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Muudatusettepanek 86
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele 
ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu 
ja vastastikuse sidumise kohta 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta (loadirektiiv), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivi 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste 
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) 
(edaspidi ühiselt „raamdirektiiv ja 
eridirektiivid”) eesmärk on luua ühenduses 
elektroonilise side siseturg, tagades 
tugevama konkurentsi abil investeeringute, 
innovatsiooni ja tarbijakaitse kõrge tase.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele 
ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu 
ja vastastikuse sidumise kohta 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade 
andmise kohta (loadirektiiv), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. 
aasta direktiivi 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste 
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) 
(edaspidi ühiselt „raamdirektiiv ja 
eridirektiivid”) ning samuti ELi asutuste 
poolt vastuvõetud seisukohtade, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni tarbijate usalduse kohta 
digitaalse keskkonna vastu1, eesmärk on 
luua ühenduses elektroonilise side siseturg, 
tagades tugevama konkurentsi abil 
investeeringute, innovatsiooni ja 
tarbijakaitse kõrge tase.
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0287.
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Or. en

Muudatusettepanek 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Amet peaks abistama komisjoni, 
vaadates igal aasta läbi liikmesriikide 
võetud meetmed kodanike teavitamiseks
Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 
olemasolust ja kasutamisest. Amet teeb 
iga-aastases läbivaatuses kindlaks parima 
tava ja allesjäänud kitsaskohad ning aitab 
kaasa Euroopa Liidus reisivate kodanike 
kaitse- ja julgeolekutaseme parandamisele.

(20) Amet peaks abistama komisjoni, 
vaadates igal aastal läbi kodanike 
teadmised Euroopa ühtse hädaabinumbri 
112 olemasolu ja kasutamise kohta. Amet 
teeb iga-aastases läbivaatuses kindlaks 
parima tava ja allesjäänud kitsaskohad ning 
aitab kaasa Euroopa Liidus reisivate 
kodanike kaitse- ja julgeolekutaseme 
parandamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kui vajalik võib olla loatingimuste 
ühtlustamine, kujutavad ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused endast 
erijuhtu. On üldtunnustatud, et nimetatud 
teenused, mis koosnevad hallatavatest 
ärilistest andmeside- ja kõneteenustest 
erinevates riikides ja sageli mitmel 
kontinendil asuvate rahvusvaheliste 
ettevõtete jaoks, on loomu poolest 
piiriülesed ja Euroopa piires üle-
euroopalised. Amet peaks arendama välja 
ühise regulatiivse lähenemise, et 
majanduslik kasu integreeritud, tõrgeteta 
teenustest saaks laieneda Euroopa kõigile 
osadele.
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Muudatusettepanek 89
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annab reguleerimisküsimustes nõu turul 
tegutsevatele ettevõtjatele ja riikide 
reguleerivatele asutustele;

(c) annab reguleerimisküsimustes nõu 
turuosalistele (k.a tarbijad ja 
tarbijaorganisatsioonid) ja riikide 
reguleerivatele asutustele;

Or. cs

Muudatusettepanek 90
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vahetab kogemusi ja edendab 
innovatsiooni Euroopa turul;

Or. en

Selgitus

BERTi rolli innovatsiooni edendamisel Euroopas tuleb rõhutada, kuna innovatsioon on ka 
tarbijate huvides.
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Muudatusettepanek 91
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) annab turuosalistele ja riikide 
reguleerivatele asutustele nõu ja abi 
piraatlus- ja turvalisusküsimuste osas.

Or. en

Selgitus

BERTi rolli andmete turvalisuse suurendamisel ning autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste järgimise kohustuste karmistamisel tuleb rõhutada.

Muudatusettepanek 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) abistab liikmesriike ja riikide 
reguleerivaid asutusi küsimustes, mis on 
seotud hädaabiteenistuste kasutatavate 
telekommunikatsioonisüsteemide 
koostalitlusvõimega, eriti suurõnnetuste 
ja katastroofide korral, ning direktiivi 
2002/22/EÜ artiklis 26a ette nähtud 
kodanike hoiatamise ja häire sidesüsteemi 
loomisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) arendab välja ühise regulatiivse 
lähenemise üle-euroopalistele teenustele, 
nagu ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused, et tagada 
kooskõla siseriiklike eeskirjade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Zuzana Roithová

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 Ühendatud Amet 
(BERT) (edaspidi „amet”), mille 
ülesanded on sätestatud käesolevas 
määruses.

Or. cs

Käesolev muudatusettepanek on koostatud eelkõige tšehhikeelse versiooni jaoks (selles 
käsitletakse sõna „úřad” kasutust) ja seda kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
heakskiitmine eeldab vastavaid muudatusi kogu tekstis.

Muudatusettepanek 95
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet toetab eelkõige raamdirektiivi ja 2. Amet toetab eelkõige raamdirektiivi ja 
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eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist, 
abistades komisjoni selliste soovituste või 
otsuste ettevalmistamisel, mille komisjon 
peab vastu võtma kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikliga 19.

eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist
ning võtab samuti arvesse ELi asutuste 
poolt vastuvõetud seisukohti, abistades 
komisjoni selliste soovituste või otsuste 
ettevalmistamisel, mille komisjon peab 
vastu võtma kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikliga 19.

Or. cs

Muudatusettepanek 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) hädaabiteenistuste jaoks 
koostalitlusvõimeliste 
telekommunikatsioonisüsteemide ning 
direktiivi 2002/22/EÜ artiklis 26a ette 
nähtud kodanike hoiatamise ja häire 
sidesüsteemi tulemuslik rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt p – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) ühtlustatud loatingimused üle-
euroopalistele teenustele, nagu 
ülemaailmsed 
telekommunikatsiooniteenused;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Amet annab komisjonile taotluse korral 
igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõigetes 1–4 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

5. Amet annab komisjonile taotluse korral 
igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 99
Zuzana Roithová

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

Or. cs

Muudatusettepanek 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa hädaabinumbri 112 
rakendamine

Hädaabitelekommunikatsioon

1. Amet vaatab igal aastal direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikli 26 lõike 4 alusel saadud teabe 

1. Amet vaatab igal aastal läbi Euroopa 
ühtse hädaabinumbri 112 rakendamise 
liikmesriikide poolt ning kodanike 
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põhjal läbi meetmed, mille liikmesriigid 
on võtnud oma kodanike teavitamiseks
Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 
olemasolust ja kasutamisest. 
Läbivaatamise tulemused lisatakse artikli 
21 lõikes 2 osutatud aastaaruandesse.

teadmised nimetatud numbri olemasolu ja 
kasutamise kohta, võttes aluseks 
sõltumatute asutuste poolt direktiivi 
2002/22/EÜ artikli 26 lõike 6 kohaselt läbi 
viidud hindamised. Läbivaatamise 
tulemused lisatakse artikli 21 lõikes 2 
osutatud aastaaruandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet esitab komisjonile taotluse korral 
vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 26
arvamuse Euroopa hädaabinumbri 112 
rakendamisega seotud tehniliste küsimuste 
kohta.

2. Amet esitab komisjonile taotluse korral 
arvamused tehniliste küsimuste kohta, mis 
on seotud:

(a) Euroopa hädaabinumbri 112 
rakendamisega vastavalt direktiivi 
2002/22/EÜ artiklile 26;
(b) hädaabiteenistuste 
telekommunikatsioonisüsteemide 
koostalitlusvõime küsimustega;
(c) direktiivi 2002/22/EÜ artiklis 26a ette 
nähtud kogu Euroopa Liitu hõlmava 
kodanike hoiatamise ja häire sidesüsteemi 
rakendamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldades või edendades koolitamist 
kõikides elektroonilise sidega seotud 
küsimustes.

(c) korraldades või edendades riikide 
reguleerivate asutuste, muude riiklike 
haldusorganite või ELi asutuste 
koolitamist kõikides elektroonilise sidega 
seotud küsimustes.

Or. cs

Muudatusettepanek 103
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet teeb selle teabe avalikkusele 
hõlpsasti kättesaadavaks.

3. Amet teeb selle teabe avalikkusele 
hõlpsasti kättesaadavaks kujul, mis 
võimaldab ka kaugjuurdepääsu.

Or. cs

Muudatusettepanek 104
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avalikkusele tehakse ühise teabepunkti 
kaudu kättesaadavaks register, mis annab 
teavet raadiosageduste kasutamise kohta 
liikmesriikides, et tagada ühenduses 
raadiosageduste kasutamise teabe 
ühtlustatud kättesaadavus. Liikmesriigid 
annavad registrile teavet raadiospektri 

välja jäetud
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kasutamise kohta korrapäraselt ja 
vastavalt ameti sellekohasele taotlusele. 
Amet vastutab registri haldamise ja 
avaldamise eest. Registris hoitakse 
käesoleva määruse lisas täpsustatud 
teavet ja igasugust muud teavet, mida 
amet peab asjakohaseks. Komisjon võib 
võtta rakendusmeetmeid lisa 
kohandamiseks tehnika või turu 
arenguga. Rakendusmeetmed, millega 
muudetakse käesoleva määruse 
mitteolulisi osi, võetakse vastu artikli 54 
lõikes 3 sätestatud korras.

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.

Or. cs

Muudatusettepanek 105
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet avaldab elektroonilise side sektori 
arengut, sealhulgas tarbijate küsimusi 
käsitleva aastaaruande, milles ta määratleb 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked. Aruandes tuleb samuti esitada 
ülevaade ja analüüs, mis käsitleb 
liikmesriikide poolt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 4 lõike 3 alusel 
antud teavet vaidluste lahendamise riiklike 
menetluste kohta, ning teave selle kohta, 

2. Amet avaldab elektroonilise side sektori 
arengut, sealhulgas tarbijate küsimusi 
käsitleva aastaaruande, milles ta määratleb 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked, sealhulgas need, mis on seotud 
tarbijate ebapiisava teadlikkusega ja 
muude probleemidega, mida on nimetatud 
muu hulgas Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis tarbijate usalduse kohta 
digitaalse keskkonna vastu. Aruandes 
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kui palju kasutatakse liikmesriikides 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artiklis 34 osutatud kohtuväliseid 
menetlusi.

tuleb samuti esitada ülevaade ja analüüs, 
mis käsitleb liikmesriikide poolt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 4 lõike 
3 alusel antud teavet vaidluste lahendamise 
riiklike menetluste kohta, ning teave selle 
kohta, kui palju kasutatakse liikmesriikides 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artiklis 34 osutatud kohtuväliseid 
menetlusi. Aruande tarbijaid mõjutavaid 
küsimusi käsitlevad osad (sh jaehindade 
võrdlused) avaldatakse ameti veebilehel 
tarbijatele lihtsalt juurdepääsetaval kujul.

Or. cs

Muudatusettepanek 106
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti koosseisu kuuluvad: Ameti koosseisu kuuluvad:

(a) haldusnõukogu, (a) reguleerivate asutuste nõukogu,

(b) reguleerivate asutuste nõukogu, (b) juhatus,

(c) direktor, (c) tegevdirektor. 

(d) võrguturbe ülem,

(e) alaline sidusrühm,

(f) apellatsiooninõukogu.

Or. cs
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Muudatusettepanek 107
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

5. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
pärast komisjoniga nõupidamist 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.

Or. cs

(Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse tšehhikeelne tõlge kooskõlla pr Herczogi esitatud 
muudatusettepaneku 55 ingliskeelse originaalversiooniga.)

Muudatusettepanek 108
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Haldusnõukogu kasutab oma 
eelarvepädevust vastavalt artiklitele 36–38.

6. Reguleerivate asutuste nõukogu 
kasutab oma eelarvepädevust vastavalt 
artiklitele 36–38.

Or. cs

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle heakskiitmine 
eeldab vastavaid muudatusi kogu tekstis.
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Muudatusettepanek 109
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Haldusnõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

12. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu oma töökorra.

Or. cs

Muudatusettepanek 110
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Juhatus esindab ametit ja tagab, et 
amet tegutseb kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega. Lisaks annab juhatus
tegevdirektorile juhiseid, mis on olulised
direktori ülesannete täitmiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 111
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 26 lõikele 1 ja artikli 29 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. 
Direktor selliste arvamuste koostamisel 

2. Juhatuse esimees kutsutakse kord 
aastas osalema kuulamisel Euroopa 
Parlamendi asjaomase komisjoni ees, et 
anda aru ameti tegevuse kohta.
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või hääletamisel ei osale.

Or. cs

Muudatusettepanek 112
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 113
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivate asutuste nõukogu kiidab 
heaks aastaaruande eraldi 
reguleerimistegevuse osa, nagu on 
sätestatud artikli 26 lõikes 11 ja artikli 30 
lõikes 9.

välja jäetud

Or. cs



AM\723497ET.doc 17/22 PE406.113v01-00

ET

Muudatusettepanek 114
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu võib,
arvestades hindamisaruannet, pikendada 
ühe korra tegevdirektori 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.

Kui tegevdirektori ametiaega ei pikendata, 
jääb ta ametisse kuni uue tegevdirektori
ametisse nimetamiseni.

Or. cs

Muudatusettepanek 115
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes reguleerivate asutuste nõukogu 
otsusega. Reguleerivate asutuste nõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
liikmete kolmeneljandikulise 
häälteenamusega.

Or. cs
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(Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse tšehhikeelne tõlge kooskõlla pr Herczogi esitatud 
muudatusettepaneku ingliskeelse originaalversiooniga.)

Muudatusettepanek 116
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Direktor vastutab ameti iga-aastase 
tööprogrammi elluviimise eest vastavalt 
reguleerivate asutuste nõukogu ja 
võrguturbe ülema suunistele ning 
vajaduse korral haldusnõukogu 
halduskontrollile.

5. Direktor vastutab ameti iga-aastase 
tööprogrammi elluviimise eest vastavalt 
reguleerivate asutuste nõukogu suunistele.

Or. cs

Muudatusettepanek 117
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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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.

Or. cs

Muudatusettepanek 118
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti tuludeks on: 1. Ameti tuludeks on ühenduse toetus, mis 
vastavalt finantsmääruse artiklile 185
kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse.

(a) tasud ameti osutatud teenuste eest;
(b) osa loataotlejate poolt vastavalt artikli 
17 sätetele makstud kasutustasudest;
(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

Selgitus

Kuna BERT võtab enda peale väga suures ulatuses ühenduse elektroonilise side alase 
poliitika rakendamise abistamise ülesanded, on põhjendatud, et BERTi tuleks rahastada 
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ühenduse rahadest.

Muudatusettepanek 119
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti tuludeks on: 1. Ameti tulud jaotuvad järgmiselt:
(a) tasud ameti osutatud teenuste eest; (a) ühe kolmandiku aastatuludest 

moodustab ühenduse toetus ELi 
üldeelarve asjaomasest peatükist 
eelarvepädevate institutsioonide vastavalt 
6. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktile 47 tehtava otsuse 
alusel;

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

(b) kaks kolmandikku aastatuludest 
moodustavad riikide reguleerivate 
asutuste sissemaksed. Liikmesriigid 
teevad sissemakseid sama summa 
ulatuses. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivatele asutustele eraldatakse 
piisavalt rahalisi ja inimressursse, et 
võimaldada neil täita ülesandeid, mille 
amet on neile usaldanud, ning rahastada 
ametit nõuetekohaselt. Liikmesriigid 
peaksid määrama eelarverubriigi, mida 
riikide reguleerivad asutused peavad 
kasutama, et tagada ressursid, millega 
rahastada ametit oma aastaeelarvetest. 
Nimetatud 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.

Or. cs
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Muudatusettepanek 120
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui amet kavatseb kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega võtta meetmeid, 
konsulteerib ta vajaduse korral huvitatud 
isikutega ja annab neile võimaluse 
kavandatavat meedet mõistliku aja jooksul 
kommenteerida, välja arvatud artikliga 20 
või artikliga 21 ette nähtud juhtudel. 
Amet teeb konsulteerimise tulemused, 
välja arvatud konfidentsiaalse teabe, 
kättesaadavaks avalikkusele.

Kui amet kavatseb kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega esitada arvamuse, 
konsulteerib ta vajaduse korral huvitatud 
isikutega (k.a asjaomased 
tarbijaorganisatsioonid) ja annab neile 
võimaluse kavandatavat arvamust
mõistliku aja jooksul kommenteerida. 
Amet teeb konsulteerimise tulemused, 
välja arvatud konfidentsiaalse teabe, 
kättesaadavaks avalikkusele.

Or. cs

Muudatusettepanek 121
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti nõukogude, direktori, 
välisekspertide ning töötajate, kaasa 
arvatud liikmesriikide lähetatud ajutiste 
ametnike suhtes kehtivad asutamislepingu 
artikli 287 konfidentsiaalsusnõuded isegi 
pärast nende töökohustuste lõppemist.

2. Nõukogude liikmete, direktori, 
välisekspertide ning töötajate, kaasa 
arvatud liikmesriikide lähetatud ajutiste 
ametnike suhtes kehtivad asutamislepingu 
artikli 287 konfidentsiaalsusnõuded isegi 
pärast nende töökohustuste lõppemist.

Or. cs
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Muudatusettepanek 122
Zuzana Roithová

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.

Kahe aasta jooksul pärast ameti tegevuse 
tegelikku algust ning pärast seda iga viie 
aasta järel hindab amet oma tegevust. 
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 (k.a tarbijad 
ja tarbijaorganisatsioonid) seisukohti. 
Aruanne ja sellega kaasnevad võimalikud 
ettepanekud edastatakse Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

Or. cs
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