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Muudatusettepanek 76
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Luuakse Euroopa Elektroonilise Side 
Turu Amet, mille ülesanded on sätestatud 
käesolevas määruses.

1. Luuakse Euroopa 
telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu („BERT” ehk 
amet), mille ülesanded on sätestatud 
käesolevas määruses.

Or. en

Selgitus

Turuameti loomine on tarbetu, see tuleks asendada ELi õigusaktidel rajaneva nõuandva 
komiteega. Euroopa Kohtu suurkoja 2. mai 2006. aasta otsuses kohtuasjas C-217/04 
Ühendkuningriik versus Parlament ja nõukogu öeldakse, et artiklit 95 võib kasutada 
ühenduse asutuse loomise alusena.

Muudatusettepanek 77
Sharon Bowles

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

Or. en

Selgitus

Ametil ei peaks olema volitusi turvaküsimustes, millega juba tõhusalt tegeleb Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeamet (ENISA).
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Muudatusettepanek 78
Sharon Bowles

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

Or. en

Selgitus

Turuanalüüse saavad kõige tõhusamalt läbi viia riikide reguleerivad asutused, seetõttu tuleks 
teha nendega koostööd.

Muudatusettepanek 79
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

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 amet saab komisjonilt vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 16 lõikele 7 taotluse analüüsida 
mõne liikmesriigi konkreetset asjaomast 
turgu, viib ta läbi turuanalüüsi koostöös 
asjaomase riigi reguleeriva asutusega. 
Nad esitavad ühise arvamuse, mille 
lõplikult kinnitab amet, ning esitavad 
komisjonile vajaliku teabe, sealhulgas 
avaliku arutelu ja turuanalüüsi tulemused. 
Kui amet 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 nende



AM\722521ET.doc 5/9 PE405.990v01-00

ET

arvates sellel turul nimetada 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks, 
ning kehtestatavad kohustused.

2. Amet võib enne oma arvamuse esitamist 
komisjonile nõu pidada asjaomase riigi 
konkurentsiasutustega.

2. Amet võib enne oma arvamuse esitamist 
komisjonile nõu pidada asjaomase riigi 
konkurentsiasutustega.

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

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

Or. en

Selgitus

Turuanalüüse saab kõige tõhusamalt läbi viia riigi reguleeriva asutuse osalusel. Amet peaks 
analüüsi kinnitama ja selle soovituste eest vastutama.

Muudatusettepanek 80
Sharon Bowles

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. Amet annab taotluse korral vastavalt 
vajadusele nõu komisjonile ja 
raadiospektripoliitika töörühmale ameti 
vastutusalasse kuuluvates küsimustes, mis 
mõjutavad raadiosageduste kasutamist 
ühenduse elektroonilises sides või on 
sellest mõjutatud. Vajaduse korral teeb 
amet raadiospektripoliitika töörühmaga 
tihedat koostööd.

Or. en

Selgitus

Raadiospektripoliitika töörühmale peaks jääma pädevus spektri küsimustes, kuid amet peaks 
vajaduse korral koostööd tegema ja abi pakkuma.
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Muudatusettepanek 81
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet annab taotluse korral komisjonile
nõu otsuse 676/2002/EÜ (raadiospektrit 
käsitlev otsus) artikli 6 lõikes 3 osutatud 
ühiste poliitika eesmärkide püstitamise 
kohta, kui need on seotud elektroonilise 
side sektoriga.

3. Komisjon võib nõuda, et amet annaks 
raadiospektripoliitika töörühmale nõu 
otsuse 676/2002/EÜ (raadiospektrit 
käsitlev otsus) artikli 6 lõikes 3 osutatud 
ühiste poliitika eesmärkide püstitamise 
kohta, kui need on seotud elektroonilise 
side sektoriga.

Or. en

Selgitus

Raadiospektripoliitika töörühmale peaks jääma pädevus spektri küsimustes, kuid amet peaks 
vajaduse korral koostööd tegema ja abi pakkuma.

Muudatusettepanek 82
Sharon Bowles

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 
võrgu- ja infoturbe valdkonnas.

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 valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 83
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti tuludeks on: 1. Ameti tulud jagunevad järgmiselt:
(a) tasud ameti osutatud teenuste eest; (a) üks kolmandik ameti iga-aastastest 

vahenditest makstakse otse ühenduse 
toetusena EÜ 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 
RRAdel oleks piisavalt rahalisi vahendeid 
ja inimressursse, et täita BERTi poolt 
neile antud ülesandeid ja võimaldada 
BERTi asjakohast rahastamist.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
eelarverea, mida RRAd kasutavad, et 
BERTile oma aastaeelarvest vahendeid 
eraldada. Eelarved on avalikud.

(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.

Or. en
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Selgitus

Ametil ei tohiks olla volitusi teenustasu võtta. Selleks, et tagada sõltumatus komisjonist, 
peaksid ametit rahastama eelkõige liikmesriigid.

Muudatusettepanek 84
Sharon Bowles

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 kolme aasta jooksul 
pärast ameti tegevuse tegelikku algust ning 
pärast seda iga kolme 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. 

Iga kuue aasta järel hindavad Euroopa 
Parlament, komisjon ja nõukogu, võttes 
asjakohaselt arvesse üldaruandeid, kas 
amet on oma eesmärgid õigusaktide 
lähendamise osas saavutanud ja kas turg 
võiks toimida ilma ameti regulatiivse 
järelevalveta. Kui jõutakse kokkuleppele, 
lõpetab amet tegevuse või pikendatakse 
tema volitusi kuue aasta võrra.

Or. en

Selgitus

Tegemist on kiiresti areneva tehnoloogiavaldkonnaga ja seda oleks soovitav kontrollida 
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rohkem kui korra iga ametiaja jooksul. Oleks mõistlik siduda ameti volituste uuendamine selle 
tegevust hindavate aruannetega.
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