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LÜHISELGITUS

Toimiva telekommunikatsiooni siseturu loomine on ELis kõrgeima poliitilise prioriteediga 
küsimus. Esimeses, 2006. aasta juuni aruandes esitas komisjon ettepanekud õigusliku 
raamistiku muutmiseks. See ulatuslik ja põhjalik läbivaatus tõi esile mitu olulist lahendamist 
vajavat probleemi.

Selleks et aidata neid tõkkeid ületada, teeb komisjon ettepaneku luua uus sõltumatu asutus, 
mis teeb tihedat koostööd riikide reguleerivate asutuste ja komisjoniga. Uues asutuses, mis 
annab aru Euroopa Parlamendile, on reguleerivate asutuste nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide 
ELi liikmesriikide reguleerivate asutuste juhid ning see asendab Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma. Uus asutus täidab eelkõige järgmisi põhiülesandeid:

 eksperdiabi osutamine komisjonile, parandades ELi eeskirjade kohaldamise 

järjepidevust;

 järelevalve teostamine turu määratlemise, analüüsi ja abinõude valdkonnas;

 riikidevaheliste turgude määratlemine;

 nõustamine raadiosageduste ühtlustamise küsimustes ja numeratsiooni haldamisega 

seotud otsustusõigus;

 tegutsemine ELi tasandil elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste eksperdikeskusena;

 võrgu- ja infoturbe tagamine (st võtab üle Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 

ülesanded).

Nõukogu lükkab komisjoni ettepaneku kindlalt tagasi. Järgnevalt tehakse ettepanek võtta 
kasutusele alternatiivne mudel – riikide reguleerivate asutuste ühendus (võrgustik) (Joint 
Body (Network) of National Regulatory Authorities). Võrgustik kujutab endast riikide 
reguleerivate asutuste ühendust, mis ei ole iseseisev juriidiline isik, st see ei kuulu otseselt või 
kaudselt ühenduse juhtimise alla. Komisjoni ettepanekust erinevalt on põhitähelepanu 
keskendatud riikide õigusega hõlmatud riikide reguleerivate asutuste ühiste otsuste 
vastuvõtmise menetluse loomisele. Riikide reguleerivate asutuste võrgustik ei kujutaks endast 
EÜ tasandi asutust, samuti ei delegeeritaks EÜ asutuste otsustusõigusi. Võrgustiku 
regulatiivsed volitused tuleb lisaks käesolevale määrusele kehtestada ja määratleda 
raamdirektiivis.

Võrgustik peaks vastu võtma arvamusi ja ühiseid seisukohti omal algatusel või – kui see on 
direktiivi õiguslikus korras selgesõnaliselt ette nähtud – riikide reguleerivatele asutustele 
raamdirektiiviga määratud tegevusvaldkonnas. Ühised seisukohad peaksid olema riikide 
reguleerivate asutuste jaoks samavõrd siduvad kui komisjoni soovitus, st otsuste 
vastuvõtmisel tuleb nendega võimalikult suurel määral arvestada. Võrgustiku otsused tuleks 
vastu võtta häälteenamuse alusel, kusjuures igal riikide reguleerival asutusel on üks hääl.
Võrgustiku põhiülesanded peaksid olema samad, mis on komisjoni ettepanekus esitatud.
Võrgustik peaks olema kohustatud Euroopa Parlamendile igal aastal aru andma.
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Selleks et tagada riikide reguleerivate asutuste võrgustiku sõltumatus liikmesriikide rahalistest 
ja materiaalsetest vahenditest, peab olema võimalik selle ühendusepoolne rahastamine.
Võrgustik ei ole iseseisev juriidiline isik, seega pole võimalik eraldada talle vahendeid 
vahetult. Seetõttu peab rahastamine toimuma kaudselt, eelkõige materiaalsete vahendite 
eraldamise teel ühenduse poolt asjakohaste haldusressursside kujul. Haldusasutus, mis ei ole 
iseseisev juriidiline isik, loodaks riikide reguleerivate asutuste võrgustiku sekretariaadi 
(Office of the Network of National Regulatory Authorities) kujul.

Kuna menetluspõhine lähenemisviis jätab riikide reguleerivatele asutustele suure 
otsustamisvabaduse, on vaja minimaalsel määral kooskõlastada turu reguleerimismenetlus.
Ühtsele turule juurdepääsu tõkete kõrvaldamise ülesanne nõuab praktilist, tõhusat alt-üles 
toimivat regulatiivstrateegiat, mille kohaselt kogutakse tõhusalt teavet tegelike 
juurdepääsuprobleemide kohta, et selle alusel kooskõlastada abinõusid riikide reguleerivate 
asutuste vahel. Ühtsele turule juurdepääsu tõkete mis tahes põhjusi käsitlevad kõige 
tõhusamalt kohalikud riikide reguleerivad asutused, kes on seejärel kohustatud kooskõlastama 
probleemide lahendamise ühenduse õiguses kehtestatud riikide reguleerivate asutuste 
võrgustiku menetluse raames.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse Euroopa Elektroonilise 
Side Turu Amet

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse elektroonilise side turu
riikide reguleerivate asutuste võrgustik
(Muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses. Selle vastuvõtmise korral on 
muudatused vajalikud kogu tekstis.)
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10.
märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeamet (edaspidi „ENISA 
määrus”) loodi 2004. aastal viieks aastaks 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(ENISA), mille eesmärk on tagada 
ühenduse võrgu- ja infoturbe kõrge ja 
tõhus tase ning töötada Euroopa Liidu 
kodanike, tarbijate, ettevõtjate ning avaliku 
sektori organisatsioonide jaoks välja 
võrgu- ja infoturbekultuur ning selle kaudu 
toetada siseturu sujuvat toimimist.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10.
märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeamet (edaspidi „ENISA 
määrus”) loodi 2004. aastal viieks aastaks 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(ENISA), mille eesmärk on tagada 
ühenduse võrgu- ja infoturbe kõrge ja 
tõhus tase ning töötada Euroopa Liidu 
kodanike, tarbijate, ettevõtjate ning avaliku 
sektori organisatsioonide jaoks välja 
võrgu- ja infoturbekultuur ning selle kaudu 
toetada siseturu sujuvat toimimist. Seetõttu 
saab ENISA eesmärke, ülesehitust ja 
korraldust tulevikus muuta ainult ENISA 
määruse läbivaatamise teel.

Selgitus

Ameti eesmärgid ja ülesanded, mille on välja pakkunud komisjon, on ENISA põhiülesannetest 
eraldiseisvad. ENISA jätkamise vajadust kinnitas ka hiljutine 2007. aasta hinnang ning 
seetõttu ei kahjusta mis tahes uue ameti või Euroopa võrgustiku loomine ENISA jätkumist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu on riikide reguleerivate 
asutuste asjatundlikkust ja kogemust 
ühendava ning selgelt määratletud 
pädevusega asutuse asutamiseks vaja 
tugevamat institutsioonilist alust, et 
kõnealuse asutuse tegevuse kvaliteet tagaks 
talle autoriteedi tema liikmete ja 
reguleeritava sektori silmis.

(7) Seetõttu on riikide reguleerivate 
asutuste asjatundlikkust ja kogemust 
ühendava ning selgelt määratletud 
pädevusega asutuse asutamiseks vaja 
Euroopa reguleerivate asutuste töörühma 
edasiarendamisel põhinevat tugevamat 
institutsioonilist alust, et kõnealuse asutuse 
tegevuse kvaliteet tagaks talle autoriteedi 
tema liikmete ja reguleeritava sektori 
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silmis.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Seega on vaja asutada uus ühenduse 
asutus, Euroopa elektroonilise side turu 
riikide reguleerivate asutuste võrgustik 
(edaspidi „võrgustik”). Võrgustik peaks 
pöörama eritähelepanu selle tagamisele, 
et tarbijad saaksid jätkuvalt täiel määral 
kasutada infoühiskonna, innovatsiooni ja 
järgmise põlvkonna võrgustike hüvesid, 
ergutades investeeringuid ja seades 
esikohale infrastruktuuri-alase 
konkurentsi ning edendades paremat 
juurdepääsu infoühiskonnale, eeskätt 
maapiirkondades mobiilse 
lairibaühenduse kaudu.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse toonitada, et ELi telekommunikatsiooniraamistiku 
ülevaatamisel peaks eesmärkide täitmist esmajoones soodustama materiaalse varustuse 
ajakohastamisega, ning et korralduslik pool on tähtsuselt väiksem. On vaja lahendada 
pakiline küsimus, kuidas viia õigusaktid kooskõlla stiimulitega, mis soodustaksid 
investeerimist järgmise põlvkonna võrgustikesse, selleks et toetada juurdepääsu 
lairibateenustele hõredama asustusega piirkondades.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni 1. juuni 2007. aasta 
teatises Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti (ENISA) hindamise 
kohta” esitati hinnang välisekspertide 
aruandele, milles hinnati ENISA tegevust 

välja jäetud
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alates selle loomisest, samuti ENISA 
juhatuse soovitused seoses ENISA 
määrusega ning algatati avalik arutelu.
Nimetatud eksperdiaruande peamised 
järeldused kinnitasid ENISA loomise ja 
tema algsete eesmärkide aluseks olnud 
põhimõtete kehtivust ning eelkõige 
ENISA panust elektroonilise side tõelise 
siseturu saavutamisse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Samal ajal tehti kindlaks hulk 
probleeme, sealhulgas eriti 
organisatsiooni struktuuri, töötajate arvu 
ja oskuste jagunemise ning logistiliste 
raskustega seotud probleemid. ENISA 
põhiülesanded peaksid kujunema nii, et 
need moodustaksid ameti keskse 
komponendi, mis peaks eesmärkide ja 
ülesannete selge määratlemisega tagama 
nende eesmärkide ja ülesannete 
tõhusama, sihikindlama ja kulutõhusama 
täitmise kooskõlas parema õigusloome 
põhimõttega üheainsa ameti poolt, mis on 
pädev ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste reguleeriva raamistiku 
küsimustes.

välja jäetud

Selgitus

ENISA liitmine võrgustikuga komisjoni ettepaneku põhjal ei ole piisavalt põhjendatud, et see 
praegu heaks kiita: telekommunikatsiooni reguleerival võrgustikul ja ENISA-l on erinevad 
eesmärgid. Peale selle ei ole riiklikel telekommunikatsiooni reguleerijatel mitmetes 
liikmesriikides volitusi, mis kuuluvad ENISA tegevusalasse. Kui ENISA võrgustikuga 
ühendatakse, siis võib see omada kahjulikku mõju nii ENISA kui ka võrgustiku toimimisele. 
Ametil ei peaks olema volitusi turvaküsimustes, millega juba tõhusalt tegeleb ENISA.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Seega on vaja asutada uus ühenduse 
asutus, Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Amet (edaspidi „amet”). Amet aitaks 
komisjonile ja riikide reguleerivatele 
asutustele antava abi kaudu tõhusalt kaasa 
siseturu väljakujundamisele. Tänu oma 
sõltumatusele, antud nõu ja levitatava teabe 
kvaliteedile, menetluste ja töömeetodite 
läbipaistvusele ning temale antud 
ülesannete hoolikale täitmisele tegutseks 
amet usaldusväärse teabekeskusena.

(12) Võrgustik aitaks komisjonile ja riikide 
reguleerivatele asutustele antava abi kaudu 
tõhusalt kaasa siseturu väljakujundamisele. 
Tänu oma sõltumatusele, antud nõu ja 
levitatava teabe kvaliteedile, menetluste ja 
töömeetodite läbipaistvusele ning temale 
antud ülesannete hoolikale täitmisele 
tegutseks võrgustik usaldusväärse 
teabekeskusena.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Amet tuleks luua ühenduse 
olemasoleva institutsioonilise struktuuri ja 
volituste jaotuse raames. Amet peaks 
olema tehnilistes küsimustes sõltumatu 
ning õiguslikult, halduslikult ja 
majanduslikult autonoomne. Selleks on 
vajalik ja asjakohane luua juriidilise isiku 
staatusega ühenduse asutus, mis täidab 
talle käesoleva määrusega antud 
ülesandeid.

(15) Võrgustik tuleks luua ühenduse 
olemasoleva institutsioonilise struktuuri ja 
volituste jaotuse raames.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Amet peaks abistama komisjoni (19) Võrgustik peaks abistama komisjoni 
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numbriliikuvusega seotud ühenduse 
kohustuste võimaliku laiendamise puhul.
Kõnealune laiendamine võib seonduda 
eelkõige teisaldatava teabe ulatusega või 
nende võrkude liigiga (st tavatelefoni- või 
mobiiltelefonivõrk), mille vahel numbreid 
ja teavet teisaldatakse. Kõnealuste 
kohustuste muutmisel tuleks arvesse võtta 
hindu tarbijate ja ümberlülitamiskulusid 
ettevõtjate jaoks, samuti liikmesriikide 
kogemusi.

ja liikmesriike numbriliikuvusega seotud 
ühenduse kohustuste võimaliku 
laiendamise puhul. Kõnealune laiendamine 
võib seonduda eelkõige teisaldatava teabe 
ulatusega või nende võrkude liigiga (st 
tavatelefoni- või mobiiltelefonivõrk), mille 
vahel numbreid ja teavet teisaldatakse.
Kõnealuste kohustuste muutmisel tuleks 
arvesse võtta hindu tarbijate ja 
ümberlülitamiskulusid ettevõtjate jaoks, 
samuti liikmesriikide kogemusi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Ametil peaksid olema vajalikud 
volitused reguleerimisülesannete täitmiseks 
tõhusal ja eelkõige sõltumatul viisil.
Kajastades olukorda riikide tasemel, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogu 
tegutsema sõltumatult kõikidest muudest 
turuhuvidest ning mitte küsima ega võtma 
vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega 
muult avalik-õiguslikult või eraisikult.

(33) Võrgustikul peaksid olema vajalikud 
volitused reguleerimisülesannete täitmiseks 
tõhusal viisil.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Ameti sujuvaks toimimiseks on vaja, 
et direktor nimetataks ametisse tema 
pädevust, dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning elektrooniliste 
sidevõrkude, -teenuste ja turgude alaseid 
asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas 
pidades ning et ta täidaks oma 
tööülesandeid täiesti sõltumatult ja 

(34) Võrgustiku sujuvaks toimimiseks on 
vaja, et direktor nimetataks ametisse tema 
pädevust, dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning elektrooniliste
sidevõrkude, -teenuste ja turgude alaseid 
asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas 
pidades ning et ta täidaks oma 
tööülesandeid ja korraldaks 
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korraldaks ametisisest tööd paindlikult.
Direktor peaks tagama ameti ülesannete 
tõhusa ja sõltumatu täitmise.

võrgustikusisest tööd paindlikult. Direktor 
peaks tagama võrgustiku ülesannete tõhusa 
täitmise.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) On vaja tagada, et ameti otsustest 
mõjutatud isikutel oleksid vajalikud 
õiguskaitsevahendid. Tuleks luua 
asjakohane edasikaebemehhanism, et 
ameti otsuste peale oleks võimalik kaevata 
spetsialiseeritud apellatsiooninõukogule, 
mille otsuste peale on omakorda võimalik 
kaevata Euroopa Kohtusse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Tuleks tagada ameti pädevusse 
kuuluvate ENISA ülesannete sujuv 
üleandmine.

välja jäetud

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet tegutseb raamdirektiivi ja 
eridirektiivide reguleerimisala piires ning 
kasutab riikide reguleerivate asutuste 
eriteadmisi. Ta aitab II ja III peatükis 
loetletud ülesannete täitmisega kaasa 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
siseturu paremale toimimisele, sealhulgas 

2. Võrgustik tegutseb raamdirektiivi ja 
eridirektiivide reguleerimisala piires ning 
kasutab riikide reguleerivate asutuste 
eriteadmisi. Ta aitab II ja III peatükis 
loetletud ülesannete täitmisega kaasa 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
siseturu paremale toimimisele, sealhulgas 
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eelkõige kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule ning 
kõrgetasemelisele ja tõhusale võrgu- ja 
infoturbele.

eelkõige kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule.

Selgitus

Ametil ei peaks olema volitusi turvaküsimustes, millega juba tõhusalt tegeleb Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeamet (ENISA).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitab komisjoni taotlusel või omal 
algatusel arvamusi ja abistab komisjoni, 
pakkudes talle kõikides elektroonilise 
sidega seotud küsimustes täiendavat 
tehnilist tuge;

(a) esitab Euroopa Parlamendi või
komisjoni taotlusel või omal algatusel 
arvamusi ja abistab Euroopa Parlamenti 
ning komisjoni, pakkudes neile kõikides 
elektroonilise sidega seotud küsimustes 
täiendavat tehnilist tuge;

Selgitus

Komisjoni ettepaneku seletuskirjas määratletakse, et loodav amet annab aru Euroopa 
Parlamendile. Seetõttu tuleb tagada nende kahe organi tihedam side.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) annab nõu ja osutab abi komisjonile ja 
igale liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele ameti pädevusse jäävates võrgu-
ja infoturbe küsimustes;

välja jäetud

Selgitus

Ametil ei peaks olema volitusi turvaküsimustes, millega juba tõhusalt tegeleb Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeamet (ENISA).
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teeb üksikotsuseid seoses Euroopa 
telefoninumeratsioonivälja (ETNS) 
numbrite kasutusõiguste andmisega;

välja jäetud

Selgitus

Euroopa Raadiosidebüroo (ERO) on juba kehtestanud rahuldava korra.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) abistab komisjoni nende ettevõtjate 
valimisel, kellele antakse raadiosageduste 
ja numbrite kasutusõigusi;

välja jäetud

Selgitus

Raadiosageduste ja numbrite kasutusõigusi juba haldavad tõhusalt raadiospektripoliitika 
töörühm, raadiospektrikomitee ja sidekomitee.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) nõuab sisse ja jaotab ümber 
raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tasud;

välja jäetud

Selgitus

Spektriga seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt raadiospektripoliitika töörühm.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) annab riikide reguleerivatele asutustele 
soovitusi piiriülestes vaidlustes ja e-
juurdepääsetavuse küsimustes.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet esitab komisjoni taotlusel 
arvamusi kõikides elektroonilise sidega 
seotud küsimustes.

1. Võrgustik esitab Euroopa Parlamendi 
või komisjoni taotlusel arvamusi lõikes 3 
nimetatud elektroonilise sidega seotud 
küsimustes. Komisjon võib taotleda 
arvamust muudes elektroonilise sidega 
seotud küsimustes, tingimusel, et taotlus 
on põhjendatud ja proportsionaalne ning 
samaaegselt taotluse esitamisega 
teatatakse sellest Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ja antakse neile 
kontrollimise võimalus.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku seletuskirjas määratletakse, et loodav amet annab aru Euroopa 
Parlamendile. Seetõttu tuleb tagada nende kahe organi tihedam side. Komisjoni esitatud 
taotlused arvamuse saamiseks peaksid olema mõõdukad ja põhjendatud.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üldkasutatavate elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste turvalisus ja 
terviklikkus, kaasa arvatud turvalisuse ja 

välja jäetud
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terviklikkuse rikkumisega seotud 
küsimused, vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklile 13a 
ja direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv) artiklile 4;

Selgitus

Turvalisusküsimustega tegeleb juba tõhusalt Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) konkreetsete siseriiklike turgude 
analüüsid vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16;

(e) konkreetsete siseriiklike turgude 
analüüsid vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16 koostöös 
asjaomaste riikide reguleerivate 
asutustega;

Selgitus

Turuanalüüsi saavad kõige tõhusamalt teha riikide reguleerivad asutused, seetõttu oleks 
soovitav teha koostööd.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) numbrite andmisega seotud küsimused 
vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 10 ning 
juurdepääs numbritele ja teenustele 
ühenduses vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 28;

välja jäetud

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) raadiosagedusalaste küsimustega 
seotud meetmed vastavalt otsuse 
676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus) artiklitele 4 ja 6;

välja jäetud

Selgitus

Spektriga seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt raadiospektripoliitika töörühm.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklitele 6a ja 6b:

välja jäetud

(i) raadiosageduste või numbrite 
kasutusõigusega seotud ühtlustatud 
tingimused;
(ii) kooskõlastatud või ühtlustatud korras 
antud kasutusõiguste muutmine või 
tühistamine;
(iii) piiriülese potentsiaaliga teenuseid 
pakkuvate ettevõtjate valimine, kellele 
võib anda individuaalsed raadiosageduste 
või numbrite kasutusõigused.

Selgitus

Spektriga seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt raadiospektripoliitika töörühm.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik võrgustiku arvamused esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja võrgustik 
teavitab parlamenti kontrolliga 
regulatiivmenetluse raames oma lõplikest 
ettepanekutest.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku seletuskirjas määratletakse, et loodav amet annab aru Euroopa 
Parlamendile. Seetõttu tuleb tagada nende kahe organi tihedam side.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui amet saab komisjonilt vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 16 lõikele 7 taotluse analüüsida 
mõne liikmesriigi konkreetset asjaomast 
turgu, esitab ta komisjonile selle kohta
arvamuse ning vajaliku teabe, sealhulgas 
avaliku arutelu ja turuanalüüsi tulemused.
Kui amet leiab, et konkurents kõnealusel 
turul ei ole tõhus, lisab ta oma arvamusele 
pärast avalikku arutelu meetme eelnõu, 
määratledes ettevõtja(d), kes tuleb tema 
arvates sellel turul nimetada 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks, 
ning kehtestatavad kohustused.

1. Kui võrgustik saab komisjonilt vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 16 lõikele 7 taotluse analüüsida 
mõne liikmesriigi konkreetset asjaomast 
turgu, koostab ta turuülevaate koostöös 
asjaomase riigi reguleeriva asutusega.
Võrgustik koos asjaomase riigi 
reguleeriva asutusega esitavad ühise
arvamuse, mille lõppvariandi on üle 
vaadanud võrgustik, ning esitavad
komisjonile vajaliku teabe, sealhulgas 
avaliku arutelu ja turuanalüüsi tulemused 
Kui võrgustik ja riigi reguleeriv asutus 
leiavad, et konkurents kõnealusel turul ei 
ole tõhus, lisavad nad oma arvamusele 
pärast avalikku arutelu meetme eelnõu, 
määratledes ettevõtja(d), kes tuleb tema 
arvates sellel turul nimetada 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks, 
ning kehtestatavad kohustused.
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Selgitus

Turuülevaadet saab teha kõige tulemuslikumalt, kaasates otseselt riikide reguleerivaid 
asutusi. Amet peaks analüüsi üle kontrollima ja seal esitatud soovituste eest vastutama.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet annab komisjonile taotluse korral 
igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

3. Võrgustik ja riigi reguleeriv asutus 
annavad komisjonile taotluse korral 
igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

Selgitus

Turuanalüüsi saab teha kõige tulemuslikumalt, kaasates otseselt riikide reguleerivaid asutusi.
Amet peaks analüüsi üle kontrollima ja seal esitatud soovituste eest vastutama.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne arvamuse esitamist kooskõlas 
lõikega 1 või 3 peab amet nõu riikide 
reguleerivate asutuste ja riikide 
konkurentsiasutustega ning korraldab 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 42 
avaliku arutelu.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametil on võimalus teha otsuseid seoses 
Euroopa telefoninumeratsioonivälja 

välja jäetud
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(ETNS) kuuluvate numbrite 
kasutusõiguste andmisega vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklile 10. Ta vastutab ka Euroopa 
telefoninumeratsioonivälja (ETNS) 
haldamise ja arendamise eest nende 
liikmesriikide nimel, kellele on antud 
prefiks 3883.

Selgitus

Euroopa Raadiosidebüroo (ERO) on juba kehtestanud rahuldava korra.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet täidab ühtlustatud 
numeratsioonialade juhtimise ja 
haldamisega seotud ülesandeid vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 10 lõikele 4.

välja jäetud

Selgitus

Euroopa Raadiosidebüroo (ERO) on juba kehtestanud rahuldava korra.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet annab taotluse korral komisjonile 
nõu ning korraldab uuringuid ja 
hindamisi raadiosageduste kasutamise 
kohta ühenduse elektroonilises sides, 
eelkõige selle tehniliste ja majanduslike 
aspektide kohta.

1. Võrgustik annab taotluse korral 
komisjonile nõu ning teeb tihedat koostööd 
vastavalt sidekomitee, 
raadiospektripoliitika töörühma (RSPG) 
ja/või raadiospektrikomiteega (RSC) oma 
vastutusalasse kuuluvates küsimustes, 
eriti nendes, mis mõjutavad 
raadiosageduste kasutamist ühenduse 
elektroonilises sides või on sellest 
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mõjutatud. Vajaduse korral teeb võrgustik 
tihedat koostööd RSPG ja RSCga.

Selgitus

Võrgustiku pädevus peab vastama sagedusküsimustega tegelevate organite omale, kelleks 
sageduste osas on RSC ja RSPG ning paljude teiste tehnilisi ja majanduslikke aspekte 
hõlmavate telekommunikatsiooniküsimuste osas sidekomitee.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet avaldab aastaaruande
raadiosageduste kasutamise prognoositava 
arengu kohta elektroonilise side sektoris ja 
poliitika kohta, määratledes 
potentsiaalsed vajadused ja ülesanded.

4. Võrgustik peab koostöös RSPGga 
registrit raadiosageduste kasutamise 
prognoositava arengu kohta elektroonilise 
side sektoris. Aeg-ajalt vastavalt 
vajadusele või komisjoni taotlusel esitab 
võrgustik aruande potentsiaalsete 
vajaduste ja ülesannete kohta.

Selgitus

Aastaaruande esitamise kohustus on liiga koormav. Aruandeid tuleks koostada siis, kui amet 
seda vajalikuks peab või kui seda nõuetekohaselt taotletakse. Raadiospektripoliitika töörühm 
(RSPG) võib olla selle kohustuse täitmiseks paremal positsioonil.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui amet esitab vastavalt lõikele 1 
arvamuse ühise valikukorra rakendamise 
kohta kasutusõiguste puhul, mis jäävad 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 
6b reguleerimisalasse, tuleb selles 
arvamuses eelkõige:

välja jäetud

(a) määrata kindlaks elektroonilised 
sideteenused, mille piiriülesel osutamisel 
ühenduses tuleks kasutada sagedusi või 
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numbreid, mille kasutamise õigused 
antakse ühise valikukorra raames ja 
ühtsetel tingimustel;
(b) määrata kindlaks numbrid või 
numeratsioonialad, mida võiks selliste 
teenuste puhul kasutada;
(c) hinnata tegelikku või potentsiaalset 
nõudlust selliste teenuste järele 
ühenduses ning
(d) määratleda ühise valikukorra raames 
antavate kasutusõiguste arvu piirangud, 
mida ta peab sobivaks, ja korra, mille 
kohaselt valitakse ettevõtjad, kellele need 
õigused antakse, võttes vajaduse korral 
nõuetekohaselt arvesse direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artiklis 7 
sätestatud põhimõtteid.

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Ettevõtjate valimise ettepanek
Amet teeb vastavalt direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklile 6b järgmist:
(a) võtab vastu ja vaatab läbi ettevõtjate 
taotlused raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste saamiseks ning nõuab 
neilt sisse ühise valikukorra raames 
kehtestatud haldustasud;
(b) korraldab ühise valikukorra raames 
konkursi ning teeb ettepaneku 
ettevõtja(te) kohta, kellele võib menetluse 
tingimuste kohaselt anda individuaalsed 
kasutusõigused;
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(c) esitab komisjonile aruande 
üksikasjalike andmetega laekunud 
taotluste kohta, kirjeldades taotluste 
läbivaatamist, tehes ettepaneku 
ettevõtja(te) kohta, kes on kõige 
sobivamad saama individuaalseid 
kasutusõigusi, ning põhjendades oma 
valikut viitega asjakohase 
rakendusmeetmega ette nähtud 
valikukriteeriumidele.

Selgitus

Raadiosageduste ja numbrite kasutusõigusi juba haldavad tõhusalt raadiospektripoliitika 
töörühm, raadiospektrikomitee ja sidekomitee.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet esitab komisjonile taotluse korral 
arvamuse direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklis 6b sätestatud ühise 
valikukorra raames antud õiguste 
tühistamise kohta.

Võrgustik esitab komisjoni või 
raadiospektripoliitika töörühma taotluse 
korral komisjonile ja raadiospektripoliitika 
töörühmale arvamuse direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artiklis 6b 
sätestatud ühise valikukorra raames antud 
õiguste tühistamise kohta.

Selgitus

Amet peaks mängima koordineerivat rolli spektri haldamises, töötades koos nii komisjoni kui 
ka raadiospektripoliitika töörühmaga.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Võrgu- ja infoturve
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Lisaks artikli 4 lõike 3 punktis b ning 
artikli 19 lõigetes 4 ja 5 osutatud 
ülesannetele soodustab amet võrgu- ja 
infoturbekultuuri arengut, toimides 
eelkõige järgmiselt:
(a) hõlbustades komisjoni ja 
liikmesriikide koostööd võrgu- ja 
infoturbe probleemide ennetamise, 
käsitlemise ja lahendamise ühise 
metoodika arendamisel;
(b) nõustades komisjoni võrgu- ja 
infoturbe valdkonnas tehtud 
teadusuuringute ning 
riskiennetustehnoloogia küsimustes ning 
edendades riskide hindamist, 
koostalitlusvõimelisi 
riskijuhtimislahendusi ning uuringuid 
riskijuhtimislahenduste kohta era- ja 
avaliku sektori organisatsioonides ja
(c) toetades ühenduse koostööd 
kolmandate riikidega ning vajaduse 
korral rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et edendada 
ülemaailmselt ühtset lähenemisviisi 
võrgu- ja infoturbe küsimustele.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Ühise valikukorra raames antud 

raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tasude ning määratud 

haldustasude sissenõudmine ja 
ümberjaotamine

1. Kui ühise valikukorra raames antud 
raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tasud on ettevõtjatele 
kehtestatud direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artikli 6b alusel, vastutab 
nende sissenõudmise ja ümberjaotamise 
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eest amet.
Amet jaotab kasutustasud laekumisel 
ümber enda ja asjaomaste liikmesriikide 
vahel vastavalt tähtaegadele ja määradele, 
mille komisjon määrab kindlaks 
kooskõlas direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklile 6b.
Kui komisjon ei ole tähtaegu ega suhtarve 
kindlaks määranud, jaotatakse 
kasutustasud ümber nende liikmesriikide 
elanikkonna suuruse alusel, kes pidid 
viimasel lõppenud aastal enne 
valikukorra kasutuselevõtmist andma 
välja kasutusõigusi.
2. Amet vastutab haldustasude 
sissenõudmise ja ümberjaotamise eest, 
mis on ühise valikukorra raames valitud 
ettevõtjatele kehtestatud ühiste tingimuste 
täitmist jälgivate riikide reguleerivate 
asutuste halduskulude katmiseks.
Amet jaotab esimeses lõigus osutatud 
haldustasud nende laekumisel 
asjaomastele riikide reguleerivatele 
asutustele ümber vastavalt nende esitatud 
väärtustele.

Selgitus

Spektriga seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt raadiospektripoliitika töörühm.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet edendab kooskõlas ühenduse 
elektroonilise side poliitikaga nii 
liikmesriikide omavahelist kui ka 
liikmesriikide, riikide reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahelist 
teabevahetust seoses reguleerimistegevuse 
olukorra ja arenguga elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste, sealhulgas 

1. Võrgustik edendab kooskõlas ühenduse 
elektroonilise side poliitikaga nii 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi 
vahelist kui ka liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoni vahelist 
teabevahetust seoses reguleerimistegevuse 
olukorra ja arenguga elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste valdkonnas.
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võrgu- ja infoturbe valdkonnas.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku seletuskirjas määratletakse, et loodav amet annab aru Euroopa 
Parlamendile. Seetõttu tuleb tagada nende kahe organi tihedam side. Ametil ei peaks olema 
volitusi turvaküsimustes, millega juba tõhusalt tegeleb Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
(ENISA).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet kogub eelkõige direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 13a 
alusel asjakohast teavet, et analüüsida 
olemasolevaid ja kujunevaid riske. Ta 
analüüsib eelkõige ELi tasandil selliseid 
riske, mis võivad mõjutada elektrooniliste 
sidevõrkude töökindlust ja kättesaadavust 
ning nendes levitatava ja vahetatava teabe 
autentsust, terviklikkust ja 
konfidentsiaalsust, ning esitab 
analüüsitulemused liikmesriikidele ja 
komisjonile.

välja jäetud

Selgitus

Turvalisusega seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt ENISA.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Amet toetab kõigi kasutajate teavitamist 
ning õigeaegse, objektiivse ja arusaadava 
teabe kättesaadavust, sealhulgas võrgu- ja 
infoturbe küsimustes, edendades selleks 
muu hulgas kasutusel olevate heade 
tavade, kaasa arvatud kasutajate 

välja jäetud
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hoiatamise meetodite vahetamist, ning 
püüdes luua kooskõla avaliku ja 
erasektori algatuste vahel.

Selgitus

Turvalisusega seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt ENISA.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet vastutab sellise andmebaasi 
haldamise ja avaldamise eest, mis sisaldab 
teavet mobiilsete kõne- ja 
andmesideteenuste rändlushindade kohta 
ühenduses, sealhulgas vajaduse korral 
andmeid ühenduse äärepoolseimates 
piirkondades tehtud ja vastuvõetud 
rändluskõnede erikulude kohta. Amet 
jälgib selliste hindade arengut ning 
avaldab selle kohta aastaaruande.

välja jäetud

Selgitus

Mobiilsete kõne- ja andmesideteenuste rändlushindadesse sekkumist kavandati üksnes 
turukorrektsiooni meetmena ja see ei pidanud olema püsiv. Pidev järelevalve kuulub 
komisjoni volituste hulka ning seda võib taotleda, kuid see ei peaks sisalduma määruses.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib komisjoni taotlusel täita 
täiendavaid eriülesandeid.

Võrgustik võib Euroopa Parlamendi või
komisjoni taotlusel täita täiendavaid 
eriülesandeid kõigis elektroonilist sidet 
puudutavates küsimustes.
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku seletuskirjas määratletakse, et loodav amet annab aru Euroopa 
Parlamendile. Seetõttu tuleb tagada nende kahe organi tihedam side.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti koosseis Võrgustiku töökorraldus
Ameti koosseisu kuuluvad: Võrgustik nimetab ametisse direktori, 

korraldab oma sekretariaadi, koostab 
eelarvekava ja määrab oma peakorteri 
asukoha.

(a) haldusnõukogu,
(b) reguleerivate asutuste nõukogu,
(c) direktor,
(d) võrguturbe ülem,
(e) alaline sidusrühm,
(f) apellatsiooninõukogu.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Haldusnõukogu

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu.
Halduskogu liikmed nimetatakse ametisse 
viisil, mis tagab kõrgeimate pädevuse ja 
sõltumatuse nõuete täitmise ning 
ulatuslikud asjakohased teadmised.
Ametiaeg on viis aastat ning sama isiku 
võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.
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2. Haldusnõukogu määrab oma liikmete 
hulgast esimehe ja aseesimehe.
Aseesimees asendab automaatselt 
esimeest, kui viimane ei saa oma 
ülesandeid täita. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg on kaks ja pool aastat ja neid 
võib ametisse tagasi nimetada. Esimehe ja 
aseesimehe ametiaeg lõpeb igal juhul 
hetkest, mil nad ei ole enam 
haldusnõukogu liikmed.
3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub 
kokku esimees. Ameti direktor osaleb 
aruteludes, kui haldusnõukogu ei otsusta 
teisiti. Haldusnõukogu tuleb korraliseks 
istungiks kokku vähemalt kaks korda 
aastas. Ta tuleb kokku ka esimehe 
algatusel, komisjoni taotlusel või 
vähemalt kolmandiku liikmete taotlusel.
Haldusnõukogu võib koosolekule kutsuda 
vaatlejana isikuid, kelle seisukoht võib 
olla huvipakkuv. Haldusnõukogu liikmed 
võivad vastavalt töökorrale kasutada 
nõustajate või ekspertide abi.
Sekretariaaditeenuseid osutab 
haldusnõukogule amet.
4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.
5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige tingimused, mille alusel üks liige 
saab teist esindada, ning vajaduse korral 
ka kvoorumitega seotud reeglid.

Selgitus

Haldusnõukogu võib seada ohtu reguleerivate asutuste sõltumatuse, on tarbetuks
bürokraatlikuks vahelüliks ja tuleks välja jätta
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26
Haldusnõukogu ülesanded

välja jäetud

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu 
on sätestatud artikli 29 lõikes 2.
2. Haldusnõukogu nimetab pärast 
direktoriga nõupidamist kooskõlas artikli 
31 lõikega 2 ametisse võrguturbe ülema.
3. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 27 lõikes 1.
4. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu liikmed, nagu on 
sätestatud artikli 33 lõikes 1.
5. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga nõupidamist ja pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult artikli 
28 lõike 3 kohase heakskiidu saamist iga 
aasta 30. septembriks vastu ameti 
järgmise aasta tööprogrammi ning saadab 
selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile. Tööprogramm võetakse 
vastu, ilma et see piiraks iga-aastase 
eelarvemenetluse kohaldamist.
6. Haldusnõukogu kasutab oma 
eelarvepädevust vastavalt artiklitele 36–
38.
7. Haldusnõukogu otsustab pärast 
komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta 
vastu annakuid, annetusi või toetusi 
teistest ühenduse allikatest.
8. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori ja 
võrguturbe ülema suhtes.
9. Haldusnõukogu kehtestab vajaduse 
korral ameti personalipoliitika vastavalt 
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artikli 49 lõikele 2.
10. Haldusnõukogu võtab vastavalt 
artiklile 47 vastu erisätted, mis on 
vajalikud, et rakendada ameti 
dokumentidele juurdepääsu õigust.
11. Haldusnõukogu võtab vastu iga-
aastase aruande ameti tegevuse kohta 
ning edastab selle hiljemalt 15. juuniks 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning kontrollikojale.
Artikli 28 lõike 4 kohaselt sisaldab see 
aruanne reguleerivate asutuste nõukogu 
poolt heaks kiidetud eraldi osa, mis 
käsitleb ameti reguleerivat tegevust 
asjaomasel aastal.
12. Haldusnõukogu võtab vastu oma 
töökorra.
13. Haldusnõukogu esitab komisjonile 
arvamuse haldustasude kohta, mida amet 
võib oma artiklis 16 sätestatud ülesannete 
täitmisel ettevõtjatelt nõuda.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27
Reguleerivate asutuste nõukogu

välja jäetud

1. Reguleerivate asutuste nõukokku 
kuulub igast liikmesriigist üks liige, kes 
juhib riigi sõltumatut reguleerivat asutust, 
mis vastutab reguleeriva raamistiku 
igapäevase kohaldamise eest liikmesriigis, 
ning direktor ja komisjoni hääleõiguseta 
esindaja. Iga liikmesriigi reguleeriv 
asutus nimetab ühe asendusliikme.
2. Direktor on reguleerivate asutuste 
nõukogu esimees.
3. Reguleerivate asutuste nõukogu valib 
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oma liikmete hulgast esimehe ja 
aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest, 
kui viimane ei saa oma ülesandeid täita.
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks 
ja pool aastat ja neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad 
ei ole enam reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed.
4. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete 
lihthäälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel peale direktori ja 
komisjoni esindaja on üks hääl.
5. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu oma töökorra.
6. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.
7. Sekretariaaditeenuseid osutab 
reguleerivate asutuste nõukogule amet.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28
Reguleerivate asutuste nõukogu 

ülesanded

välja jäetud

1. Enne artiklites 4–23 osutatud ja tema 
pädevusvaldkonda kuuluvate arvamuste, 
soovituste või otsuste vastuvõtmist esitab 
reguleerivate asutuste nõukogu arvamuse 
direktorile. Lisaks annab reguleerivate 
asutuste nõukogu direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.
2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
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vastavalt artikli 26 lõikele 1 ja artikli 29 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.
Direktor selliste arvamuste koostamisel 
või hääletamisel ei osale.
3. Vastavalt artikli 26 lõikele 5 ja artikli 
30 lõikele 4 ning kooskõlas artikli 37 
alusel koostatud eelarveprojektiga 
kinnitab reguleerivate asutuste nõukogu 
ameti järgmise aasta tegevuse 
tööprogrammi.
4. Reguleerivate asutuste nõukogu kiidab 
heaks aastaaruande eraldi 
reguleerimistegevuse osa, nagu on 
sätestatud artikli 26 lõikes 11 ja artikli 30 
lõikes 9.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29
Direktor

välja jäetud

1.Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu.
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest ei küsi direktor juhiseid 
riiklikelt ega muudelt organitelt ega võta 
selliseid juhiseid vastu.
2. Direktori nimetab pärast reguleerivate 
asutuste nõukoguga nõupidamist ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
valdkonnas, vähemalt kahe kandidaadi 
seast, kelle esitab komisjon. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
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ette ja vastama selle liikmete küsimustele.
3. Direktori ametiaeg on viis aastat.
Komisjon koostab üheksa kuu jooksul 
enne kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu.
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:
(a) ametiülesannete täitmine direktori 
poolt;
(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks.
4. Haldusnõukogu võib pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist komisjoni ettepaneku alusel 
ning arvestades hindamisaruannet ja 
üksnes juhul, kui see on põhjendatav 
ameti ülesannete ja vajadustega, 
pikendada ühe korra direktori ametiaega, 
kuid mitte rohkem kui kolmeks aastaks.
Haldusnõukogu teatab direktori ametiaja 
pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist võidakse direktor 
kutsuda esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette, et vastata selle 
liikmete küsimustele. Kui direktori 
ametiaega ei pikendata, jääb ta ametisse 
kuni uue direktori ametisse nimetamiseni.
5. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.
6. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kutsuda direktorit üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30
Direktori ülesanded

välja jäetud

1. Direktor esindab ametit ning vastutab 
selle juhtimise eest.
2. Direktor valmistab ette haldusnõukogu 
töö. Ta osaleb haldusnõukogu töös 
hääleõiguseta.
3. Direktor võtab vastu artiklites 4–23 
osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate 
asutuste nõukogu nõusolekut.
4. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit 
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
komisjonile. Direktor esitab 
tööprogrammi enne 1. septembrit 
haldusnõukogule vastuvõtmiseks.
5. Direktor vastutab ameti iga-aastase 
tööprogrammi elluviimise eest vastavalt 
reguleerivate asutuste nõukogu ja 
võrguturbe ülema suunistele ning 
vajaduse korral haldusnõukogu 
halduskontrollile.
6. Direktor võtab kõik vajalikud meetmed, 
võttes eelkõige vastu sise-eeskirjad ja 
avaldades teatiseid, et tagada ameti 
toimimine käesoleva määruse sätete 
kohaselt.
7. Direktor koostab artikli 37 kohaselt 
ameti tulude ja kulude eelarvestuse ning 
vastutab artikli 38 kohaselt ameti eelarve 
täitmise eest.
8. Direktor koostab igal aastal ameti 
tegevust käsitleva aastaaruande projekti, 
mis sisaldab ameti reguleerimistegevust 
käsitlevat osa ning finants- ja 
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haldusküsimusi käsitlevat osa.
9. Ameti töötajate suhtes teostab direktor 
artikli 49 lõikes 3 sätestatud õigusi.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31
Võrguturbe ülem

välja jäetud

1. Võrguturbe ülem vastutab ameti 
ülesannete koordineerimise eest seoses 
võrgu- ja infoturbega. Võrguturbe ülem 
tegutseb direktori alluvuses ja annab 
direktorile oma tegevuse kohta aru. Ta 
valmistab oma tegevuse kohta igal aastal 
ette tööprogrammi.
2. Võrguturbe ülema nimetab viieks 
aastaks ametisse haldusnõukogu, pidades 
silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
turbe valdkonnas, vähemalt kahe 
kandidaadi seast, kelle esitab komisjon.
3. Võrguturbe ülema võib ametist 
vabastada üksnes haldusnõukogu 
otsusega, mis tehakse pärast direktoriga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. 4. 
Haldusnõukogu võib pärast direktoriga 
nõupidamist komisjoni ettepaneku alusel 
ning üksnes juhul, kui see on põhjendatav 
ameti ülesannete ja vajadustega, 
pikendada ühe korra direktori ametiaega, 
kuid mitte rohkem kui kolmeks aastaks
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32
Alaline sidusrühm

välja jäetud

1. Võrguturbe ülem moodustab alalise 
sidusrühma, kuhu kuuluvad asjaomaseid 
sidusrühmi esindavad eksperdid eelkõige 
info- ja sidetehnoloogia sektorist, 
tarbijarühmadest ning võrgu- ja sideturbe 
akadeemilised eksperdid. Võrguturbe 
ülem määrab kooskõlas direktoriga 
kindlaks eelkõige alalise sidusrühma 
koosseisu, liikmete arvu ja nimetamise 
ning töökorra.
2. Alalise sidusrühma esimees on 
võrguturbe ülem. Rühma liikmete 
ametiaeg on kaks ja pool aastat. Rühma 
liikmed ei tohi kuuluda 
haldusnõukogusse või reguleerivate 
asutuste nõukogusse.
3. Komisjoni esindajatel on õigus viibida 
rühma koosolekutel ning osaleda selle 
töös.
4. Alaline sidusrühm võib nõustada 
võrguturbe ülemat tema käesolevast 
määrusest tulenevate ülesannete täitmisel, 
ameti tööprogrammi asjakohaste osade 
kohta ettepanekute tegemisel ning 
sidusrühmadega suhtluse tagamisel kõigis 
tööprogrammiga seotud küsimustes.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
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Apellatsiooninõukogu
1. Apellatsiooninõukogusse kuulub kuus 
liiget ja kuus asendusliiget, kes valitakse 
riikide reguleerivate asutuste, 
konkurentsiasutuste või teiste riiklike või 
ühenduse institutsioonide praeguste või 
endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel 
on asjakohane töökogemus elektroonilise 
side sektoris. Apellatsiooninõukogu 
määrab oma esimehe.
2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu osalemiskutsele vastanute 
hulgast ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga nõupidamist.
3. Apellatsiooninõukogu liikmete 
ametiaeg on viis aastat. Neid võib 
ametisse tagasi nimetada.
Apellatsiooninõukogu liikmed on oma 
otsuseid tehes sõltumatud. Nad ei pea
lähtuma ühestki juhisest. Nad ei tohi täita 
ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus muid 
ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, 
kui liige on süüdi tõsises üleastumises, 
mille puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist vastava otsuse.
4. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või 
osaleda kaebuse menetlemises, kui neil on 
sellega seotud isiklikud huvid või kui nad 
on olnud varem menetluse ühe poole 
esindajad või kui nad on osalenud 
edasikaevatud otsuse tegemises. Kui 
apellatsiooninõukogu liige leiab ühel 
esimeses lõigus nimetatud põhjusel või 
mis tahes muul põhjusel, et kaasliige ei 
peaks osalema kaebuse menetlemises, 
teatab liige sellest apellatsiooninõukogule.
Apellatsioonimenetluse iga osaline võib 
ühel esimeses lõigus nimetatud põhjusel 
või erapoolikuse kahtluse korral taotleda 
apellatsiooninõukogu liikme taandamist.
Taandamise taotluse aluseks ei tohi olla 
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liikmete kodakondsus ja seda ei võeta 
vastu, kui kaebuse menetluse osaline on 
juba alustanud menetlust, olles teadlik 
taandamistaotluse põhjusest.
5. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse lõikes 
4 nimetatud juhtudel võetavate meetmete 
kohta ilma asjaomase liikme osavõtuta.
Asjaomane liige asendatakse selle otsuse 
tegemiseks apellatsiooninõukogus tema 
asendajaga, välja arvatud juhul, kui 
asendaja on samas olukorras. Sel juhul 
määrab esimees asendusliikme 
olemasolevate asendajate seast.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34
Kaebused

välja jäetud

1. Apellatsiooninõukogu vastutab ameti 
poolt artikli 8 lõikega 1 hõlmatud 
valdkondades vastu võetud otsuste või 
meetmete peale esitatud kaebuste üle 
otsustamise eest.
2. Apellatsiooninõukogu otsused võetakse 
vastu selle kuuest liikmest vähemalt nelja 
kvalifitseeritud häälteenamusega.
Apellatsiooninõukogu kutsutakse kokku 
vastavalt vajadusele.
3. Lõike 1 kohaselt esitatud kaebus ei 
peata otsuse täitmist.
Apellatsiooninõukogu võib vaidlustatud 
otsuse täitmise siiski peatada, kui ta leiab, 
et olukord seda nõuab.
4. Kaebus ning selle põhjendus tuleb 
esitada ametile kirjalikult kahe kuu 
jooksul otsuse teatavaks tegemisest 
asjaomasele ettevõtjale või, kui seda ei ole 
tehtud, kahe kuu jooksul alates päevast, 
mil amet oma meetme või otsuse avaldas.
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Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta 
otsuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse 
esitamist.
5. Kui kaebus on vastuvõetav, vaatab 
apellatsiooninõukogu kaebuse läbi, et 
kindlaks teha, kas kaebus on piisavalt 
põhjendatud. Ta kutsub nii sageli kui vaja 
kaebuse menetlusosalisi esitama 
kindlaksmääratud aja jooksul märkusi 
nõukogu enda poolt saadetud teadete või 
kaebuse menetluse teiste osaliste 
avalduste kohta. Apellatsioonimenetluse 
osalistel on õigus anda suulisi seletusi.
6. Apellatsiooninõukogu võib käesoleva 
artikli raames kasutada ameti pädevusse 
kuuluvaid mis tahes volitusi või anda 
juhtumi edasiseks lahendamiseks üle 
ameti pädevale organile.
Apellatsiooninõukogu arvamus ei ole 
viimase jaoks siduv.
7. Apellatsiooninõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35
Esimese Astme Kohtusse või Euroopa 

Kohtusse kaebamine

välja jäetud

1. Esimese Astme Kohtule või Euroopa 
Kohtule võib esitada hagi vastavalt 
asutamislepingu artiklile 230, et
vaidlustada apellatsiooninõukogu otsus 
või ameti otsus, kui puudub 
apellatsiooninõukogule edasikaebuse 
esitamise õigus.
2. Kui amet ei tee otsust, võib Esimese 
Astme Kohtule või Euroopa Kohtule 
seoses tegevusetusega esitada kaebuse 
vastavalt asutamislepingu artiklile 232.
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3. Amet peab võtma vajalikud meetmed 
Esimese Astme Kohtu või Euroopa Kohtu 
otsuse täitmiseks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punktid a kuni e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tasud ameti osutatud teenuste eest; (a) üks kolmandik selle iga-aastastest 
vahenditest makstakse otse ühenduse 
toetusena Euroopa ühenduste eelarve 
vastavas rubriigis, nagu on sätestanud
eelarvepädevad institutsioonid, vastavalt 
6. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktile 47;

(b) osa loataotlejate poolt vastavalt artikli 
17 sätetele makstud kasutustasudest;

(b) kaks kolmandikku ameti iga-aastasest 
sissetulekust on riikide reguleerivate 
asutuste otsesed osamaksed.
Liikmesriikidel on kohustus tagada, et 
riikide reguleerivatel asutustel oleks 
piisavalt rahalisi vahendeid ja 
inimressursse, et täita BERTi poolt neile 
antud ülesandeid ja võimaldada BERTi 
asjakohast rahastamist. Liikmesriigid 
peaksid kindlaks määrama eelarverea, 
mida riikide reguleerivad asutused peavad 
edaspidi kasutama, et BERTile oma 
aastaeelarvest vahendeid eraldada.
Eelarved avalikustatakse.

(c) ühenduse toetus, mis kantakse 
Euroopa ühenduste üldeelarvesse 
(komisjoni jaotis);
(d) artikli 26 lõikes 7 nimetatud annakud, 
annetused või toetused;
(e) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse.

Selgitus

Ametil ei tohiks olla tasude kogumise volitusi. Et tagada ameti tõhus sõltumatus komisjonist, 
peaksid teda rahastama peamiselt liikmesriigid.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti kuludeks on personali-, haldus-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskulud.

2. Võrgustiku kuludeks on personali-, 
haldus-, infrastruktuuri- ja tegevuskulud, 
sealhulgas sõltumatu sekretariaadi 
loomisega seotud kulud.

Selgitus

Ametil peaks olema sekretariaat, mis katab kõik tema tegevusega seotud haldusvajadused.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu esitab arvamuse ameti 
lõpliku raamatupidamisaruande kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga 
toimunud nõupidamist vastu ameti suhtes 
kohaldatavad finantseeskirjad. Kõnealused 
eeskirjad võivad kõrvale kalduda 
komisjoni määrusest (EC, Euratom) nr 
2343/2002, kui see on vajalik seoses ameti
tegevusvajadustega ja üksnes juhul, kui 
komisjon on selleks eelnevalt nõusoleku 
andnud.

Võrgustik võtab pärast komisjoniga 
toimunud nõupidamist vastu võrgustiku
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. 
Kõnealused eeskirjad võivad kõrvale 
kalduda komisjoni määrusest (EC, 
Euratom) nr 2343/2002, kui see on vajalik 
seoses võrgustiku tegevusvajadustega ja 
üksnes juhul, kui komisjon on selleks 
eelnevalt nõusoleku andnud.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40
Pettusevastased meetmed

välja jäetud

1. Pettuste, korruptsiooni ja muu 
õigusvastase tegevuse vastu võitlemiseks 
kohaldatakse ameti suhtes piiranguteta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 
1999. aasta määrust (EÜ) nr 1073/1999 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdluste kohta.
2. Amet ühineb Euroopa Parlamendi, 
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 
Ühenduste Komisjoni 25. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
sisejuurdluste kohta ning võtab 
viivitamata vastu asjakohased sätted, mida 
kohaldatakse ameti kõigi töötajate suhtes.
3. Rahastamist käsitlevates otsustes ning 
nendest tulenevates lepingutes ja 
õigusaktides sätestatakse selgesõnaliselt, 
et kontrollikoda ja OLAF võivad 
vajadusel teha ameti rahastamisest kasu 
saajate ning raha jaotamise eest 
vastutavate töötajate juures kohapealseid 
kontrolle.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu võib 
direktori ettepanekul lubada huvitatud 
isikutel jälgida ameti mõne tegevusega 
seotud menetlust.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ameti poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsused 
võib kaevata edasi ombudsmanile või 
esitada kaebuse Euroopa Kohtule 
kooskõlas asutamislepingu artiklites 195 
ja 230 sätestatud tingimustega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48
Õiguslik seisund

välja jäetud

1. Amet on juriidilise isiku staatusega 
ühenduse asutus.
2. Tal on kõikides liikmesriikides kõige 
ulatuslikum juriidilisele isikule 
siseriiklike õigusaktidega omistatav õigus-
ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja 
võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla 
kohtus menetlusosaliseks.
3. Ametit esindab direktor.
4. Ameti asukoht on […]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49
Töötajad

välja jäetud

1. Ameti töötajate, kaasa arvatud direktori 
ja võrguturbe ülema suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa 
Ühenduse institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.
2. Haldusnõukogu võtab Euroopa 
ühenduste ametnike personalieeskirjade 
artiklis 110 ette nähtud korra kohaselt 
kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud 
rakendusmeetmed.
3. Amet kasutab oma töötajate suhtes 
õigusi, mis on talle kui ametisse 
määravale asutusele antud Euroopa 
ühenduste ametnike 
personalieeskirjadega ja talle kui 
lepinguid sõlmivale asutusele antud 
Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustega.
4. Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, 
mis lubavad liikmesriikide ekspertidel 
töötada ameti juures lähetuses.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 välja jäetud
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Privileegid ja immuniteedid
Ameti ja selle töötajate suhtes 
kohaldatakse Euroopa ühenduste 
privileegide ja immuniteetide protokolli.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51
Ameti vastutus

välja jäetud

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
amet vastavalt liikmesriikide õigusaktide 
ühistele põhimõtetele kõik kahjud, mida 
amet või selle töötajad oma kohustuste 
täitmisel on tekitanud. Euroopa Kohtu 
pädevusse kuulub kõikide selliste kahjude 
hüvitamisega seotud vaidluste 
lahendamine.
2. Töötajate isiklikku rahalist vastutust ja 
distsiplinaarvastutust ameti ees 
reguleerivad ameti töötajate suhtes 
kohaldatavad asjaomased sätted.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Riikide reguleerivate asutuste võrgustik 
esitab Euroopa Parlamendile igal aastal 
oma tegevuse kohta aruande.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab viie aasta jooksul pärast 
ameti tegevuse tegelikku algust ning 
pärast seda iga viie aasta järel üldaruande 
ameti tegevuse ja käesoleva määrusega ette 
nähtud korra täitmise käigus omandatud 
kogemuste kohta. Hindamine hõlmab muu 
hulgas ameti töötulemusi ja -meetodeid, 
pidades silmas ameti eesmärki ning 
käesolevas määruses määratletud volitusi 
ja ülesandeid ning iga-aastaseid 
tööprogramme. Hindamisel tuleb arvesse 
võtta nii ühenduse kui ka liikmesriikide 
sidusrühmade seisukohti. Aruanne ja 
sellega kaasnevad võimalikud ettepanekud 
edastatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Komisjon avaldab viie aasta jooksul pärast 
võrgustiku tegevuse tegelikku algust 
üldaruande võrgustiku tegevuse ja 
käesoleva määrusega ette nähtud korra 
täitmise käigus omandatud kogemuste 
kohta. Hindamine hõlmab muu hulgas 
võrgustiku töötulemusi ja -meetodeid, 
pidades silmas võrgustiku eesmärki ning 
käesolevas määruses määratletud volitusi 
ja ülesandeid ning iga-aastaseid 
tööprogramme. Hindamisel tuleb arvesse 
võtta nii ühenduse kui ka liikmesriikide 
sidusrühmade seisukohti. Aruanne ja 
sellega kaasnevad võimalikud ettepanekud 
edastatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Kui käesoleva artikli lõike 1 alusel 
esitatud hindamisaruandest nähtub, et 
siseturu toimimisega seotud objektiivsetel 
põhjustel on vaja võrgustiku tegevust 
kindlaksmääratud ajaks pikendada, siis 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
EÜ asutamislepingu artikli 251 alusel 
pikendada võrgustiku tegevust üks kord 
ajavahemikuks, mis ei tohi ületada 2 
aastat. 
Võrgustik lakkab tegutsemast hiljemalt 
viis aastat pärast tegevuse alustamist, 
välja arvatud kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu pikendavad EÜ asutamislepingu 
artikli 251 ja komisjoni objektiivse 
põhjenduse alusel võrgustiku tegevust 
kindlaksmääratud ajavahemikuks.

Selgitus

Määrus peab kajastama telekommunikatsiooniteenuste eelreguleerimise ajutist iseloomu ning 
seda, et see peab lõpuks asenduma üldise konkurentsiõigusega. Aegumisklausli sissetoomine 
oleks praktiline samm dereguleerimise suunas, saates turule signaale, mis vastavad 
investeeringute edendamise poliitika eesmärkidele.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Üleminekusätted

1. Amet võtab 14. märtsil 2011 üle 
vastutuse kogu Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti senise tegevuse eest, mis 
jääb käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.
2. Vallasvara omandiõigus, mis kuulub 
lõikes 1 osutatud kuupäeval Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametile, antakse sellel 
kuupäeval üle ametile.

Selgitus

Turvalisusega seotud küsimustega tegeleb juba tõhusalt ENISA ja need ei peaks ameti 
pädevusse kuuluma.
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