest 

koosnevate rühmadega ning 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui 

11) Arvestades suurema lähenemisega 

elektroonilise side teenuseid pakkuvate 

sektorite vahel ja nende väljatöötamisega 

seotud õigusküsimuste horisontaalset 

mõõdet, peaks BEREC koordineerima 

tööd ja tegema koostööd muude liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, ilma et see piiraks 

nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika 

töörühma29, Euroopa 

Andmekaitsenõukogu30, Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma31, Euroopa Liidu Võrgu- 

ja Infoturbeameti32, tarbijakaitsealase 

koostöö võrgustiku ja Euroopa 

standardimisorganisatsioonidega; samuti 

olemasolevate komiteedega (nt 

sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka 

peaks BERECil olema võimalik teha 

koostööd kolmandate riikide pädevate 

asutustega, eelkõige reguleerivate 
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see on vajalik BERECi ülesannete 

täitmiseks. 

asutustega, kes on pädevad elektroonilise 

side valdkonnas ja/või nendest asutustest 

koosnevate rühmadega ning 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui 

see on vajalik BERECi ülesannete 

täitmiseks. 

_________________ _________________ 

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse 

raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 

198, 27.7.2002, lk 49). 

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse 

raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 

198, 27.7.2002, lk 49). 

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 

(EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) 

(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel. 

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 

(EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) 

(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel. 

31 Direktiiv [...]. 31 Direktiiv [...]. 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis 

käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametit (ENISA) ning millega 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis 

käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametit (ENISA) ning millega 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Võrreldes varasema olukorraga, 

kus üheaegselt tegutsesid reguleerivate 

asutuste nõukogu ja juhtkomitee, aitaks 

ameti tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

välja jäetud 
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eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema 

lisaks kahele komisjoni esindajale ka iga 

riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate 

nõuetega. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Võrreldes varasema olukorraga, 

kus üheaegselt tegutsesid reguleerivate 

asutuste nõukogu ja juhtkomitee, aitaks 

ameti tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema 

lisaks kahele komisjoni esindajale ka iga 

riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate 

nõuetega. 

12) Haldusnõukogu peaks vastutama 

asjaomaste juhtimise ja eelarve 

haldamisega seotud küsimuste eest ning 

koosnema lisaks iga riigi reguleeriva 

asutuse juhile või sellise asutuse 

kollegiaalse kogu liikmele ka ühest 

komisjoni esindajast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks 

kahele komisjoni esindajale ka iga riigi 

reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema iga 

riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

Lisaks on komisjonil oma kahe 

esindajaga õigus osaleda haldusnõukogu 

tegevuses ja kohtumistel piiratud 

hääleõigusega (üksnes juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks 

12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema iga 
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kahele komisjoni esindajale ka iga riigi 

reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   205 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks 

kahele komisjoni esindajale ka iga riigi 

reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks 

ühele komisjoni esindajale ka iga riigi 

reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Varem teostas ametisse nimetava 

asutuse volitusi BERECi büroo 

13) Varem teostas ametisse nimetava 

asutuse volitusi BERECi büroo 
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juhtkomitee aseesimees. Uue ameti 

haldusnõukogu peaks delegeerima 

asjakohased ametisse nimetava asutuse 

volitused tegevdirektorile, kellel oleks 

õigus need volitused edasi delegeerida. See 

aitaks kaasa BERECi personali tõhusale 

haldamisele ning tagaks, et nii 

halduskomitee kui ka esimees ja 

aseesimees saavad keskenduda oma 

ülesannete täitmisele. 

juhtkomitee aseesimees. Uue ameti 

haldusnõukogu peaks delegeerima 

asjakohased ametisse nimetava asutuse 

volitused peasekretärile, kellel oleks õigus 

need volitused edasi delegeerida. See 

aitaks kaasa BERECi personali tõhusale 

haldamisele ning tagaks, et nii 

halduskomitee kui ka esimees ja 

aseesimees saavad keskenduda oma 

ülesannete täitmisele. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   207 

Victor Negrescu 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) Varem oli reguleerivate asutuste 

nõukogu esimehe ja aseesimehe ametiaeg 

on üks aasta. Pidades silmas BERECile 

määratud täiendavaid ülesandeid ja 

vajadust tagada asutuse iga- ja 

mitmeaastane programmitöö, on oluline 

anda esimehele ja aseesimehele stabiilsed 

ja pikaajalised volitused. 

14) Varem oli reguleerivate asutuste 

nõukogu esimehe ja aseesimehe ametiaeg 

üks aasta. Pidades silmas BERECile 

määratud täiendavaid ülesandeid ja 

vajadust tagada asutuse iga- ja 

mitmeaastane programmitöö, on oluline 

anda esimehele ja aseesimehele stabiilsed 

ja pikaajalised volitused, mis on seotud 

iga-aastase hindamisaruandega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   208 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) Varem oli reguleerivate asutuste 

nõukogu esimehe ja aseesimehe ametiaeg 

on üks aasta. Pidades silmas BERECile 

14) Varem oli reguleerivate asutuste 

nõukogu esimehe ja aseesimehe ametiaeg 

üks aasta. Pidades silmas BERECile 
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määratud täiendavaid ülesandeid ja 

vajadust tagada asutuse iga- ja 

mitmeaastane programmitöö, on oluline 

anda esimehele ja aseesimehele stabiilsed 

ja pikaajalised volitused. 

määratud täiendavaid ülesandeid ja 

vajadust tagada asutuse iga- ja 

mitmeaastane programmitöö, on esimehe 

ja aseesimehe ametiaeg edaspidi kaks 

aastat. 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   209 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

15) Haldusnõukogul peaks aastas 

olema vähemalt kaks korralist koosolekut. 

Arvestades varasemaid kogemusi ja 

BERECi avardatud rolli võib 

haldusnõukogul olla vaja pidada 

täiendavaid koosolekuid. 

15) Haldusnõukogu peaks korraldama 

koosolekuid vähemalt üks kord kuus ning 

jagama teavet saavutuste kohta. 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   210 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline ning 

ta nimetatakse ametisse 2,5 aastaks. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistva valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 
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haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

Lisaks kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg varem kolm 

aastat. 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   211 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistva valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Kandidaat peaks ametisse astumiseks 

saama Euroopa Parlamendi nõusoleku. 
Lisaks kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg varem kolm 

aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus 

peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva peasekretäri roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori nõukogu 

koostatavast nimekirjast, et tagada talle 

vajalik legitiimsus kõigi liikmesriikide 

nimel. Peasekretäri volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   213 

Victor Negrescu 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistva valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg varem kolm 

aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus 

peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine, kuid mitte üle viie aasta. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   214 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 
avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

16) BERECi büroo seadusliku 

esindajana tegutseva direktori roll on ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava direktori avatud ja läbipaistva 

valikumenetluse tulemusena, et tagada 

kandidaatide range hindamine ja kõrge 

sõltumatuse tase. Lisaks kestis BERECi 

büroo haldusdirektori ametiaeg varem 

kolm aastat. Direktori volituste kehtivus 

peab olema piisavalt pikk, et tagada 

BERECi büroo stabiilsus ja pikaajalise 

strateegia elluviimine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   215 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 
avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava direktori avatud ja läbipaistva 

valikumenetluse tulemusena, et tagada 

kandidaatide range hindamine ja kõrge 

sõltumatuse tase. Lisaks kestis BERECi 
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hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

büroo haldusdirektori ametiaeg varem 

kolm aastat. Tegevdirektori volituste 

kehtivus peab olema piisavalt pikk, et 

tagada ameti stabiilsus ja pikaajalise 

strateegia elluviimine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on BERECi 

toimimise ja sellele määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille riikide reguleerivad 

asutused on koostanud avatud ja 

läbipaistva valikumenetluse tulemusena, et 

tagada kandidaatide range hindamine ja 

kõrge sõltumatuse tase. Lisaks kestis 

BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg 

varem kolm aastat. Tegevdirektori 

volituste kehtivus peab olema piisavalt 

pikk, et tagada ameti stabiilsus ja 

pikaajalise strateegia elluviimine. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   217 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 



 

AM\1122719ET.docx 37/143 PE602.937v01-00 

 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 
Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse 

määramise siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevate siseturu 

menetlustega, mille rakendamine on 

ajaliselt piiratud. 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini ekspertide töörühmade 

kaudu ning seega peaks reguleerivate 

asutuste nõukogu vastutama töörühmade 

loomise ja nende kaasesimeeste 

nimetamise eest. Töörühmade kiire 

loomise huvides tuleks juba ette koostada 

nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda 

eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud 

tähtajaliste menetlustega. Hoiduda tuleks 

töörühmade liikmete või vaatlejate huvide 

konfliktist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 
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siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. Töörühmade 

kvalifitseeritud ekspertidest liikmete 

nimekiri koos nende huvide 

deklaratsioonidega tuleks avalikustada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   219 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis ja võtta 

võrdsel määral arvesse kõigi riikide 

reguleerivate asutuste seisukohti ja 

panust, peaksid töörühmade 

koordineerimise ja juhtimise eest 

vastutama BERECi töötajad. Töörühmade 

kiire loomise huvides tuleks juba ette 

koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse 

määramise siseriiklike meetmete 

kavandeid käsitlevate siseturu 

menetlustega, mille rakendamine on 

ajaliselt piiratud. 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   221 

Victor Negrescu 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

geograafiliselt tasakaalustatud 

lähenemisviis, peaksid töörühmade 

koordineerimise ja juhtimise eest 

vastutama BERECi töötajad. Töörühmade 

kiire loomise huvides tuleks juba ette 

koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 
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siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle 

suhtes või kellega seoses kohaldatakse 

BERECi otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 

ameti osa, kuid selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Apellatsiooninõukogu menetluse 

tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks 

anda komisjonile rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201133. 

välja jäetud 

_________________  

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek   223 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle 

suhtes või kellega seoses kohaldatakse 

BERECi otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 

ameti osa, kuid selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Apellatsiooninõukogu menetluse 

tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks 

anda komisjonile rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201133 . 

välja jäetud 

_________________  

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle 

suhtes või kellega seoses kohaldatakse 

BERECi otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 

ameti osa, kuid selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Apellatsiooninõukogu menetluse 

tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks 

anda komisjonile rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201133. 

18) BEREC ei ole pädev tegema 

siduvaid otsuseid. 

_________________  

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   225 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes 

või kellega seoses kohaldatakse BERECi 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes 

või kellega seoses kohaldatakse BERECi 
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otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 

ameti osa, kuid selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Apellatsiooninõukogu menetluse 

tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks 

anda komisjonile rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201133. 

otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 

ameti osa, kuid selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

_________________  

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   226 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes 

või kellega seoses kohaldatakse BERECi 

otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 

ameti osa, kuid selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 

18) Kuna BEREC on pädev tegema 

siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et 

füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes 

või kellega seoses kohaldatakse BERECi 

otsust, on õigus pöörduda 

apellatsiooninõukogu poole, mis on ameti 

osa ja peaks olema selle haldus- ja 

regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui 

apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on 

avaldada õiguslikku mõju kolmandatele 

isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi 
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otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Apellatsiooninõukogu menetluse 

tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks 

anda komisjonile rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 182/201133. 

otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Apellatsiooninõukogu menetluse 

tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks 

anda komisjonile rakendamisvolitused. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 182/201133. 

_________________ _________________ 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

Or. el 

 

Muudatusettepanek   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 a) BERECi bürool peaks olema 

piisavalt rahalisi vahendeid ja 

inimressursse oma ülesannete täitmiseks. 

BERECi büroo vahendite kavandamisel 

tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 

BERECile antud ülesannete suurenenud 

hulka ja BERECi büroolt nõutavate 

ülesannete keerukust. Ühtlasi peaks 

BERECi büroo töötajate koosseisu puhul 

arvesse võtma ajutiste töötajate ja 

koosseisuväliste töötajate vahelise piisava 

tasakaalu vajadust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   228 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 b) Elektroonilise side Euroopa 

reguleerivate asutuste ühendatud ameti 

büroo (BERECi büroo) ja Läti Vabariigi 

valitsus sõlmisid peakorterilepingu 

(edaspidi „tegevuskoha leping”) 24. 

veebruaril 2011. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

20) Et tagada BERECi sõltumatus, 

peaks tal olema oma eelarve, mille 

vahendid pärinevad peamiselt liidu 

rahalisest toetusest. BERECi rahastamine 

peaks toimuma vastavalt eelarvepädevate 

institutsioonide kokkuleppele, nagu on 

sätestatud institutsioonidevahelise 

kokkuleppe (eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta) punktis 3135. 

20) Et tagada BERECi büroo 

sõltumatus ja autonoomia, peaks tal olema 

oma eelarve, mille vahendid pärinevad 

peamiselt liidu rahalisest toetusest. See 

eelarve peaks kajastama BERECi ja 

BERECi büroo täiendavaid ülesandeid ja 

suurenenud rolli. BERECi rahastamine 

peaks toimuma vastavalt eelarvepädevate 

institutsioonide kokkuleppele, nagu on 

sätestatud institutsioonidevahelise 

kokkuleppe (eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta) punktis 3135. 

_________________ _________________ 

35 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise 

kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1). 

35 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise 

kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1). 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

21) BEREC peaks olema operatiiv- ja 

tehnilistes küsimustes sõltumatu ning 

õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult 

autonoomne. Selleks on vajalik ja 

asjakohane, et BEREC oleks liidu asutus, 

kes on juriidiline isik ja kes teostab talle 

antud volitusi. 

21) BEREC peaks olema operatiiv- ja 

tehnilistes küsimustes sõltumatu ning 

õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult 

autonoomne. Pikaajalise õigusraamistiku 

tagamiseks peaks BEREC tegutsema 

ühtlasi kontaktasutusena riikide 

reguleerivate asutuste jaoks. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   231 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

21) BEREC peaks olema operatiiv- ja 

tehnilistes küsimustes sõltumatu ning 

õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult 

autonoomne. Selleks on vajalik ja 

asjakohane, et BEREC oleks liidu asutus, 

kes on juriidiline isik ja kes teostab talle 

antud volitusi. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

Or. el 

 

Muudatusettepanek   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

22) Liidu detsentraliseeritud 

asutusena peaks BEREC tegutsema oma 

volituste ja kehtiva institutsioonilise 

raamistiku piires. BERECit ei tuleks 

käsitada välismaailmale ELi seisukoha 

edastajana ega liidu nimel õiguslike 

kohustuste võtjana. 

välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

22) Liidu detsentraliseeritud asutusena 

peaks BEREC tegutsema oma volituste ja 

kehtiva institutsioonilise raamistiku piires. 

BERECit ei tuleks käsitada välismaailmale 

ELi seisukoha edastajana ega liidu nimel 

õiguslike kohustuste võtjana. 

22) Sõltumatu asutusena peaks BEREC 

tegutsema oma volituste piires. BERECit ei 

tuleks käsitada välismaailmale ELi 

seisukoha edastajana ega liidu nimel 

õiguslike kohustuste võtjana. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   234 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23) Selleks, et laiendada elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist BERECi tegevusalal, peaks 

uus amet olema avatud selliste kolmandate 

riikide elektroonilise side valdkonnas 

pädevate reguleerivate asutuste osalusele, 

kes on sõlminud liiduga asjaomase 

23) Selleks, et laiendada elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist, peaksid BEREC ja BERECi 

büroo olema avatud kolmandate riikide 

elektroonilise side valdkonnas pädevate 

riiklike reguleerivate asutuste osalusele, 

eriti sellistele, kes on sõlminud liiduga 
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kokkuleppe, eelkõige EMP EFTA riikide ja 

kandidaatriikide asutuste osalusele. 

asjaomase kokkuleppe EMP EFTA riikide 

ja kandidaatriikide poolt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23) Selleks, et laiendada elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist BERECi tegevusalal, peaks 

uus amet olema avatud selliste kolmandate 

riikide elektroonilise side valdkonnas 

pädevate reguleerivate asutuste osalusele, 

kes on sõlminud liiduga asjaomase 

kokkuleppe, eelkõige EMP EFTA riikide ja 

kandidaatriikide asutuste osalusele. 

23) Selleks, et laiendada elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist, peaksid BERECi ja BERECi 

büroo olema avatud selliste kolmandate 

riikide elektroonilise side valdkonnas 

pädevate reguleerivate asutuste osalusele, 

kes on sõlminud liiduga asjaomase 

kokkuleppe, eelkõige EMP EFTA riikide ja 

kandidaatriikide asutuste osalusele. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23) Selleks, et laiendada elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist BERECi tegevusalal, peaks 

uus amet olema avatud selliste kolmandate 

riikide elektroonilise side valdkonnas 

pädevate reguleerivate asutuste osalusele, 

kes on sõlminud liiduga asjaomase 

kokkuleppe, eelkõige EMP EFTA riikide ja 

kandidaatriikide asutuste osalusele. 

23) Selleks, et laiendada elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlat 

rakendamist BERECi tegevusalal, peaks 

see olema avatud selliste kolmandate 

riikide elektroonilise side valdkonnas 

pädevate reguleerivate asutuste osalusele, 

kes on sõlminud liiduga asjaomase 

kokkuleppe, eelkõige EMP EFTA riikide ja 

kandidaatriikide asutuste osalusele. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   237 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

24) BERECil peaks olema õigus 

tegeleda oma pädevuse piires 

teabevahetustoimingutega, mis ei tohiks 

kahjustada BERECi põhiülesannete 

täitmist ja peaks toimuma kooskõlas 

asjakohaste teavitamis- ja 

levitamiskavadega, mille on vastu võtnud 

haldusnõukogu. BERECi 

teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine 

peaks olema sidus, asjakohane ja kooskõlas 

komisjoni ning muude institutsioonide 

strateegiate ja tegevusega, et võtta arvesse 

liidu laiemat kuvandit. 

24) BERECil, mida toetab BERECi 

büroo, peaks olema õigus tegeleda oma 

pädevuse piires teabevahetustoimingutega, 

mis ei tohiks kahjustada BERECi 

põhiülesannete täitmist. BERECi büroo 

teavitustegevus peaks toimuma kooskõlas 

asjakohaste teavitamis- ja 

levitamiskavadega, mille on vastu võtnud 

haldusnõukogu. BERECi büroo 

teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine 

peaks olema sidus, asjakohane ja kooskõlas 

komisjoni ning muude institutsioonide 

strateegiate ja tegevusega, et võtta arvesse 

liidu laiemat kuvandit. 

Or. en 

Muudatusettepanek   238 

Notis Marias 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

24) BERECil peaks olema õigus 

tegeleda oma pädevuse piires 

teabevahetustoimingutega, mis ei tohiks 

kahjustada BERECi põhiülesannete 

täitmist ja peaks toimuma kooskõlas 

asjakohaste teavitamis- ja 

levitamiskavadega, mille on vastu võtnud 

haldusnõukogu. BERECi 

teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine 

peaks olema sidus, asjakohane ja kooskõlas 

komisjoni ning muude institutsioonide 

strateegiate ja tegevusega, et võtta arvesse 

liidu laiemat kuvandit. 

24) BERECil peaks olema õigus 

tegeleda oma pädevuse piires 

teabevahetustoimingutega, mis ei tohiks 

kahjustada BERECi põhiülesannete 

täitmist ja peaks toimuma kooskõlas 

asjakohaste teavitamis- ja 

levitamiskavadega, mille on vastu võtnud 

haldusnõukogu. BERECi 

teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine 

peaks olema sidus, objektiivne, asjakohane 

ja kooskõlas komisjoni ning muude 

institutsioonide strateegiate ja tegevusega, 

et võtta arvesse liidu laiemat kuvandit. 
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Or. el 

Muudatusettepanek   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

25) Oma ülesannete tulemuslikuks 

täitmiseks peaks BERECil olema õigus 

nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, 

riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase 

abinõuna muudelt asutustele ning 

ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema 

taotletava eesmärgiga proportsionaalsed 

ega tohiks adressaate liigselt koormata. 

Riikide reguleerivad asutused, mis on 

elektroonilise side turgudega tihedaimalt 

seotud, peaksid tegema BERECiga 

koostööd ning esitama ajakohast ja täpset 

teavet tagamaks, et BERECil on võimalik 

täita oma ülesandeid. BEREC peaks samuti 

jagama vajalikku teavet komisjoni ja 

riikide reguleerivate asutustega, lähtudes 

lojaalse koostöö põhimõttest. 

25) oma ülesannete tulemuslikuks 

täitmiseks peaks BERECil olema õigus 

nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, 

riikide reguleerivatelt asutustelt ja, kui see 

on vajalik tema ülesannete täitmiseks, 
muudelt asutustele ning ettevõtjatelt. 

Teabenõuded peaksid olema taotletava 

eesmärgiga proportsionaalsed ega tohiks 

adressaate liigselt koormata. Sel eesmärgil 

peaks BEREC looma ühise teabe- ja 

suhtlussüsteemi, et vältida teabetaotluste 

dubleerimist ning lihtsustada kõigi 

asjaomaste asutuste omavahelist 

suhtlemist. Riikide reguleerivad asutused, 

mis on elektroonilise side turgudega 

tihedaimalt seotud, peaksid tegema 

BERECiga koostööd ning esitama 

ajakohast ja täpset teavet tagamaks, et 

BERECil on võimalik täita oma 

ülesandeid. BEREC peaks samuti jagama 

vajalikku teavet komisjoni ja riikide 

reguleerivate asutustega, lähtudes lojaalse 

koostöö põhimõttest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

28) BEREC asendab BERECi büroo, 

mis asutati määruse (EÜ) nr 1211/2009 

28) BERECi büroo asendab büroo, mis 

asutati määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel 
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alusel juriidilise isiku staatusega ühenduse 

asutusena, ning on seoses omandiõiguse, 

lepingute, õiguslike kohustuste, 

töölepingute, finants- ja muude 

kohustustega selle õigusjärglane. BEREC 

peaks üle võtma BERECi büroo töötajad, 

kelle õigusi ja kohustusi see ei tohiks 

mõjutada, 

juriidilise isiku staatusega ühenduse 

asutusena, ning on seoses omandiõiguse, 

lepingute, õiguslike kohustuste, 

töölepingute, finants- ja muude 

kohustustega selle õigusjärglane. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

28) BEREC asendab BERECi büroo, 

mis asutati määruse (EÜ) nr 1211/2009 

alusel juriidilise isiku staatusega ühenduse 

asutusena, ning on seoses omandiõiguse, 

lepingute, õiguslike kohustuste, 

töölepingute, finants- ja muude 

kohustustega selle õigusjärglane. BEREC 

peaks üle võtma BERECi büroo töötajad, 

kelle õigusi ja kohustusi see ei tohiks 

mõjutada, 

28) BERECi büroo, mis asutati 

määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel 

juriidilise isiku staatusega ühenduse 

asutusena, peaks seoses omandiõiguse, 

lepingute, õiguslike kohustuste, 

töölepingute, finants- ja muude 

kohustustega BERECiga tihedat koostööd 

tegema. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevaga asutatakse 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate 

Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi 

„BEREC“). 

1. Käesolevaga asutatakse 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate 

Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi 

„BEREC“) ja BERECi büroo. 
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Or. it 

 

Muudatusettepanek   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevaga asutatakse 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate 

Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi 

„BEREC“). 

1. Käesolevaga asutatakse 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate 

Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi 

„BEREC“) ja BERECi büroo. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   244 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide 

kohaldamisala piires: direktiiv [...], 

direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 

531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 

243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika 

programm). 

BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide 

kohaldamisala piires: direktiiv [...], 

direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 

531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 

243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika 

programm) ning mis tahes muud 

õigusaktid, milles sätestatakse uued 

ülesanded ja volitused. 

_________________ _________________ 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

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

millega luuakse mitmeaastane 

raadiospektripoliitika programm (ELT L 

81, 21.3.2012, lk 7). 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

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

millega luuakse mitmeaastane 

raadiospektripoliitika programm (ELT L 

81, 21.3.2012, lk 7). 

Or. en 
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Selgitus 

Muudatuse eesmärk on saavutada tulevikukindel reguleerimine. 

 

Muudatusettepanek   245 

Rolandas Paksas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECil on samad eesmärgid, 

mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele 

on osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige 

tagab BEREC elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindla 

rakendamise lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aitab seega kaasa 

siseturu arengule. Samuti edendab BEREC 

juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve. 

3. BEREC aitab saavutada riikide 

reguleerivate asutuste ja muude pädevate 

asutuste eesmärke, kellele on osutatud 

(elektroonilise side seadustiku) direktiivi 

artiklis 3. Eelkõige teeb BEREC koostööd 

riikide reguleerivate asutustega, et tagada 

järjekindel regulatiivne lähenemisviis 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

rakendamisele lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aidata seega kaasa 

siseturu arengule. Samuti edendab BEREC 

juurdepääsu ülikiirele andmesidele, 

sellesse investeerimist ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve, kaasa arvatud tarbijate ja 

ettevõtjate pikaajalised huvid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   246 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECil on samad eesmärgid, mis 

riikide reguleerivatel asutustel, kellele on 

osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige 

3. BERECil on samad eesmärgid, mis 

riikide reguleerivatel asutustel, kellele on 

osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige 
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tagab BEREC elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindla 

rakendamise lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aitab seega kaasa 

siseturu arengule. Samuti edendab BEREC 

juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve. 

tagab BEREC elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindla 

rakendamise lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aitab seega kaasa 

ühtlustatud siseturu arengule. Samuti 

edendab BEREC andmeliikluse 

mittediskrimineerivat käsitlemist 

internetiühenduse teenuste osutamisel, 

avatud internetiühendust, juurdepääsu 

ülikiirele andmesidele ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve. 

Or. en 

Selgitus 

Teksti kohandamine määrusega (EL) nr 2015/2120. 

 

Muudatusettepanek   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECil on samad eesmärgid, 

mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele 

on osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige 
tagab BEREC elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindla 

rakendamise lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aitab seega kaasa 

siseturu arengule. Samuti edendab 

BEREC juurdepääsu ülikiirele 

andmesidele ja selle kasutuselevõttu, 

konkurentsi elektroonilise side võrkude, 

teenuste ning nendega seotud vahendite 

pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike 

huve. 

3. BEREC tagab esmase eesmärgina 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

järjekindla rakendamise lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aitab kaasa siseturu 

arengule, aidates seega kaasa direktiivi 

artiklis 3 osutatud eesmärkide 

saavutamisele, mille raames edendatakse 
juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   248 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. BEREC täidab oma ülesandeid 

sõltumatult, erapooletult ja läbipaistvalt 

ning tugineb riikide reguleerivate asutuste 

eksperditeadmistele. Iga liikmesriik tagab, 

et riigi reguleerivatel asutustel on 

BERECi töös osalemiseks piisavad 

rahalised ja inimressursid, ja tagab oma 

esindajate kohustusliku kohalviibimise 

BERECi korraldatud koosolekutel. 

Or. en 

Selgitus 

Tehniline asutus peab olema sõltumatu, et soovitud tulemusi saavutada. Sõltumatus ei saa 

olla üksnes deklaratiivne, vaid seda tuleb vajalike vahenditega toetada. 

 

Muudatusettepanek   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. BEREC täidab oma ülesandeid 

sõltumatult, erapooletult ja läbipaistvalt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) komisjoni ja riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu abistamine ja 

nõustamine taotluse korral; 

(a) komisjoni ja riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda, ning arvamuse või 

soovituse esitamine Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

taotluse korral või omal algatusel mis 

tahes küsimustes, mis on seotud BERECi 

loomise eesmärgiga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) komisjoni ja riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu abistamine ja 

nõustamine taotluse korral; 

(a) komisjoni ja riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu abistamine ja 

nõustamine taotluse korral; konkurentsi ja 

investeeringute edendamine, 

lõppkasutajate kaitsmine; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   252 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) komisjoni ja riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu abistamine ja 

nõustamine taotluse korral; 

(a) komisjoni, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu ning riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda; 

Or. en 

Selgitus 

Kaasseadusandjad vajavad võrdset kohtlemist ja juurdepääsu samadele tehnilistele 

eksperditeadmistele. 

 

Muudatusettepanek   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) komisjoni ja riikide reguleerivate 

asutuste abistamine ja nõustamine ning 

nendega koostöö tegemine taotluse korral 

või omal algatusel mis tahes tehnilises 

küsimuses, mis kuulub BERECi 

pädevusvaldkonda, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu abistamine ja 

nõustamine taotluse korral; 

(a) riikide reguleerivate asutuste 

abistamine ja nõustamine ning nendega 

koostöö tegemine taotluse korral või omal 

algatusel mis tahes tehnilises küsimuses, 

mis kuulub BERECi pädevusvaldkonda, 

ning komisjoni, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu abistamine ja nõustamine taotluse 

korral; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   254 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 (a a) taotluse korral või omal algatusel 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni nõustamine oma pädevuse 

ulatuses seoses oma analüüsi tulemusega, 

mis puudutab kõigi siseturu dünaamika 

küsimuste regulatiivset mõju; 

Or. en 

Selgitus 

Vajalik tagamaks, et otsuste tegemisel lähtutakse nõuetekohastest andmetest ja analüüsist. 

 

Muudatusettepanek   255 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) taotluse korral või omal algatusel 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni nõustamine oma pädevuse 

ulatuses seoses kõigi digitaalse siseturu 

üldise dünaamikaga seotud teemade 

asjaomase regulatiivse mõjuga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) riikide reguleerivatele asutustele 

soovituste andmine ja parimate tavade 

tutvustamine, et ergutada tema 

pädevusvaldkonda kuuluvate tehniliste 
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küsimuste paremat ja järjekindlat 

rakendamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

abistamine ja nõustamine, sealhulgas 

aruannete abil, põhjendatud taotluse 

korral või omal algatusel kõigis tema 

pädevusse kuuluvates elektroonilise side 

küsimustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   258 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) komisjoni abistamine nõuandva 

organina elektroonilise side valdkonna 

õigusaktide koostamisel ja vastuvõtmisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) järgmisi valdkondi käsitlevate 

otsuste vastuvõtmine: 

välja jäetud 

riikidevaheliste turgude 

kindlaksmääramine vastavalt direktiivi 

artiklile 63; 

 

lepingu kokkuvõtlik vorm vastavalt 

direktiivi artiklile 95; 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   260 

Rolandas Paksas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) järgmisi valdkondi käsitlevate 

otsuste vastuvõtmine: 

välja jäetud 

riikidevaheliste turgude 

kindlaksmääramine vastavalt direktiivi 

artiklile 63; 

 

lepingu kokkuvõtlik vorm vastavalt 

direktiivi artiklile 95; 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – taane 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – õigusküsimused, mis võivad luua 

takistuse siseturule või mille puhul võib 

esineda artikli 1 lõikes 2 viidatud 

õigusraamistiku rakendamise erinevusi 
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riikide reguleerivate asutuste või teiste 

pädevate asutuste poolt, üksnes 

 (a) piiriüleste vaidluste puhul, kui 

pädevad riiklikud reguleerivad asutused ei 

ole jõudnud kokkuleppele kolme kuu 

jooksul pärast seda, kui kõnealune 

juhtum edastati neist reguleerivatest 

asutusest viimasele, 

 (b) pädeva riikliku reguleeriva asutuse 

taotluse alusel, 

 (c) kaebuse alusel, mille esitas 

elektroonilise side võrkude või teenuste 

pakkumisega tegelev ettevõtja. 

 Otsus võetakse vastu nii kiiresti kui 

võimalik ja igal juhul nelja kuu jooksul, 

kui tegemist ei ole erandlike asjaoludega, 

alates asjakohase teema edastamisest 

haldusnõukogu liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega. 

Lõigus 1 osutatud otsus on põhjendatud 

ja saadetud asjaomastele riiklikele 

reguleerivatele asutustele ning on neile 

kohustuslik. 

 Haldusnõukogu eesistuja teavitab lõikes 1 

osutatud otsusest põhjendamatu 

viivituseta riiklikke reguleerivaid asutusi. 

Ta teatab sellest komisjonile. Otsus 

avaldatakse viivitamata BERECi 

veebisaidil. 

Or. en 

Selgitus 

Kasutusele tuleb võtta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kasutusele võetud 

mehhanismiga sarnanev järjepidevuse mehhanism, et tagada liidu õigusaktide ühtne 

tõlgendamine ja võimaldada BERECil kiirelt reageerida, kui riikide reguleerivate asutuste 

tegevuses esineb erinevusi ja see mõjutab negatiivselt siseturu toimimist. 

 

Muudatusettepanek   262 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – taane 2 a (uus) 



 

PE602.937v01-00 62/143 AM\1122719ET.docx 

ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – elektroonilise side siseturu 

konsolideerimine kooskõlas direktiivi 

artikliga 32 ja õiguskaitsevahendite 

järjekindel kohaldamine kooskõlas 

direktiivi artikliga 33; 

Or. en 

Selgitus 

Praeguses süsteemis esitab BEREC (täpsemalt reguleerivate asutuste nõukogu) ainult 

arvamusi, sest ta ei ole juriidiline isik ega ühenduse asutus (BERECi büroo on ühenduse 

asutus). Et kujundada BERECist täievoliline asutus, on mõttekas anda talle otsustamisõigus 

peamistes regulatiivsetes küsimustes, nagu turuanalüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtjate 

kindlaksmääramine ja õiguskaitsevahendid. Vastupidi, kui BERECile ei kavatseta niisuguseid 

volitusi anda, ei ole mõtet seda asutuseks muuta. 

 

Muudatusettepanek   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) majandusmudeli väljatöötamine, et 

aidata komisjonil määrata kindlaks kõne 

lõpetamise hinna maksimummäärad 

liidus vastavalt direktiivi artiklile 73; 

välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   264 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 – elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel rakendamine; 

Or. en 

Selgitus 

Kuna ühtlustamine on üks praeguse poliitika peamisi eesmärke, suurendab see osa 

kasutatavate vahendite arvu. 

 

Muudatusettepanek   265 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – andmeliikluse mittediskrimineeriv 

käsitlemine internetiühenduse teenuste 

osutamisel vastavalt määrusele 

(EL) 2015/2120; 

Or. en 

Selgitus 

Teksti kohandamine määrusega (EL) nr 2015/2120. 

 

Muudatusettepanek   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) määruse (EL) nr 531/2012 

kohaldamisel riikide reguleerivate asutuste 

sooritatavate toimingute jälgimine ja 

koordineerimine, eelkõige seoses 

lõppkasutajate huvides reguleeritud 

(a) määruse (EL) nr 531/2012 

kohaldamisel riikide reguleerivate asutuste 

sooritatavate toimingute jälgimine ja 

koordineerimine, eelkõige seoses 

lõppkasutajate huvides reguleeritud 

rändlusteenuste jaemüügitasandil 

osutamisega omamaiste hindadega; 
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rändlusteenuste jaemüügitasandil 

osutamisega omamaiste hindadega; 
rändlusteenuste jae- ja hulgihindade 

kujunemine ning tariifide läbipaistvus ja 

võrreldavus vastavalt määruse (EL) 

nr 531/2012 artiklile 19; 

Or. en 

Selgitus 

Määruse (EL) nr 531/2012 nõuetekohane ja järjekindel rakendamine tugineb suurel määral 

rändlusega seotud kulude läbipaistvusele ja muutumisele. BEREC peaks seetõttu tagama, et 

kulusid hinnatakse kogu liidus ühtsel viisil. 

 

Muudatusettepanek   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) turul toimuva jälgimine, 

reguleerimisuuenduste vajaduse 

hindamine ning riikide reguleerivate 

asutuste tegevuse kooskõlastamine, et 

võimaldada uute uuenduslike 

elektroonilise side teenuste arendamist 

ning tagada lähenemine, eelkõige 

standardimise, numeratsiooni ja spektri 

eraldamise valdkonnas; 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriikidel on juba erinevad käsitlusviisid näiteks seoses numeratsiooniressursside või 

spektri eraldamisega, et võimaldada asjade internetti, mistõttu on vaja, et BEREC oleks turul 

toimuva jälgimisel ja tegevuse kooskõlastamisel ennetav. 

 

Muudatusettepanek   268 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – taane 1 a (uus) 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – turutavad, millega võib kaasneda 

negatiivne mõju mittediskrimineerivale 

internetiühendusele, avatud 

internetiühendusele ja tarbijaõigustele, 

ning kuritarvitamine; 

Or. en 

Selgitus 

Teksti kohandamine määrusega (EL) nr 2015/2120. 

 

Muudatusettepanek   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– rändlusteenuste jae- ja hulgihindade 

kujunemine ning tariifide läbipaistvus ja 

võrreldavus vastavalt määruse (EL) nr 

531/2012 artiklile 19; 

– rändlusteenuste jae- ja hulgihindade 

kujunemine ning tariifide läbipaistvus ja 

võrreldavus vastavalt määruse (EL) 

nr 531/2012 artiklile 19 ning vajaduse 

korral komisjonile soovituste esitamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) raamistiku tagamine, mille raames 

riikide reguleerivad asutused saavad 

koostööd teha, ning riikide reguleerivate 

asutuste koostöö edendamine neis 

valdkondades, mis ei ole ikka veel liidu 

tasandil ühtlustatud. BEREC võtab sellise 
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koostöö tulemusi oma arvamuste, 

soovituste ja otsuste koostamisel 

nõuetekohaselt arvesse. Kui BEREC 

leiab, et selline koostöö nõuab siduvaid 

eeskirju, esitab ta komisjonile 

asjakohased soovitused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) järgmiste registrite pidamine: välja jäetud 

elektroonilise side võrke ja teenuseid 

pakkuvate ettevõtjate register vastavalt 

direktiivi artiklile 12. Samuti esitab 

BEREC standarddeklaratsioone 

ettevõtjate esitatud teatiste kohta vastavalt 

direktiivi artiklile 14; 

 

territooriumivälise kasutusõigusega 

numbrite register vastavalt direktiivi 

artiklile 87; 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) andmeinnovatsiooni algatuse 

käivitamine, et ajakohastada, 

koordineerida ja standardida andmete 

kogumine riiklike reguleerivate asutuste 

poolt. Ilma et see piiraks 
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intellektuaalomandi õigusi ja nõutavat 

konfidentsiaalsustaset, tehakse 

kõnealused andmed BERECi veebisaidil 

ja Euroopa andmete portaalis üldsusele 

avatud, taaskasutataval ja masinloetaval 

kujul kättesaadavaks; 

Or. en 

Selgitus 

Paljud riikide reguleerivad asutused on seotud eri kaardistamisalgatustega ning koguvad 

andmeid, et teavitada üldsust teenuste kvaliteedist, lairiba kasutuselevõtust ja spektri 

eraldamisest, mistõttu on vaja neid algatusi koordineerida ja need avatud andmete kujul 

kättesaadavaks teha. 

 

Muudatusettepanek   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d b) koostöö tarbijakaitse 

koostöövõrgustikuga ja asjaomaste riikide 

pädevate asutustega küsimuste puhul, mis 

on seotud elektroonilise side teenuste 

osutamisega, mis võivad mõjutada 

tarbijate huve mitmes liikmesriigis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) rändlustasude kaotamise 

rakendamise ja edasiarendamise 

hindamine ELis, eelkõige järgides 

tariifide kõikumist riigisisestel turgudel 
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pärast 15. juunit 2017, vastavalt 

määrusele (EL) 2017/... [millega 

muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 

rändluse hulgiturgude eeskirjade osas] ja 

määrusele (EL) nr 2015/2120; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. BERECi ülesanded avaldatakse 

veebisaidil ja neid ajakohastatakse 

vastavalt uutele ülesannetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ilma et see piiraks asjaomase liidu 

õiguse järgimist, peavad riikide 

reguleerivad asutused järgima BERECi 

otsuseid ning võtma täiel määral arvesse 

kõiki arvamusi, suuniseid, soovitusi ja 

parimaid tavasid, mille BEREC on vastu 

võtnud, et tagada elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindel 

rakendamine sellises ulatuses, millele on 

osutatud artikli 1 lõikes 2. 

3. Ilma et see piiraks asjaomase liidu 

õiguse järgimist, peavad riikide 

reguleerivad asutused võtma arvesse 

arvamusi, suuniseid, soovitusi ja parimaid 

tavasid, mille BEREC on vastu võtnud, et 

tagada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku korrektne rakendamine sellises 

ulatuses, millele on osutatud artikli 1 lõikes 

2.  

 

Or. fr 
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Muudatusettepanek   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ilma et see piiraks asjaomase liidu 

õiguse järgimist, peavad riikide 

reguleerivad asutused järgima BERECi 

otsuseid ning võtma täiel määral arvesse 

kõiki arvamusi, suuniseid, soovitusi ja 

parimaid tavasid, mille BEREC on vastu 

võtnud, et tagada elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindel 

rakendamine sellises ulatuses, millele on 

osutatud artikli 1 lõikes 2. 

3. Ilma et see piiraks asjaomase liidu 

õiguse järgimist, peavad riikide 

reguleerivad asutused võtma arvesse kõiki 

arvamusi, suuniseid, soovitusi ja parimaid 

tavasid, mille BEREC on vastu võtnud, et 

tagada elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjekindel rakendamine sellises 

ulatuses, millele on osutatud artikli 1 lõikes 

2. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   278 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ilma et see piiraks asjaomase liidu 

õiguse järgimist, peavad riikide 

reguleerivad asutused järgima BERECi 

otsuseid ning võtma täiel määral arvesse 

kõiki arvamusi, suuniseid, soovitusi ja 

parimaid tavasid, mille BEREC on vastu 

võtnud, et tagada elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindel 

rakendamine sellises ulatuses, millele on 

osutatud artikli 1 lõikes 2. 

3. Ilma et see piiraks asjaomase liidu 

õiguse järgimist, peavad riikide 

reguleerivad asutused ja komisjon võtma 

täiel määral arvesse kõiki arvamusi, 

suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, 

mille BEREC on vastu võtnud, et tagada 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

järjekindel rakendamine sellises ulatuses, 

millele on osutatud artikli 1 lõikes 2. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   279 

Patrizia Toia 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. BEREC täidab oma ülesandeid 

sõltumatult, erapooletult, läbipaistvalt ja 

õigeaegselt. BEREC tagab üldsusele ja 

huvitatud isikutele asjakohase, 

objektiivse, usaldusväärse ja kergesti 

juurdepääsetava teabe andmise, eelkõige 

ameti töötulemuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   280 

Patrizia Toia 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. BEREC edendab riikide 

reguleerivate asutuste vahelist ning 

riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni 

vahelist koostööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   281 

Rolandas Paksas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib 

BEREC teha koostööd pädevate liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib 

BEREC vajaduse korral konsulteerida 

asjaomaste riikide reguleerivate asutuste 

ja sidusrühmadega ning teha koostööd 
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pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega vastavalt artiklile 26. 

pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste 

ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   282 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib 

BEREC teha koostööd pädevate liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega vastavalt artiklile 26. 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib 

BEREC teha koostööd pädevate liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, liikmesriikide 

pädevate asutustega ning kolmandate 

riikide ja/või riiklike või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega vastavalt artiklile 26. 

Or. en 

Selgitus 

Eesmärk on kõrvaldada piirangud, mis takistavad BERECi koostööd. 

 

Muudatusettepanek   283 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib 

BEREC teha koostööd pädevate liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, teeb 

BEREC koostööd pädevate liidu asutuste, 

ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, 



 

PE602.937v01-00 72/143 AM\1122719ET.docx 

ET 

nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega vastavalt artiklile 26. 

kolmandate riikide pädevate asutustega 

ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega 

vastavalt artiklile 26. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   284 

Rolandas Paksas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. BEREC võib asjakohasel juhul 

konsulteerida huvitatud isikutega ja anda 

neile võimaluse esitada mõistliku aja 

jooksul oma märkused. BEREC teeb 

konsultatsiooni tulemused üldsusele 

kättesaadavaks, ilma et see piiraks 

artikli 28 kohaldamist. Sellised 

konsultatsioonid toimuvad 

otsustusprotsessis võimalikult varakult. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   285 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. BEREC täidab oma ülesandeid 

sõltumatult ja erapooletult, ilma 

põhjendamatu viivituseta ja tagades 

otsustusprotsessi läbipaistvuse. BEREC 

tagab ühtlasi üldsusele ja huvitatud 

isikutele objektiivse, usaldusväärse ja 

kergesti juurdepääsetava teabe andmise 

kõigi oma tööprotsessi etappide kohta. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   286 

Michel Reimon 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. BEREC võib korraldada avalikke 

konsultatsioone kõigi huvitatud isikutega 

ja anda neile võimaluse esitada mõistliku 

aja jooksul oma märkused. BEREC teeb 

selliste konsultatsioonide tulemused 

üldsusele kättesaadavaks. 

Or. en 

Selgitus 

Läbipaistvus ja nõuetekohane konsulteerimine on BERECi hea töö eeltingimus. 

 

Muudatusettepanek   287 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Enne otsuste, aruannete või muud 

laadi avalike väljundite vastuvõtmist 

konsulteerib BEREC huvitatud isikutega 

ja annab neile võimaluse esitada märkusi 

mõistliku ajavahemiku jooksul, mis sõltub 

teema keerukusest ja ei ole lühem kui 30 

päeva. BEREC avaldab 

konsulteerimismenetluse tulemused, ilma 

et see piiraks artikli 28 kohaldamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   288 
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Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 4 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 c. Ilma et see piiraks artikli 21 ja 

järgmiste artiklite kohaldamist, kasutab 

BEREC riikide reguleerivate asutuste 

eksperditeadmisi ning täidab oma 

ülesandeid koostöös riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoniga. BEREC edendab 

kõikide riikide reguleerivate asutuste 

vahelist ning riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni vahelist koostööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   289 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 a  

 BERECi struktuur 

 BEREC koosneb: 

 (a) reguleerivate asutuste nõukogust 

 (b) kontaktvõrgustikust 

 (c) ekspertide töörühmadest (edaspidi 

„töörühmad“). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 a  

 BERECi struktuur 

 BEREC koosneb: 

 (a) reguleerivate asutuste nõukogust; 

 (b) kontaktvõrgustikust; 

 (c) töörühmadest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   291 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 b  

 Reguleerivate asutuste nõukogu koosseis 

 1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 

kuulub üks liige igast liikmesriigist. See 

liige on liikmesriigi reguleeriva asutuse 

juht või muu kõrgetasemeline esindaja, 

kelle peamiseks kohuseks on jälgida 

elektroonilise side võrkude ja teenuste 

turu igapäevast toimimist. 

 Liikmesriikides, kus direktiivi [...] 

(elektroonilise side seadustik) kohaselt on 

mitu riigi reguleerivat asutust, lepivad 

kõnealused asutused kokku, kes on nende 

ühine esindaja, ning tagavad asutuste 

vahel vajaliku koordineerimise. 

 2. Reguleerivate asutuste nõukogu 

tegutseb talle käesoleva määrusega antud 

ülesannete täitmisel sõltumatult. 

 Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed 

ei küsi ega võta vastu juhiseid üheltki 

valitsuselt, komisjonilt ega mis tahes 
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muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult 

üksuselt. 

 3. Riikide reguleerivad asutused 

nimetavad igast liikmesriigist ühe 

kõrgetasemelise asendusliikme. 

 4. Komisjon osaleb reguleerivate asutuste 

nõukogu koosolekutel vaatlejana ja ta on 

esindatud asjakohaselt kõrgel tasemel. 

 5. Reguleerivate asutuste nõukogu võib 

kutsuda oma koosolekutele 

juhtumipõhiselt vaatlejatena isikuid, kelle 

seisukoht võib olla huvipakkuv. 

Or. en 

Selgitus 

(Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 4 lõike 2 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 b  

 BERECi büroo ülesanded 

 BERECi bürool on eelkõige järgmised 

ülesanded: 

 (a) osutada BERECile professionaalseid 

ja haldusalaseid tugiteenuseid; 

 (b) koguda riikide reguleerivatelt 

asutustelt teavet ning seda vahetada ja 

edasi anda seoses BERECi ülesannetega, 

mis on sätestatud artiklis 2; 

 (c) levitada riikide reguleerivates 

asutustes head reguleerimistava vastavalt 

artikli 2 lõike 1 punktile a d; 

 (d) abistada töö ettevalmistamisel ja 

pakkuda muud tuge, et tagada 
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reguleerivate asutuste nõukogu, 

kontaktvõrgustiku ja töörühmade 

tõrgeteta toimimine; 

 (e) osaleda töörühmade tehnilises 

tegevuses nende kaasesimeeste otsuse 

alusel; 

 (f) abistada töö ettevalmistamisel ja 

pakkuda muud tuge, et tagada 

haldusnõukogu tõrgeteta toimimine; 

 (g) abistada BERECi avalikel 

konsulteerimistel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   293 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 c  

 Reguleerivate asutuste nõukogu 

koosolekud ja hääletuskord 

 1. Reguleerivate asutuste nõukogu 

koosolekud kutsub kokku selle esimees ja 

need toimuvad vähemalt neli korda aastas 

korralise koosolekuna. Erakorralised 

koosolekud kutsutakse samuti kokku 

esimehe algatusel, komisjoni taotlusel või 

vähemalt ühe kolmandiku nõukogu 

liikmete taotlusel. Koosoleku päevakorra 

koostab esimees ja see avalikustatakse. 

 2. Kui see on asjakohane BERECi 

sõltumatuse kaitseks või huvide konflikti 

vältimiseks, võib esimees otsustada, et 

teatavate päevakorrapunktide arutamisel 

vaatlejad ei osale. 

 3. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 

otsused vastu oma liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega, 

kui käesolevas määruses või muus liidu 
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õigusaktis ei ole teisiti sätestatud. Igal 

liikmel või asendusliikmel on üks hääl. 

Reguleerivate asutuste nõukogu otsused 

avalikustatakse ja riigi reguleeriva 

asutuse taotlusel tuuakse neis ära riigi 

reguleeriva asutuse reservatsioonid. 

 4. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 

vastu oma töökorra ja teeb selle 

avalikkusele kättesaadavaks. Töökorras 

sätestatakse üksikasjalik hääletamise 

kord, sealhulgas tingimused, mille alusel 

üks liige võib teist esindada, kvoorumeid 

käsitlevad eeskirjad ja koosolekutest 

teatamise tähtajad. Lisaks tagatakse 

töökorraga, et reguleerivate asutuste 

nõukogu liikmetele esitatakse enne iga 

koosolekut täielikud päevakorrad ja 

ettepanekute eelnõud, et neil oleks 

võimalik enne hääletust 

muudatusettepanekuid esitada. Töökorras 

võib muu hulgas sätestada kiireloomulise 

hääletamise korra ja muud reguleerivate 

asutuste nõukogu toimimise praktilised 

üksikasjad. 

Or. en 

Selgitus 

(Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 4 lõigete 6, 9 ja 10 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek   294 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 artikkel 2 d  

 Reguleerivate asutuste nõukogu 

ülesanded 

 1. Reguleerivate asutuste nõukogu täidab 

BERECi ülesandeid, mis on sätestatud 
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artiklis 2, ja võtab vastu kõik BERECi 

töökorraldust käsitlevad otsused. 

 2. Reguleerivate asutuste nõukogu võib 

BERECi nimel ühehäälselt otsustada, kas 

võtta endale artikli 2 lõikes 2a osutatud 

muid eriülesandeid. 

 3. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 

BERECi nimel vastavalt artiklile 27 vastu 

erisätted BERECi valduses olevatele 

dokumentidele juurdepääsu õiguse kohta. 

 4. Reguleerivate asutuste nõukogu annab 

BERECi büroole suuniseid BERECile 

professionaalse ja haldusalase abi 

andmise kohta. 

 5. Pärast artikli 2 lõike 4 a kohast 

konsulteerimist huvitatud pooltega võtab 

reguleerivate asutuste nõukogu enne 

tööprogrammile eelneva aasta lõppu vastu 

BERECi iga-aastase tööprogrammi. 

Reguleerivate asutuste nõukogu edastab 

iga-aastase tööprogrammi Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

niipea, kui see on vastu võetud. 

 6. Reguleerivate asutuste nõukogu 

kinnitab BERECi tegevuse aastaaruande 

ja esitab selle iga aasta 15. juuniks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

komisjonile ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele. 

 7. Euroopa Parlament võib kutsuda 

reguleerivate asutuste nõukogu esimehe 

või aseesimehe, austades täielikult tema 

sõltumatust, esinema pädeva 

parlamendikomisjoni ees BERECi 

tegevusega seotud küsimustes ja vastama 

Euroopa Parlamendi liikmete 

küsimustele. 

Or. en 

Selgitus 

(Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 5 lõigete 1, 3, 4 ja 5 sõnastust.) 
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Muudatusettepanek   295 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 e  

 Kontaktvõrgustik 

 1. Kontaktvõrgustik koosneb 

liikmesriikide reguleerivate asutuste 

esindajatest ja komisjoni, BERECi büroo 

ning kolmandate riikide reguleerivate 

asutuste esindajatest. 

 2. Kontaktvõrgustik abistab reguleerivate 

asutuste nõukogu tema ülesannete 

täitmisel, eeskätt tehes reguleerivate 

asutuste nõukogu koosolekuteks vajalikke 

ettevalmistusi, näiteks töörühmade 

koostatud dokumentide töötlemine. 

 3. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 

vastu korra, millega nähakse ette 

kontaktvõrgustiku tegevuse praktiline 

kord. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   296 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 f (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 f  

 Töörühmade töökord 

 1. Kui see on põhjendatud ja eelkõige 

BERECi iga-aastase tööprogrammi 

rakendamiseks võib reguleerivate asutuste 

nõukogu moodustada vajalikud 

töörühmad. 
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 2. Töörühmade liikmed nimetab riigi 

reguleeriv asutus. Komisjoni, BERECi 

büroo ja kolmandate riikide reguleerivate 

asutuste esindajad osalevad samuti 

töörühmade töös. 

 Reguleerivate asutuste nõukogu võib 

vajaduse korral juhtumipõhiselt kutsuda 

töörühmades osalema üksikuid asjaomase 

valdkonna tunnustatud eksperte. 

 3. Kui see on vajalik BERECi sõltumatuse 

kaitseks või huvide konflikti vältimiseks, 

võivad kaasesimehed otsustada, et 

teatavate päevakorrapunktide arutamisel 

ei osale komisjoni, kolmandate riikide 

reguleerivate asutuste ega muude 

kutsutud organite eksperdid. 

 4. Reguleerivate asutuste nõukogu 

nimetab iga töörühma kaks kaasesimeest 

erinevatest riikide reguleerivatest 

asutustest, kui erakorralised ja ajutised 

asjaolud ei nõua teisiti. 

 5. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 

vastu kodukorra, millega nähakse ette 

töörühmade toimimise praktiline kord. 

Or. en 

Selgitus 

(Vt muudatusettepanekut töörühmi käsitleva artikli 10 kohta.) 

 

Muudatusettepanek   297 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 g (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 g  

 BERECi büroo ülesanded 

 BERECi bürool on eelkõige järgmised 

ülesanded: 
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 (a) osutada BERECile professionaalseid 

ja haldusalaseid tugiteenuseid; 

 (b) koguda riikide reguleerivatelt 

asutustelt teavet ning seda vahetada ja 

edasi anda seoses BERECi ülesannetega, 

mis on sätestatud artiklis 2; 

 (c) nende andmete põhjal korrapäraselt 

koostada esialgseid aruandeid Euroopa 

telekommunikatsioonituru arengu 

konkreetsete aspektide kohta, nagu 

rändlusteenuste ja võrdleva hindamise 

aruanded, mis esitatakse BERECile; 

 (d) levitada riikide reguleerivates 

asutustes head reguleerimistava vastavalt 

artikli 2 lõike 1 punktile a d; 

 (e) abistada töö ettevalmistamisel ja 

pakkuda muud tuge, et tagada 

reguleerivate asutuste nõukogu, 

kontaktvõrgustiku ja töörühmade 

tõrgeteta toimimine; 

 (f) osaleda töörühmade tehnilises 

tegevuses nende kaasesimeeste otsuse 

alusel; 

 (g) abistada töö ettevalmistamisel ja 

pakkuda muud tuge, et tagada 

haldusnõukogu tõrgeteta toimimine; 

 (h) abistada BERECi avalikel 

konsulteerimistel. 

Or. en 

Selgitus 

(Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 6 lõike 2 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek   298 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

AM\1122719ET.docx 83/143 PE602.937v01-00 

 ET 

– tegevdirektor, kes täidab artiklis 9 

sätestatud kohustusi; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tegevdirektor, kes täidab artiklis 9 

sätestatud kohustusi; 

– peasekretär, kes täidab artiklis 9 

sätestatud kohustusi; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tegevdirektor, kes täidab artiklis 9 

sätestatud kohustusi; 

– direktor, kes täidab artiklis 9 

sätestatud kohustusi; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   301 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– töörühmad; – Ekspertide töörühmad; 

Or. en 
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Muudatusettepanek   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– apellatsiooninõukogu. välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga 

riigi reguleeriv asutus nimetab oma 

esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse 

juht või kollegiaalse kogu liige. 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist. Iga riigi 

reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, 

kes on riigi reguleeriva asutuse juht või 

kollegiaalse kogu liige. Komisjoni 

esindajad osalevad haldusküsimuste 

arutamisel hääleõigusega ja 

õigusküsimuste arutamisel hääleõiguseta, 

nagu on osutatud artiklis 2. 

Or. en 

Selgitus 

BERECi sõltumatuse tagamine tähendab, et ta ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki 

valitsuselt ega muult täidesaatva võimu organilt. BERECi haldusnõukogu peaks koosnema 

ainult sõltumatute asutuste esindajatest, kusjuures komisjonil on õigus osaleda 

haldusnõukogu tegevuses ja koosolekutel, kuid tal on hääleõigus ainult haldusküsimustes. 

 

Muudatusettepanek   304 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga 

riigi reguleeriv asutus nimetab oma 

esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse 

juht või kollegiaalse kogu liige. 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja üks 

komisjoni hääleõiguseta esindaja. Iga riigi 

reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, 

kes on riigi reguleeriva asutuse juht või 

kollegiaalse kogu liige. Komisjon on 

esindatud asjakohasel tasemel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga 

riigi reguleeriv asutus nimetab oma 

esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse 

juht või kollegiaalse kogu liige. 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist. Iga riigi 

reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, 

kes on riigi reguleeriva asutuse juht või 

kollegiaalse kogu liige. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   306 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga 

riigi reguleeriv asutus nimetab oma 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja üks 

komisjoni hääleõiguslik esindaja. Iga riigi 

reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, 
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esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse 

juht või kollegiaalse kogu liige. 

kes on riigi reguleeriva asutuse juht või 

kollegiaalse kogu liige. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga 

riigi reguleeriv asutus nimetab oma 

esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse 

juht või kollegiaalse kogu liige. 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja üks 

komisjoni hääleõiguslik esindaja. Iga riigi 

reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, 

kes on riigi reguleeriva asutuse juht või 

kollegiaalse kogu liige. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   308 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Euroopa Majanduspiirkonna 

(EMP) riikide ja Euroopa Liiduga 

ühinemise kandidaatriikide reguleerivatel 

asutustel on vaatleja staatus ja nad on 

esindatud asjakohasel tasemel. BEREC 

võib kutsuda oma koosolekutel osalema 

teisi eksperte ja vaatlejaid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   309 

Constanze Krehl 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Haldusnõukogu liikmed 

tegutsevad objektiivselt liidu huvides ja 

turu killustatuse vähendamise suunas, 

eesmärgiga luua 

telekommunikatsioonisektori ühtne turg. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Haldusnõukogu liikmete nimekiri 

koos liikmete huvide deklaratsioonidega 

avalikustatakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   311 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Haldusnõukogu: 1. Haldusnõukogu täidab BERECi 

ülesandeid, mis on sätestatud artiklis 2, 

võttes vastu kõik vajalikud otsused ja 

andes tegevdirektorile juhtnööre. 

Seejuures tugineb haldusnõukogu ühtlasi 

töörühmade tehtud tööle. Haldusnõukogu: 

Or. en 
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Muudatusettepanek   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) määrab kindlaks BERECi üldised 

tegevussuunad ja võtab igal aastal 

hääleõiguslike liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega 
vastavalt artiklile 15 ja komisjoni 

seisukohta arvesse võttes vastu BERECi 

ühtse programmdokumendi; 

(a) määrab kindlaks BERECi üldised 

tegevussuunad ja võtab igal aastal 

hääleõiguslike liikmete ühehäälsel 

heakskiitmisel vastavalt artiklile 15 ja 

komisjoni seisukohta arvesse võttes vastu 

BERECi ühtse programmdokumendi; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) võtab hääleõiguslike liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega 
vastu BERECi aastaeelarve ja täidab muid 

BERECi eelarvega seotud ülesandeid 

kooskõlas III peatükiga; 

(b) võtab hääleõiguslike liikmete 

ühehäälsel heakskiitmisel vastu BERECi 

aastaeelarve ja täidab muid BERECi 

eelarvega seotud ülesandeid kooskõlas III 

peatükiga; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(c) võtab vastu BERECi tegevuse 

konsolideeritud aastaaruande ja hindab 

seda ning edastab nii aruande kui ka selle 

hinnangu hiljemalt iga aasta 1. juuliks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

komisjonile ja kontrollikojale. Tegevuse 

konsolideeritud aastaaruanne 

avalikustatakse; 

(c) võtab vastu BERECi tegevuse 

konsolideeritud aastaaruande ja hindab 

seda ning edastab nii aruande kui ka selle 

hinnangu hiljemalt iga aasta 1. juuliks 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

komisjonile ja kontrollikojale. 

Tegevdirektor tutvustab BERECi tegevuse 

aastaaruannet Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule avalikul istungil. Tegevuse 

konsolideeritud aastaaruanne 

avalikustatakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   315 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt m 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(m) nimetab ametisse tegevdirektori ja 

vajaduse korral pikendab tema ametiaega 

või tagandab ta ametist kooskõlas 

artikliga 22; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt m 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(m) nimetab ametisse tegevdirektori ja 

vajaduse korral pikendab tema ametiaega 

või tagandab ta ametist kooskõlas artikliga 

22; 

(m) nimetab ametisse peasekretäri ja 

vajaduse korral pikendab tema ametiaega 

või tagandab ta ametist kooskõlas artikliga 

22; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt n 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(n) nimetab vastavalt ametnike 

personalieeskirjadele ja muude teenistujate 

teenistustingimustele ametisse 

peaarvepidaja, kes on oma ülesannete 

täitmisel täiesti sõltumatu. BEREC võib 

nimetada komisjoni peaarvepidaja BERECi 

peaarvepidajaks; 

(n) nimetab vastavalt ametnike 

personalieeskirjadele ja muude teenistujate 

teenistustingimustele ametisse 

peaarvepidaja, kes on oma ülesannete 

täitmisel täiesti sõltumatu. BERECi büroo 

võib ametisse nimetada sama 

peaarvepidaja kui muu liidu organ. 

BERECi büroo võib ka komisjoniga 

kokku leppida, et komisjoni peaarvepidaja 

tegutseb ühtlasi BERECi büroo 

peaarvepidajana. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt o 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(o) nimetab ametisse 

apellatsiooninõukogu(de) liikmed; 

välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   319 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Erandlike asjaolude korral võib 

haldusnõukogu teha otsuse 

tegevdirektorile delegeeritud ja tema poolt 

edasi delegeeritud ametisse nimetava 

asutuse volitused ajutiselt peatada ning 

täita kõnealuseid volitusi ise või 

delegeerida need ühele oma liikmetest või 

mis tahes töötajale peale tegevdirektori. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   320 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on 

neli aastat, välja arvatud pärast käesoleva 

määruse jõustumist valitud aseesimehe 

esimene ametiaeg, mis on mis on kaks 

aastat. Nende ametiaega võib pikendada 

ühe korra. 

3. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on 

üks aasta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   321 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on 

neli aastat, välja arvatud pärast käesoleva 

määruse jõustumist valitud aseesimehe 

esimene ametiaeg, mis on mis on kaks 

aastat. Nende ametiaega võib pikendada 

ühe korra. 

3. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on 

üks aasta, välja arvatud pärast käesoleva 

määruse jõustumist valitud aseesimehe 

esimene ametiaeg, mis on kuus kuud. 

Nende ametiaega ei või vahetult 

pikendada. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   322 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Ilma et see piiraks haldusnõukogu 

volitusi, on esimees ja aseesimees oma 

ülesannete täitmisel sõltumatud ning ei 

võta vastu juhiseid üheltki institutsioonilt, 

valitsuselt, riigi reguleerivalt asutuselt, 

isikult ega asutuselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   323 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – punkt 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Esimees esitab taotluse korral 

Euroopa Parlamendile aruande BERECi 

töötulemuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   324 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. BERECi tegevdirektor osaleb 

aruteludes hääleõiguseta. 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. BERECi tegevdirektor osaleb 

aruteludes hääleõiguseta. 

2. BERECi peasekretär osaleb 

aruteludes hääleõiguseta. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 

punktide a ja b ning artikli 22 lõike 8 

kohaldamist, võtab haldusnõukogu otsused 

vastu hääleõiguslike liikmete 

häälteenamusega. 

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 

punktide a ja b ning artikli 22 lõike 8 

kohaldamist, võtab haldusnõukogu otsused 

vastu hääleõiguslike liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   327 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor ei osale 

hääletamisel. 

välja jäetud 
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ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor ei osale 

hääletamisel. 

4. Peasekretär ei osale hääletamisel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor ei osale 

hääletamisel. 

4. Direktor ei osale hääletamisel. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 a  

 Sõltumatus 

 1. Haldusnõukogu liikmed täidavad neile 

pandud ülesandeid sõltumatult ja 
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 ET 

objektiivselt liidu kui terviku huvides, 

sõltumata riiklikest või isiklikest huvidest. 

 2. Ilma et see piiraks komisjoni või riikide 

reguleerivate asutuste volitusi, ei küsi ega 

võta haldusnõukogu liikmed vastu 

juhiseid liidu institutsioonidelt või 

asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ega 

muudelt avaliku või erasektori asutustelt. 

Haldusnõukogu liikmed täidavad neile 

pandud ülesandeid sõltumatult 

lubamatust poliitilisest mõjust ja 

ärihuvide sekkumisest, mis võiks 

mõjutada nende isiklikku sõltumatust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   331 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

2. peatükk – 2. jagu – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektor Halduskomitee 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

2. peatükk – 2. jagu – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektor Peasekretär 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

2. peatükk – 2. jagu – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

TEGEVDIREKTOR DIREKTOR 

 (Selle muudatusettepanekuga asendatakse 

mõiste „tegevdirektor“ kogu tekstis 

mõistega „direktor“). 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektori ülesanded Peasekretäri ülesanded 

Or. fr 

Muudatusettepanek   335 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektori ülesanded Halduskomitee ülesanded 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   336 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. BERECit juhib tegevdirektor. 

Tegevdirektor annab aru 

haldusnõukogule. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   337 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. BERECit juhib tegevdirektor. 

Tegevdirektor annab aru haldusnõukogule. 

1. Tegevdirektor vastutab ameti 

juhtimise eest ja abistab haldusnõukogu 

töö ettevalmistamisel. Tegevdirektor annab 

aru haldusnõukogule. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. BERECit juhib tegevdirektor. 

Tegevdirektor annab aru haldusnõukogule. 

1. BERECi haldusjuhtimise eest 

vastutab peasekretär. Peasekretär annab 

aru haldusnõukogule. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   339 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Halduskomitee võtab mutatis 

mutandis BERECi büroo järelmeetmeid. 

Halduskomitee osutab haldusnõukogu 

juhiste alusel BERECile haldus- ja 

tugiteenuseid, nagu on määratletud 

käesoleva artikli lõikes 5. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   340 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks komisjoni ja 

haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 

oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning ta 

ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki 

valitsuselt, institutsioonilt, isikult ega 

asutuselt. 

2. Ilma et see piiraks komisjoni ja 

haldusnõukogu volitusi, on halduskomitee 

ja eriti selle juht selle ülesannete täitmisel 

sõltumatu ning ei taotle ega võta vastu 

juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, 

isikult ega asutuselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   341 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks komisjoni ja 

haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 

oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning ta 

ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki 

valitsuselt, institutsioonilt, isikult ega 

asutuselt. 

2. Ilma et see piiraks komisjoni ja 

haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 

oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning ta 

ei võta vastu juhiseid üheltki 

institutsioonilt, valitsuselt, riigi 

reguleerivalt asutuselt, isikult ega 

asutuselt. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks komisjoni ja 

haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 

oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning ta 

ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki 

valitsuselt, institutsioonilt, isikult ega 

asutuselt. 

2. Ilma et see piiraks haldusnõukogu 

volitusi, on peasekretär oma ülesannete 

täitmisel sõltumatu ning ta ei taotle ega 

võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt, 

institutsioonilt, isikult ega asutuselt. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   343 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tegevdirektor annab Euroopa 

Parlamendile selle taotluse korral oma 

ülesannete täitmisest aru. Nõukogu võib 

kutsuda tegevdirektori oma ülesannete 

täitmisest aru andma. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   344 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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3. Tegevdirektor annab Euroopa 

Parlamendile selle taotluse korral oma 

ülesannete täitmisest aru.Nõukogu võib 

kutsuda tegevdirektori oma ülesannete 

täitmisest aru andma. 

3. Tegevdirektor esitab taotluse 

korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande BERECi tulemuslikkuse kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tegevdirektor annab Euroopa 

Parlamendile selle taotluse korral oma 

ülesannete täitmisest aru. Nõukogu võib 

kutsuda tegevdirektori oma ülesannete 

täitmisest aru andma. 

3. Peasekretär annab Euroopa 

Parlamendile selle taotluse korral oma 

ülesannete täitmisest aru. Nõukogu võib 

kutsuda peasekretäri oma ülesannete 

täitmisest aru andma. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   346 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor on BERECi 

seaduslik esindaja. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor on BERECi 

seaduslik esindaja. 

välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor on BERECi 

seaduslik esindaja. 

4. Peasekretär on BERECi seaduslik 

esindaja. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   349 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor on BERECi 

seaduslik esindaja. 

4. Direktor on BERECi büroo 

seaduslik esindaja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   350 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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5. Tegevdirektor vastutab BERECi 

ülesannete täitmise eest. Eelkõige vastutab 

tegevdirektor järgmise eest: 

5. Tegevdirektor vastutab BERECi 

ülesannete täitmise eest, järgides 

haldusnõukogult saadud juhiseid. 

Eelkõige vastutab tegevdirektor järgmise 

eest: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   351 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevdirektor vastutab BERECi 

ülesannete täitmise eest. Eelkõige vastutab 

tegevdirektor järgmise eest: 

5. Halduskomitee vastutab BERECi 

ülesannete haldusalase ettevalmistamise ja 

täitmise eest. Eelkõige vastutab ta järgmise 

eest: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevdirektor vastutab BERECi 

ülesannete täitmise eest. Eelkõige vastutab 

tegevdirektor järgmise eest: 

5. Peasekretär vastutab BERECi 

ülesannete täitmise eest. Eelkõige vastutab 

peasekretär järgmise eest: 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – punkt c 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ühtse programmdokumendi 

koostamine ja selle esitamine 

haldusnõukogule; 

(c) ühtse programmdokumendi 

koostamine kooskõlastades riigi 

reguleerivate asutustega ja selle esitamine 

haldusnõukogule; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) auditeerimise sise- ja 

välisaruannetest ja -hinnangutest ning 

Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest 

tulenevate järelduste põhjal tegevuskava 

koostamine ning tegevuskava täitmist 

käsitlevate aruannete esitamine kaks korda 

aastas komisjonile ja korrapäraselt 

haldusnõukogule; 

(f) auditeerimise sise- ja 

välisaruannetest ja -hinnangutest ning 

Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest 

tulenevate järelduste põhjal tegevuskava 

koostamine ning tegevuskava täitmist 

käsitlevate aruannete esitamine 

korrapäraselt haldusnõukogule; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) auditeerimise sise- ja 

välisaruannetest ja -hinnangutest ning 

Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest 

tulenevate järelduste põhjal tegevuskava 

koostamine ning tegevuskava täitmist 

käsitlevate aruannete esitamine kaks korda 

(f) auditeerimise sise- ja 

välisaruannetest ja -hinnangutest ning 

Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest 

tulenevate järelduste põhjal tegevuskava 

koostamine ning tegevuskava täitmist 

käsitlevate aruannete esitamine üks kord 
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aastas komisjonile ja korrapäraselt 

haldusnõukogule; 

aastas komisjonile ja korrapäraselt 

haldusnõukogule; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) liidu finantshuvide kaitsmine, 

kohaldades selleks ennetusmeetmeid 
pettuse, korruptsiooni ja muu 

ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks, 

tehes tulemuslikke kontrolle, nõudes 
eeskirjade eiramise avastamise korral 

tagasi valesti makstud summad ning 

kohaldades vajaduse korral tulemuslikke, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid 

haldusmeetmeid, sealhulgas 

finantskaristusi; 

(g) ennetusmeetmete kohaldamine 

pettuse, korruptsiooni ja muu 

ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks, 

tulemuslike kontrollide tegemine ja 
eeskirjade eiramise avastamise korral 

valesti makstud summade 

tagasinõudmine; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Tegevdirektor otsustab ka selle üle, 

kas BERECi ülesannete tõhusaks ja 

tulemuslikuks täitmiseks on vaja 

paigutada ühte või mitmesse liikmesriiki 

töötaja või mitu töötajat. Kohaliku kontori 

asutamisotsuse tegemiseks on vaja 

komisjoni, haldusnõukogu ja asjaomase 

liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) 

eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse 

välja jäetud 
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täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse 

ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja 

BERECi haldusülesannete dubleerimist. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Tegevdirektor otsustab ka selle üle, 

kas BERECi ülesannete tõhusaks ja 

tulemuslikuks täitmiseks on vaja 

paigutada ühte või mitmesse liikmesriiki 

töötaja või mitu töötajat. Kohaliku kontori 

asutamisotsuse tegemiseks on vaja 

komisjoni, haldusnõukogu ja asjaomase 

liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) 

eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse 

täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse 

ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja 

BERECi haldusülesannete dubleerimist. 

välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek   359 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Tegevdirektor otsustab ka selle üle, 

kas BERECi ülesannete tõhusaks ja 

tulemuslikuks täitmiseks on vaja paigutada 

ühte või mitmesse liikmesriiki töötaja või 

mitu töötajat. Kohaliku kontori 

asutamisotsuse tegemiseks on vaja 

komisjoni, haldusnõukogu ja asjaomase 

6. Direktor otsustab ka selle üle, kas 

BERECi büroo ülesannete tõhusaks ja 

tulemuslikuks täitmiseks on vaja paigutada 

ühte või mitmesse liikmesriiki töötaja või 

mitu töötajat. Kohaliku kontori 

asutamisotsuse tegemiseks on vaja 

haldusnõukogu ja asjaomase liikmesriigi 
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liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) 

eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse 

täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse 

ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja 

BERECi haldusülesannete dubleerimist. 

(asjaomaste liikmesriikide) eelnevat 

nõusolekut. Otsuses määratakse täpselt 

kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, 

et vältida tarbetuid kulusid ja BERECi 

haldusülesannete dubleerimist. Sellise 

otsuse tegemiseks on vaja, et otsuse mõju 

oleks personali ja eelarve eraldamise 

seisukohast mitmeaastases kavas eelnevalt 

arvesse võetud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   360 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Tegevdirektor otsustab ka selle üle, 

kas BERECi ülesannete tõhusaks ja 

tulemuslikuks täitmiseks on vaja 

paigutada ühte või mitmesse liikmesriiki 

töötaja või mitu töötajat. Kohaliku kontori 

asutamisotsuse tegemiseks on vaja 

komisjoni, haldusnõukogu ja asjaomase 

liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) 

eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse 

täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse 

ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja 

BERECi haldusülesannete dubleerimist. 

6. Halduskomitee ülesanne on ka 

teha ettepanek paigutada BERECi büroo 

ülesannete tõhusaks ja tulemuslikuks 

täitmiseks ühte või mitmesse liikmesriiki 

töötaja või mitu töötajat . Kohaliku kontori 

asutamisotsuse tegemiseks on vaja 

komisjoni, haldusnõukogu ja asjaomase 

liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) 

eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse 

täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse 

ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja 

BERECi haldusülesannete dubleerimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   361 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

2. peatükk – 3. jagu – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Töörühmad Eksperditöörühmad 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek   362 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui see on põhjendatud ja eelkõige 

kui see on vajalik BERECi tööprogrammi 

rakendamiseks, võib haldusnõukogu luua 

vajalikud töörühmad. 

1. Kui see on põhjendatud ja eelkõige 

kui see on vajalik BERECi tööprogrammi 

rakendamiseks, võib haldusnõukogu luua 

vajalikud eksperditöörühmad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   363 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu nimetab töörühmade 

liikmed, kelle hulka võivad kuuluda 

eksperdid riikide reguleerivatest asutustest, 

komisjonist, BERECi töötajate seast ning 

BERECi töös osalevate kolmandate riikide 

reguleerivatest asutustest. 

Haldusnõukogu nimetab 

eksperditöörühmade liikmed, kelle hulka 

võivad kuuluda eksperdid riikide 

reguleerivatest asutustest, komisjonist, 

BERECi töötajate seast ning BERECi töös 

osalevate kolmandate riikide 

reguleerivatest asutustest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Haldusnõukogu nimetab töörühmade 

liikmed, kelle hulka võivad kuuluda 

eksperdid riikide reguleerivatest asutustest, 

komisjonist, BERECi töötajate seast ning 

BERECi töös osalevate kolmandate riikide 

reguleerivatest asutustest. 

Haldusnõukogu nimetab töörühmade 

liikmed, kelle hulka võivad kuuluda 

eksperdid riikide reguleerivatest asutustest, 

BERECi töötajate seast ning BERECi töös 

osalevate kolmandate riikide 

reguleerivatest asutustest. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 1 punkti d kolmandas 

taandes osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse riikide reguleerivate asutuste, 

komisjoni ja tegevdirektori esitatud 

kvalifitseeritud ekspertide nimekirjade 

põhjal. 

Artikli 2 lõike 1 punkti d kolmandas 

taandes osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse riikide reguleerivate asutuste 

esitatud kvalifitseeritud ekspertide 

nimekirjade põhjal. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   366 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 1 punkti d kolmandas 

taandes osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse riikide reguleerivate asutuste, 

komisjoni ja tegevdirektori esitatud 

kvalifitseeritud ekspertide nimekirjade 

põhjal. 

Artikli 2 lõike 1 punkti d kolmandas 

taandes osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse riikide reguleerivate asutuste ja 

komisjoni esitatud kvalifitseeritud 

ekspertide nimekirjade põhjal. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 1 punkti d teises taandes 

osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse üksnes riikide reguleerivate 

asutuste ja tegevdirektori esitatud 

kvalifitseeritud ekspertide nimekirjade 

põhjal. 

Artikli 2 lõike 1 punkti d teises taandes 

osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse üksnes riikide reguleerivate 

asutuste esitatud kvalifitseeritud ekspertide 

nimekirjade põhjal. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   368 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 2 lõike 1 punkti d teises taandes 

osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse üksnes riikide reguleerivate 

asutuste ja tegevdirektori esitatud 

kvalifitseeritud ekspertide nimekirjade 

põhjal. 

Artikli 2 lõike 1 punkti d teises taandes 

osutatud ülesannete täitmiseks 

moodustatud töörühmade liikmed 

määratakse üksnes riikide reguleerivate 

asutuste esitatud kvalifitseeritud ekspertide 

nimekirjade põhjal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Töörühmi koordineerib ja juhib 

BERECi töötaja, kes määratakse vastavalt 

kodukorrale. 

3. Töörühmi koordineerib ja juhib 

riigi reguleeriva asutuse töötaja, kes 

määratakse vastavalt kodukorrale. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   370 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. BEREC toetab töörühmade 

tegevust. 

5. BEREC toetab töörühmade 

tegevust nii haldusalaselt kui ka sisuliselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11  välja jäetud 

Apellatsiooninõukogu moodustamine ja 

koosseis 

 

1. BEREC loob ühe 

apellatsiooninõukogu. 

 

2. Apellatsiooninõukogu koosneb 

esimehest ja kahest liikmest. Igal 

apellatsiooninõukogu liikmel on 

asendusliige. Liikme puudumise korral 

esindab teda asendusliige. 

 

3. Haldusnõukogu nimetab esimehe, kaks 

liiget ja nende asendusliikmed komisjoni 
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esitatud kvalifitseeritud kandidaatide 

nimekirjast. 

4. Kui apellatsiooninõukogu peab 

menetletava kaebuse puhul vajalikuks, 

võib ta haldusnõukogu taotluse korral 

nimetada asjaomase juhtumi 

menetlemiseks lõikes 3 osutatud 

nimekirjast veel kaks liiget ja nende 

asendusliikmed. 

 

5. Komisjon kehtestab pärast 

haldusnõukoguga konsulteerimist ja 

kooskõlas artiklis 36 lõikes 2 osutatud 

menetlusega BERECi ettepanekul 

apellatsiooninõukogu kodukorra. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   372 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Haldusnõukogu nimetab esimehe, 

kaks liiget ja nende asendusliikmed 

komisjoni esitatud kvalifitseeritud 

kandidaatide nimekirjast. 

3. Haldusnõukogu nimetab esimehe, 

kaks liiget ja nende asendusliikmed 

haldusnõukogu esimehe esitatud 

kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   373 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon kehtestab pärast 

haldusnõukoguga konsulteerimist ja 

kooskõlas artiklis 36 lõikes 2 osutatud 

5. Haldusnõukogu kehtestab 

apellatsiooninõukogu kodukorra. 
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menetlusega BERECi ettepanekul 
apellatsiooninõukogu kodukorra. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 12  välja jäetud 

Apellatsiooninõukogu liikmed  

1. Apellatsiooninõukogu liikmete ja 

asendusliikmete ametiaeg on neli aastat. 

Nende ametiaega võib komisjoni 

ettepaneku alusel pikendada täiendavate 

nelja-aastaste ajavahemike kaupa. 

 

2. Apellatsiooninõukogu liikmed on 

sõltumatud ega täida BERECis ühtki 

muud ülesannet. Otsuste vastuvõtmisel ei 

või nad taotleda ega vastu võtta juhiseid 

üheltki valitsuselt ega muult asutuselt. 

 

3. Apellatsiooninõukogu liikmeid ei või 

nende ametiaja jooksul ametist tagasi 

kutsuda ega kvalifitseeritud kandidaatide 

nimekirjast kustutada, välja arvatud 

juhul, kui selleks on mõjuvad põhjused ja 

kui haldusnõukogu teeb komisjoni 

soovituse alusel sellekohase otsuse. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Artikkel 13  välja jäetud 

Väljaarvamine ja taandamine  

1. Apellatsiooninõukogu liikmed ei osale 

kaebemenetluses, kui neil on menetlusega 

seotud isiklikud huvid või kui nad on 

olnud varem menetluse ühe osalise 

esindajad või kui nad on osalenud 

edasikaevatud otsuse vastuvõtmises. 

 

2. Kui apellatsiooninõukogu liige leiab 

ühel lõikes 1 loetletud põhjusel või mis 

tahes muul põhjusel, et ta ei peaks 

osalema kaebemenetluses, teatab ta sellest 

apellatsiooninõukogule. 

 

3. Kaebemenetluse osaline võib taotleda 

apellatsiooninõukogu liikme taandamist 

kõikidel lõikes 1 osutatud põhjustel või 

juhul, kui liiget kahtlustatakse 

erapoolikuses. Sellist taandamistaotlust ei 

võeta vastu, kui kaebemenetluse osaline 

on juba alustanud menetlust, olles teadlik 

taandamistaotluse põhjusest. 

Taandamistaotluse aluseks ei või olla 

liikme kodakondsus. 

 

4. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse 

lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel 

võetavate meetmete kohta ilma asjaomase 

liikme osavõtuta. Kõnealuse otsuse 

tegemisel asendab asjaomast liiget 

apellatsiooninõukogus tema asendusliige. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 14  välja jäetud 

Otsused, mille peale võib kaebuse esitada  

1.  
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Apellatsiooninõukogule võib esitada 

kaebuse otsuste peale, mille BEREC on 

teinud vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 

b. 

 

Iga füüsiline või juriidiline isik, 

sealhulgas riigi reguleeriv asutus, võib 

esitada kaebuse temale adresseeritud ja 

käesolevas lõikes osutatud otsuse peale 

või sellise otsuse peale, mis teda 

vormiliselt teisele isikule adresseeritud 

otsusena siiski otseselt ja isiklikult 

puudutab. 

 

2. Lõike 1 kohaselt esitatud kaebus ei 

peata otsuse täitmist. 

Apellatsiooninõukogu võib siiski peatada 

selle otsuse täitmise, mille peale kaebus 

esitati. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

3. peatükk – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EELARVE KOOSTAMINE JA 

STRUKTUUR 

BERECi BÜROO EELARVE 

KOOSTAMINE JA STRUKTUUR 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektor koostab igal aastal 

programmdokumendi kavandi, mis 

Peasekretär koostab igal aastal 

programmdokumendi kavandi, mis 
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sisaldab mitmeaastaseid ja iga-aastaseid 

programme (edaspidi „ühtne 

programmdokument“) ning on kooskõlas 

komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 

1271/2013 artikliga 32 ja milles võetakse 

arvesse komisjoni kehtestatud suuniseid38. 

sisaldab mitmeaastaseid ja iga-aastaseid 

programme (edaspidi „ühtne 

programmdokument“) 

_________________  

38 Detsentraliseeritud asutuste 

programmitöö suuniseid ja 

detsentraliseeritud asutuste konsolideeritud 

tegevusaruannete vormi käsitlev komisjoni 

teatis (C(2014) 9641). 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu võtab seejärel ühtse 

programmdokumendi vastu, võttes arvesse 

komisjoni arvamust. Ta edastab Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 

ühtse programmdokumendi ning selle 

võimalikud hiljem ajakohastatud 

versioonid. 

Haldusnõukogu võtab seejärel ühtse 

programmdokumendi vastu. Ta edastab 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

komisjonile ühtse programmdokumendi 

ning selle võimalikud hiljem ajakohastatud 

versioonid. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga-aastane tööprogramm sisaldab 

üksikasjalikke eesmärke ja oodatavaid 

2. Iga-aastane tööprogramm sisaldab 

üksikasjalikke eesmärke ja oodatavaid 
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tulemusi, sealhulgas tulemusnäitajaid. 

Samuti sisaldab see rahastatavate meetmete 

kirjeldust koos igale meetmele eraldatavate 

rahaliste vahendite ja inimressurssidega 

vastavalt tegevuspõhise eelarvestamise ja 

juhtimise põhimõtetele. Iga-aastane 

tööprogramm on kooskõlas lõikes 4 

osutatud mitmeaastase tööprogrammiga. 

Iga-aastases tööprogrammis osutatakse 

selgelt ülesannetele, mis võrreldes eelmise 

eelarveaastaga on lisatud või tühistatud või 

mida on muudetud. 

tulemusi, sealhulgas tulemusnäitajaid. 

Samuti sisaldab see rahastatavate meetmete 

kirjeldust koos igale meetmele eraldatavate 

rahaliste vahendite ja inimressurssidega 

vastavalt tegevuspõhise eelarvestamise ja 

juhtimise põhimõtetele. Iga-aastane 

tööprogramm on kooskõlas artikli 2 e 

lõikes 5 osutatud BERECi iga-aastase 

tööprogrammi ja lõikes 4 osutatud 

mitmeaastase tööprogrammiga. Iga-

aastases tööprogrammis osutatakse selgelt 

ülesannetele, mis võrreldes eelmise 

eelarveaastaga on lisatud või tühistatud või 

mida on muudetud. Kõiki lisaülesandeid 

hinnatakse olemasolevate ressursside 

valguses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tegevdirektor koostab igal aastal 

BERECi järgmise eelarveaasta tulude ja 

kulude esialgse eelarvestuse projekti, mis 

sisaldab ametikohtade loetelu, ning edastab 

selle haldusnõukogule. 

1. Direktor koostab igal aastal 

BERECi büroo järgmise eelarveaasta 

tulude ja kulude eelarvestuse projekti, mis 

sisaldab ametikohtade loetelu, ning edastab 

selle haldusnõukogule. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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2. Kõnealuse esialgse projekti põhjal 

võtab haldusnõukogu vastu BERECi 

järgmise eelarveaasta tulude ja kulude 

eelarvestuse projekti. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tegevdirektor esitab BERECi 

tulude ja kulude eelarvestuse projekti 

komisjonile iga aasta 31. jaanuariks. 

BERECi tulude ja kulude eelarvestuse 

projektis esitatud teave on kooskõlas artikli 

15 lõikes 1 osutatud ühtse 

programmdokumendi kavandis esitatud 

teabega. 

3. Peasekretär esitab BERECi tulude 

ja kulude eelarvestuse projekti nõukogule 

ja liikmesriikidele iga aasta 31. jaanuariks. 

BERECi tulude ja kulude eelarvestuse 

projektis esitatud teave on kooskõlas artikli 

15 lõikes 1 osutatud ühtse 

programmdokumendi kavandis esitatud 

teabega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon edastab eelarvestuse 

projekti eelarvepädevatele 

institutsioonidele koos liidu üldeelarve 

projektiga. 

4. Nõukogu edastab eelarvestuse 

projekti eelarvepädevatele 

institutsioonidele koos liidu üldeelarve 

projektiga. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   385 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. BERECi eelarvet täidab 

tegevdirektor. 

1. BERECi eelarvet täidab 

peasekretär. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tegevdirektor edastab igal aastal 

eelarvepädevatele institutsioonidele kogu 

hindamismenetluse tulemuste seisukohast 

asjakohase teabe. 

2. Peasekretär edastab igal aastal 

eelarvepädevatele institutsioonidele kogu 

hindamismenetluse tulemuste seisukohast 

asjakohase teabe. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Olles kätte saanud kontrollikoja 

märkused esialgse raamatupidamisaruande 

kohta, koostab BERECi peaarvepidaja 

omal vastutusel BERECi lõpliku 

raamatupidamisaruande. Tegevdirektor 

esitab lõpliku raamatupidamisaruande 

haldusnõukogule arvamuse saamiseks. 

3. Olles kätte saanud kontrollikoja 

märkused esialgse raamatupidamisaruande 

kohta, koostab BERECi peaarvepidaja 

omal vastutusel BERECi lõpliku 

raamatupidamisaruande. Peasekretär 

esitab lõpliku raamatupidamisaruande 

haldusnõukogule arvamuse saamiseks. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevdirektor edastab hiljemalt 

igale lõppenud eelarveaastale järgneva 

aasta 1. juuliks lõpliku 

raamatupidamisaruande koos 

haldusnõukogu arvamusega Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 

kontrollikojale. 

5. Peasekretär edastab hiljemalt igale 

lõppenud eelarveaastale järgneva aasta 1. 

juuliks lõpliku raamatupidamisaruande 

koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 

kontrollikojale. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Tegevdirektor saadab 

kontrollikojale vastuse tema 

tähelepanekute kohta 30. septembriks. 

Tegevdirektor saadab kõnealuse vastuse ka 

haldusnõukogule. 

7. Peasekretär saadab kontrollikojale 

vastuse tema tähelepanekute kohta 30. 

septembriks. Peasekretär saadab kõnealuse 

vastuse ka haldusnõukogule. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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8. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

esitab tegevdirektor parlamendile 

finantsmääruse 39 artikli 165 lõike 3 

kohaselt kogu teabe, mis on vajalik, et 

asjaomase eelarveaasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetlus sujuks 

tõrgeteta. 

8. Euroopa Parlamendi taotluse korral 

esitab peasekretär parlamendile 

finantsmääruse 39 artikli 165 lõike 3 

kohaselt kogu teabe, mis on vajalik, et 

asjaomase eelarveaasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetlus sujuks 

tõrgeteta. 

_________________ _________________ 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012). 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga 

konsulteerimist vastu BERECi suhtes 

kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei tohi 

lahkneda määrusest (EL) nr 1271/2013, 

välja arvatud juhul, kui see on 

konkreetselt vajalik BERECi toimimiseks 

ja komisjon on selleks eelnevalt 

nõusoleku andnud. 

Haldusnõukogu võtab vastu BERECi 

suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   392 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 22  välja jäetud 

Tegevdirektori ametisse nimetamine  

1. Tegevdirektor võetakse tööle BERECi 

ajutise teenistujana vastavalt muude 

teenistujate teenistustingimuste artikli 2 

punktile a. 

 

2.  

Tegevdirektori nimetab ametisse 

haldusnõukogu komisjoni esitatud 

kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 

läbipaistvat valikumenetlust. 

 

Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel on 

BERECi esindajaks haldusnõukogu 

esimees. 

 

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 

ametisse nimetamist võidakse tal paluda 

esineda Euroopa Parlamendi pädeva 

komisjoni ees ja vastata selle liikmete 

küsimustele. 

 

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. 

Selle aja lõpus hindab komisjon 

tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 

BERECi edasisi ülesandeid ja probleeme. 

 

4. Komisjoni ettepanekul, milles võetakse 

arvesse lõikes 3 osutatud hinnangut, võib 

haldusnõukogu pikendada tegevdirektori 

ametiaega ühel korral kuni viie aasta 

võrra. 

 

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa 

Parlamendile oma kavatsusest pikendada 

tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul 

enne sellist pikendamist võidakse 

tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 

Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 

vastata selle liikmete küsimustele. 

 

6. Tegevdirektor, kelle ametiaega on 

pikendatud, ei tohi pärast üldperioodi 

lõppu osaleda sama ametikoha tulevastes 

valikumenetlustes. 
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7. Tegevdirektori võib ametist tagandada 

üksnes otsusega, mille haldusnõukogu 

teeb komisjoni ettepaneku alusel. 

 

8. Tegevdirektori ametisse nimetamise, 

ametiaja pikendamise ja ametist 

tagandamise otsused teeb haldusnõukogu 

hääleõigusega liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tegevdirektor võetakse tööle 

BERECi ajutise teenistujana vastavalt 

muude teenistujate teenistustingimuste 

artikli 2 punktile a. 

1. Peasekretär võetakse tööle 

BERECi ajutise teenistujana vastavalt 

muude teenistujate teenistustingimuste 

artikli 2 punktile a. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektori nimetab ametisse 

haldusnõukogu komisjoni esitatud 

kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 

läbipaistvat valikumenetlust. 

Peasekretäri nimetab nõukogu esitatud 

kandidaatide nimekirjast ametisse 

ühehäälse otsusega haldusnõukogu. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   395 
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Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektori nimetab ametisse 

haldusnõukogu komisjoni esitatud 

kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 

läbipaistvat valikumenetlust. 

Tegevdirektori nimetab ametisse 

haldusnõukogu esimehe esitatud 

kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjast 

pärast avatud ja läbipaistvat 

valikumenetlust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel on 

BERECi esindajaks haldusnõukogu 

esimees. 

Peasekretäriga lepingu sõlmimisel on 

BERECi esindajaks haldusnõukogu 

esimees. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   397 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 

ametisse nimetamist võidakse tal paluda 

esineda Euroopa Parlamendi pädeva 

komisjoni ees ja vastata selle liikmete 

küsimustele. 

Enne ametisse määramist esineb 

haldusnõukogu valitud kandidaat 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees 

ja vastab selle liikmete küsimustele. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis 

aastat. Selle aja lõpus hindab komisjon 

tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 

BERECi edasisi ülesandeid ja probleeme. 

3. Peasekretäri ametiaeg on viis 

aastat. Selle aja lõpus esitab 

haldusnõukogu peasekretäri tegevuse 

kohta hinnangu. Hinnang edastatakse 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   399 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis 

aastat. Selle aja lõpus hindab komisjon 

tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 

BERECi edasisi ülesandeid ja probleeme. 

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis 

aastat. Selle aja lõpus hindab esimees 

tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 

BERECi edasisi ülesandeid ja probleeme. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjoni ettepanekul, milles 

võetakse arvesse lõikes 3 osutatud 

hinnangut, võib haldusnõukogu pikendada 

4. Haldusnõukogu võib pärast 

konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja 

nõukoguga ja võttes arvesse lõikes 3 

osutatud hinnangut, pikendada 
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tegevdirektori ametiaega ühel korral kuni 

viie aasta võrra. 

peasekretäri ametiaega ühel korral kuni 

viie aasta võrra. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   401 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjoni ettepanekul, milles 

võetakse arvesse lõikes 3 osutatud 

hinnangut, võib haldusnõukogu pikendada 

tegevdirektori ametiaega ühel korral kuni 

viie aasta võrra. 

4. Esimehe ettepanekul, milles 

võetakse arvesse lõikes 3 osutatud 

hinnangut, võib haldusnõukogu pikendada 

tegevdirektori ametiaega ühel korral kuni 

viie aasta võrra. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa 

Parlamendile oma kavatsusest pikendada 

tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul 

enne sellist pikendamist võidakse 

tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 

Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 

vastata selle liikmete küsimustele. 

5. Euroopa Parlamendil ja nõukogul 

on lõikes 3 osutatud hinnangu saamisest 

alates kaks kuud aega oma arvamuse 

esitamiseks. Kui arvamust ei esitata, 

loetakse see positiivseks. Peasekretär 
võidakse selle aja jooksul kutsuda esinema 

Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 

ja vastama selle liikmete küsimustele. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Tegevdirektor, kelle ametiaega on 

pikendatud, ei tohi pärast üldperioodi 

lõppu osaleda sama ametikoha tulevastes 

valikumenetlustes. 

6. Peasekretär, kelle ametiaega on 

pikendatud, ei tohi pärast üldperioodi 

lõppu osaleda sama ametikoha tulevastes 

valikumenetlustes. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Tegevdirektori võib ametist 

tagandada üksnes otsusega, mille 

haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku 

alusel. 

7. Peasekretäri võib ametist 

tagandada üksnes otsusega, mille 

haldusnõukogu teeb nõukogu või Euroopa 

Parlamendi ettepaneku alusel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   405 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Tegevdirektori võib ametist 

tagandada üksnes otsusega, mille 

haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku 

alusel. 

7. Tegevdirektori võib ametist 

tagandada üksnes haldusnõukogu otsusega. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Tegevdirektori ametisse 

nimetamise, ametiaja pikendamise ja 

ametist tagandamise otsused teeb 

haldusnõukogu hääleõigusega liikmete 

kahekolmandikulise häälteenamusega. 

8. Peasekretäri ametisse nimetamise, 

ametiaja pikendamise ja ametist 

tagandamise otsused teeb haldusnõukogu 

hääleõigusega liikmete ühehäälsel 

heakskiitmisel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. BEREC on liidu asutus. Ta on 

juriidiline isik. 

välja jäetud 

Or. it 

Muudatusettepanek   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. BEREC on liidu asutus. Ta on 

juriidiline isik. 

1. BERECi büroo on liidu ametlik 

asutus. Ta on juriidiline isik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   409 

Edouard Martin 



 

PE602.937v01-00 128/143 AM\1122719ET.docx 

ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECit esindab tegevdirektor. välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   410 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECit esindab tegevdirektor. 3. BERECit esindab õiguslikult 

tegevdirektor. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECit esindab tegevdirektor. 3. BERECit esindab peasekretär. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

AM\1122719ET.docx 129/143 PE602.937v01-00 

 ET 

Selleks võib BEREC komisjoni eelneval 

nõusolekul leppida kokku koostöökorra. 

Kõnealune koostöökord ei too liidule ega 

selle liikmesriikidele kaasa õiguslikke 

kohustusi. 

Selleks võib BEREC leppida kokku 

koostöökorra. Kõnealune koostöökord ei 

too liidule ega selle liikmesriikidele kaasa 

õiguslikke kohustusi. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   413 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BERECi tegevuses võivad osaleda 

elektroonilise side valdkonnas pädevad 

kolmandate riikide reguleerivad asutused, 

kes on sõlminud sel eesmärgil liiduga 

lepingu. 

BERECi ja BERECi büroo tegevuses 

võivad osaleda elektroonilise side 

valdkonnas pädevad kolmandate riikide 

reguleerivad asutused, kes on sõlminud sel 

eesmärgil liiduga lepingu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   414 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealuste lepingute asjaomaste sätete 

alusel tuleb välja töötada kord, millega 

täpsustatakse eelkõige asjaomaste 

kolmandate riikide reguleerivate asutuste 

BERECi töös osalemise laad, ulatus ja viis, 

kaasa arvatud sätted, mis käsitlevad 

BERECi algatustes osalemist, rahalist 

toetust ja töötajaid. Personaliküsimustes 

peab kõnealune kord olema igal juhul 

kooskõlas personalieeskirjadega. 

Kõnealuste lepingute asjaomaste sätete 

alusel tuleb välja töötada kord, millega 

täpsustatakse eelkõige asjaomaste 

kolmandate riikide reguleerivate asutuste 

BERECi ja BERECi büroo töös osalemise 

laad, ulatus ja viis, kaasa arvatud 

kolmandate riikide esindatus 

reguleerivate asutuste nõukogus, 

haldusnõukogus ja muudes BERECi ja 

BERECi büroo korraldusorganites, 

samuti sätted, mis käsitlevad BERECi 

büroo algatustes osalemist, rahalist toetust 
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ja töötajaid. Personaliküsimustes peab 

kõnealune kord olema igal juhul kooskõlas 

personalieeskirjadega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   415 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 27 a  

 Läbipaistvus ja teavitamine 

 1. BEREC ja BERECi büroo tagavad oma 

tegevuse maksimaalse läbipaistvuse. 

BEREC ja BERECi büroo tagavad, et 

avalikkusele ja kõigile huvitatud isikutele 

antakse objektiivset, usaldusväärset ja 

hõlpsasti kättesaadavat teavet, eelkõige 

nende ülesannete ja töö tulemuste kohta. 

 2. BEREC, mida toetab BERECi büroo, 

võib sooritada teavitustoiminguid omal 

algatusel ja oma pädevuse ulatuses. 

Teavitustoimingute jaoks vahendite 

eraldamine BERECi büroos ei tohi 

kahjustada artiklis 2 osutatud BERECi 

ülesannete tulemuslikku täitmist. 

 Teavitustoimingud sooritatakse kooskõlas 

haldusnõukogus vastu võetud asjakohaste 

teavitus- ja levitamiskavadega. 

Or. en 

Selgitus 

(Vt muudatusettepanekut artikli 27 lõike 3 kohta. Komisjoni ettepaneku teksti sõnastust on 

veidi muudetud.) 

 

Muudatusettepanek   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Haldusnõukogu liikmed, 

tegevdirektor, apellatsiooninõukogu 

liikmed, lähetatud riiklikud eksperdid, 

muud töötajad, kes ei kuulu BERECi 

personali hulka, ja töörühmades osalevad 

eksperdid järgivad Euroopa Liidu lepingu 

artikli 339 kohaseid 

konfidentsiaalsusnõudeid ka pärast oma 

ametikohustuste lõppemist. 

2. Haldusnõukogu liikmed, 

peasekretär, muud töötajad, kes ei kuulu 

BERECi büroo personali hulka, ja 

töörühmades osalevad eksperdid järgivad 

Euroopa Liidu lepingu artikli 339 kohaseid 

konfidentsiaalsusnõudeid ka pärast oma 

ametikohustuste lõppemist. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui teave ei ole kättesaadav, kui riikide 

reguleerivad asutused ei ole seda teinud 

õigeaegselt kättesaadavaks või kui 

BERECi otsese taotluse esitamine oleks 

tulemuslikum ja vähem koormav, võib 

BEREC esitada nõuetekohaselt 

põhjendatud taotluse muudele asutustele 

või otse asjaomastele elektroonilise side 

võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumisega tegelevatele 

ettevõtjatele. 

Kui teave ei ole kättesaadav, kui riikide 

reguleerivad asutused ei ole seda teinud 

õigeaegselt kättesaadavaks või kui 

BERECi otsese taotluse esitamine oleks 

tulemuslikum ja vähem koormav, võib 

BEREC esitada nõuetekohaselt 

põhjendatud taotluse muudele asutustele, 

olles saanud eelnevalt asjaomase riigi 

reguleerivalt asutuselt nõusoleku. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BEREC teavitab käesoleva lõike kohastest 

taotlustest asjaomaseid riikide 

reguleerivaid asutusi. 

välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. BEREC loob teabe- ja 

suhtlussüsteemi, millel on vähemalt 

järgmised ühtse kontaktpunkti 

funktsioonid, ja haldab seda: 

 (a) ühtne sisestusportaal, mille kaudu 

esitab üldist luba vajav ettevõtja oma 

taotluse; 

 (b) ühtne teabevahetusplatvorm, mille 

kaudu tagatakse BERECile, komisjonile 

ja riiklikele reguleerivatele asutustele 

vajalik teave liidu õigusaktide ühtseks 

rakendamiseks; 

 (c) varajase hoiatamise süsteem, mis on 

võimeline varajases järgus tuvastama 

vajadusi riiklike reguleerivate asutuste 

tehtud otsuste vaheliseks 

koordineerimiseks. 

 Haldusnõukogu võtab vastu tehnilised ja 

funktsionaalsed kirjeldused ning kava 

selle süsteemi loomiseks. See töötatakse 

välja nii, et see ei piiraks 

intellektuaalomandi õigusi ja nõutud 

konfidentsiaalsustaset. 

 Kõnealune teabe- ja suhtlussüsteem peab 

olema tegevusvalmis hiljemalt üks aasta 

pärast käesoleva määruse jõustumist. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek   420 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 30 a  

 Koostöömehhanism 

 1. Riigi reguleerivad asutused kohaldavad 

direktiivi ja määruse 2015/2120 

piiriüleseid sätteid tihedas koostöös. 

 2. Riigi reguleerivad asutused jagavad 

aegsasti teavet direktiivi piiriüleste sätete 

ja määruse 2015/2120 artiklites 3–5 

sätestatud eeskirjade rakendamise kohta. 

 3. Selleks teavitab riigi reguleeriv asutus, 

mis kaalub eespool nimetatud 

valdkondadega seotud ametliku seisukoha 

avaldamist, BERECit enne sellise 

seisukoha avaldamist aegsasti. Ta esitab 

BERECile juhtumi kokkuvõtte ja annab 

teada, niivõrd kui see on antud hetkel 

võimalik, millised on regulatiivsed 

valikuvõimalused. 

 4. BEREC tagab sellest lähtuvalt, et samu 

tavasid järgivad riigi reguleerivad 

asutused täidavad oma ülesandeid tihedas 

koostöös. BERECi büroo annab nende 

koostöö soodustamiseks igasugust 

vajalikku abi. 

 5. Riigi reguleerivad asutused võivad 

omavahel ja komisjoniga vahetada teavet, 

mis on vajalik, et hinnata juhtumit, 

millega nad lõikes 2 osutatud 

kohaldamisala piires tegelevad. 

Or. en 

 



 

PE602.937v01-00 134/143 AM\1122719ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek   421 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, 

lähetatud riiklikud eksperdid ja muud 

töötajad, kes ei kuulu BERECi personali 

hulka, esitavad deklaratsiooni, milles 

kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil 

puudub või on olemas otsene või kaudne 

huvi, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. 

Haldusnõukogu liikmed, nende 

asendusliikmed ja vaatlejad, reguleerivate 

asutuste nõukogu, direktor, lähetatud 

riiklikud eksperdid ja muud töötajad, kes ei 

kuulu BERECi büroo personali hulka, 

esitavad igal aastal deklaratsiooni, milles 

kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil 

puudub või on olemas otsene või kaudne 

huvi, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, 

lähetatud riiklikud eksperdid ja muud 

töötajad, kes ei kuulu BERECi personali 

hulka, esitavad deklaratsiooni, milles 

kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil 

puudub või on olemas otsene või kaudne 

huvi, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. 

Haldusnõukogu liikmed, nende 

asendusliikmed ja reguleerivate asutuste 

nõukogu, direktor, lähetatud riiklikud 

eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu 

BERECi büroo personali hulka, esitavad 

igal aastal deklaratsiooni, milles 

kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil 

puudub või on olemas otsene või kaudne 

huvi, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, 

lähetatud riiklikud eksperdid ja muud 

töötajad, kes ei kuulu BERECi personali 

hulka, esitavad deklaratsiooni, milles 

kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil 

puudub või on olemas otsene või kaudne 

huvi, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. 

Haldusnõukogu liikmed, peasekretär, 

lähetatud riiklikud eksperdid ja muud 

töötajad, kes ei kuulu BERECi personali 

hulka, esitavad deklaratsiooni, milles 

kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil 

puudub või on olemas otsene või kaudne 

huvi, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, 

see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral 

seda ajakohastatakse. Haldusnõukogu 

liikmete ja tegevdirektori huvide 

deklaratsioonid avalikustatakse. 

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, 

see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral 

seda ajakohastatakse. Haldusnõukogu 

liikmete ja peasekretäri huvide 

deklaratsioonid avalikustatakse. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Haldusnõukogu liikmed, 

tegevdirektor, riikide lähetatud eksperdid 

ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi 

personali hulka, teevad hiljemalt iga 

2. Haldusnõukogu ja reguleerivate 

asutuste nõukogu liikmed ja nende 

asendusliikmed, direktor, riikide lähetatud 

eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu 
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koosoleku alguses täpse ja täieliku 

deklaratsiooni oma huvide kohta, mida 

võib pidada päevakorraküsimusega seoses 

nende sõltumatust kahjustavaks ning nad ei 

võta osa selliste küsimuste arutamisest ja 

hääletusest. 

BERECi büroo personali hulka, teevad 

hiljemalt iga koosoleku alguses täpse ja 

täieliku deklaratsiooni oma huvide kohta, 

mida võib pidada päevakorraküsimusega 

seoses nende sõltumatust kahjustavaks 

ning nad ei võta osa selliste küsimuste 

arutamisest ja hääletusest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Haldusnõukogu liikmed, 

tegevdirektor, riikide lähetatud eksperdid 

ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi 

personali hulka, teevad hiljemalt iga 

koosoleku alguses täpse ja täieliku 

deklaratsiooni oma huvide kohta, mida 

võib pidada päevakorraküsimusega seoses 

nende sõltumatust kahjustavaks ning nad ei 

võta osa selliste küsimuste arutamisest ja 

hääletusest. 

2. Haldusnõukogu liikmed, 

peasekretär, riikide lähetatud eksperdid ja 

muud töötajad, kes ei kuulu BERECi 

personali hulka, teevad hiljemalt iga 

koosoleku alguses täpse ja täieliku 

deklaratsiooni oma huvide kohta, mida 

võib pidada päevakorraküsimusega seoses 

nende sõltumatust kahjustavaks ning nad ei 

võta osa selliste küsimuste arutamisest ja 

hääletusest. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 36  välja jäetud 

Komitee  

1. Komisjoni abistab komitee (edaspidi 

„sidekomitee“). Nimetatud komitee on 
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komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 4. 

 

3. Kui komitee arvamus tuleb saada 

kirjaliku menetluse teel, lõpetatakse 

menetlus ilma tulemusele jõudmata juhul, 

kui komitee eesistuja arvamuse esitamise 

jaoks seatud tähtaja jooksul sedasi 

otsustab. 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   428 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjoni abistab komitee 

(edaspidi „sidekomitee“). Nimetatud 

komitee on komitee määruse (EL) nr 

182/2011 tähenduses. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   429 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 4. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek   430 

Constanze Krehl 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui komitee arvamus tuleb saada 

kirjaliku menetluse teel, lõpetatakse 

menetlus ilma tulemusele jõudmata juhul, 

kui komitee eesistuja arvamuse esitamise 

jaoks seatud tähtaja jooksul sedasi 

otsustab. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajalikud kokkulepped, milles 

käsitletakse BERECile 

asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja 

selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid 

ning vastuvõtvas liikmesriigis 

tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete, 

BERECi töötajate ja nende 

perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid 

erieeskirju, sätestatakse BERECi ja 

vastuvõtva liikmesriigi vahelises 

peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast 

haldusnõukogu heakskiidu saamist 

hiljemalt kahe aasta jooksul alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

1. Vajalikud kokkulepped, milles 

käsitletakse BERECi büroole 

asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja 

selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid 

ning vastuvõtvas liikmesriigis direktori, 

haldusnõukogu liikmete, BERECi büroo 

töötajate ja nende perekonnaliikmete 

suhtes kohaldatavaid erieeskirju, 

sätestatakse BERECi büroo ja vastuvõtva 

liikmesriigi vahelises peakorterilepingus. 

Or. en 
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Muudatusettepanek   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajalikud kokkulepped, milles 

käsitletakse BERECile 

asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja 

selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid 

ning vastuvõtvas liikmesriigis 

tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete, 

BERECi töötajate ja nende 

perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid 

erieeskirju, sätestatakse BERECi ja 

vastuvõtva liikmesriigi vahelises 

peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast 

haldusnõukogu heakskiidu saamist 

hiljemalt kahe aasta jooksul alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

1. Vajalikud kokkulepped, milles 

käsitletakse BERECile 

asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja 

selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid 

ning vastuvõtvas liikmesriigis 

peasekretäri, haldusnõukogu liikmete, 

BERECi töötajate ja nende 

perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid 

erieeskirju, sätestatakse BERECi ja 

vastuvõtva liikmesriigi vahelises 

peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast 

haldusnõukogu heakskiidu saamist 

hiljemalt kahe aasta jooksul alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   433 

Edouard Martin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajalikud kokkulepped, milles 

käsitletakse BERECile 

asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja 

selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid 

ning vastuvõtvas liikmesriigis 

tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete, 

BERECi töötajate ja nende 

perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid 

erieeskirju, sätestatakse BERECi ja 

vastuvõtva liikmesriigi vahelises 

peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast 

haldusnõukogu heakskiidu saamist 

1. Vajalikud kokkulepped, milles 

käsitletakse BERECile 

asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja 

selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid 

ning vastuvõtvas liikmesriigis 

haldusnõukogu liikmete, BERECi töötajate 

ja nende perekonnaliikmete suhtes 

kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse 

BERECi ja vastuvõtva liikmesriigi 

vahelises peakorterilepingus, mis 

sõlmitakse pärast haldusnõukogu 

heakskiidu saamist hiljemalt kahe aasta 
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hiljemalt kahe aasta jooksul alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

jooksul alates käesoleva määruse 

jõustumisest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastuvõttev liikmesriik tagab 

BERECi sujuvaks ja tõhusaks 

tegutsemiseks vajalikud tingimused, 

sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale 

orienteeritud koolihariduse ning asjakohase 

transpordiühenduse. 

2. BERECi büroo vastuvõttev 

liikmesriik Läti tagab BERECi büroo 

sujuvaks ja tõhusaks tegutsemiseks 

vajalikud tingimused, sealhulgas 

mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud 

koolihariduse ning asjakohase 

transpordiühenduse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon koostab hiljemalt viis 

aastat pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva ja seejärel iga viie aasta järel 

komisjoni suunistele vastava hinnangu, et 

hinnata BERECi tulemuslikkust seoses 

tema eesmärkide, volituste, ülesannete ja 

asukohaga (asukohtadega). Hinnangu 

eesmärk on eelkõige välja selgitada 

vajadus muuta BERECi volitusi ja selliste 

võimalike muudatuste finantsmõju. 

1. Haldusnõukogu esitab hiljemalt 

viis aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumise kuupäeva ja seejärel iga viie 

aasta järel nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile aruande, milles hinnatakse 

BERECi tulemuslikkust seoses tema 

eesmärkide, volituste, ülesannete ja 

asukohaga (asukohtadega). Hinnangu 

eesmärk on eelkõige välja selgitada 

vajadus muuta BERECi volitusi ja selliste 

võimalike muudatuste finantsmõju. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui komisjon leiab, et BERECi töö 

jätkamine ei ole talle seatud eesmärkide, 

volituste ja ülesannete seisukohast enam 

põhjendatud, võib komisjon teha 

ettepaneku käesolevat määrust vastavalt 

muuta või see kehtetuks tunnistada. 

2. Kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu leiavad, et BERECi töö 

jätkamine ei ole talle seatud eesmärkide, 

volituste ja ülesannete seisukohast enam 

põhjendatud, võib komisjon teha 

ettepaneku käesolevat määrust vastavalt 

muuta või see kehtetuks tunnistada. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon esitab 

hindamistulemused Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja 

haldusnõukogule. Hindamistulemused 

avalikustatakse. 

välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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ET 

Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, on 

BEREC määrusega (EÜ) nr 1211/2009 

asutatud büroo (edaspidi „BERECi 

büroo“) õiglusjärglane seoses 

omandiõiguse, lepingute, õiguslike 

kohustuste, töölepingute, finants- ja muude 

kohustustega. 

BERECi büroo (edaspidi „BERECi 

büroo“) on määrusega (EÜ) nr 1211/2009 

asutatud büroo õiglusjärglane seoses 

omandiõiguse, lepingute, õiguslike 

kohustuste, töölepingute, finants- ja muude 

kohustustega. 

Or. en 

Muudatusettepanek   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Alates [käesoleva määruse 

jõustumiskuupäevast] ja kuni ajani, mil 

tegevdirektor asub täitma oma ülesandeid 

pärast tema ametisse nimetamist 

haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 22, 

tegutseb määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel 

ametisse nimetatud haldusdirektor oma 

ametiaja lõpuni tegevdirektori 

kohusetäitjana, täites käesoleva määrusega 

ette nähtud ülesandeid. Haldusdirektori 

muud lepingutingimused ei muutu. 

Alates [käesoleva määruse 

jõustumiskuupäevast] ja kuni ajani, mil 

peasekretär asub täitma oma ülesandeid 

pärast tema ametisse nimetamist 

haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 22, 

tegutseb määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel 

ametisse nimetatud haldusdirektor oma 

ametiaja lõpuni peasekretäri 

kohusetäitjana, täites käesoleva määrusega 

ette nähtud ülesandeid. Haldusdirektori 

muud lepingutingimused ei muutu. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevdirektori kohusetäitjana teostab ta 

ametisse nimetava asutuse volitusi. Ta võib 

kinnitada kõik maksed, mis on kaetud 

BERECi eelarvesse kantud 

assigneeringutega, kui need on heaks 

kiitnud haldusnõukogu, ning võib pärast 

Peasekretäri kohusetäitjana teostab ta 

ametisse nimetava asutuse volitusi. Ta võib 

kinnitada kõik maksed, mis on kaetud 

BERECi eelarvesse kantud 

assigneeringutega, kui need on heaks 

kiitnud haldusnõukogu, ning võib pärast 
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 ET 

BERECi ametikohtade loetelu vastuvõtmist 

sõlmida lepinguid, sealhulgas töölepinguid. 

BERECi ametikohtade loetelu vastuvõtmist 

sõlmida lepinguid, sealhulgas töölepinguid. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel 

ametisse nimetatud haldusdirektori 

tööleping lõpetatakse tema ametiaja lõpus 

või alates päevast, mil tegevdirektor asub 

täitma oma ülesandeid pärast tema 

ametisse nimetamist haldusnõukogu poolt 

vastavalt artiklile 22, olenevalt sellest, 

kumb on varasem. 

Määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel 

ametisse nimetatud haldusdirektori 

tööleping lõpetatakse tema ametiaja lõpus 

või alates päevast, mil peasekretär asub 

täitma oma ülesandeid pärast tema 

ametisse nimetamist haldusnõukogu poolt 

vastavalt artiklile 22, olenevalt sellest, 

kumb on varasem. 

Or. fr 

 


