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Muudatusettepanek 133
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Elektroonilise side 2002. aasta 
reguleeriva raamistikuga luuakse riikide 
reguleerivate asutuste jaoks 
reguleerimissüsteem ning nähakse ette, et 
kõnealused asutused teevad koostööd 
omavahel ja komisjoniga, et tagada 
järjepideva reguleerimispraktika areng ja 
reguleeriva raamistiku järjepidev 
kohaldamine kogu ühenduses.

(2) Elektroonilise side 2002. aasta 
reguleeriva raamistikuga luuakse riikide 
reguleerivate asutuste jaoks 
reguleerimissüsteem ning nähakse ette, et 
kõnealused asutused teevad koostööd 
omavahel ja komisjoniga, et tagada 
järjepideva reguleerimispraktika areng ja 
reguleeriva raamistiku järjepidev 
kohaldamine kogu ühenduses, kuid 
jäetakse ruumi riikide reguleerivate 
asutuste vahelisele konkurentsile 
reguleerimise valdkonnas, arvestades 
asjaomaste riikide turutingimusi.

Or. en

Selgitus

BERT ei tohiks viia siseturgude täieliku kooskõlastamiseni. Aus konkurents reguleerimise 
valdkonnas tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 134
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) BERT luuakse selleks, et saavutada 
liikmesriikide reguleerivate asutuste 
vaheline kooskõlastamine, ilma et 
kehtivaid regulatiivseid lähenemisviise 
ühtlustataks tasemeni, mis takistaks 
konkurentsi reguleerimise valdkonnas.
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Or. en

Muudatusettepanek 135
Erika Mann

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 136
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Praegune lähenemisviis, milleks on 
riikide reguleerivate asutuste vahelise 
suurema kooskõla saavutamine praktiliste 
kogemuste alase teabe- ja teadmiste 
vahetuse teel, on osutunud selle 
kasutuselevõtust möödunud lühikese aja 
jooksul edukaks. Kuid elektrooniliste 
sideteenuste siseturu mõistmine ja 
edasiarendamine vajab tihedamat 
kooskõlastamist kõikide reguleerivate 
asutuste vahel riigi ja Euroopa tasanditel, 
et tõhustada regulatiivset järjekindlust.

Or. en
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Selgitus

Tuleb märkida, et riikide reguleerivate asutuste vahel on viimastel aastatel jõutud koostööni, 
kuigi mitte täiuslikuni. Euroopa sideturu mõistmiseks ja selle mõjutamiseks õiges suunas 
läheb vaja suuremat koostööd.

Muudatusettepanek 137
Jorgo Chatzimarkakis

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) Seega on vaja asutada uus sõltumatu
ühenduse asutus (edaspidi „amet”), mis 
rajaneb laiendatud Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühmal. 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.

Or. en

Selgitus

Uut ametit ei ole vaja luua. Selle asemel tuleks luua pigem selline ELi õigusel põhinev amet 
nagu laiendatud Euroopa reguleerivate asutuste töörühm. Euroopa Kohtu suurkoja 2. mai 
2006. aasta otsuses kohtuasjas C-217/04 Suurbritannia versus parlament ja nõukogu 
viidatakse, et asutamislepingu artiklit 95 võib kasutada ühenduse asutuse loomise õigusliku 
alusena. See on küllaldane põhjendus, et anda Euroopa reguleerivate asutuste töörühmale 
suuremad volitused õigusliku staatuse võimaldamise kaudu, mis tagab ka töörühmale 
suurema iseseisvuse.
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Muudatusettepanek 138
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Amet peaks asendama Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma ja 
tegutsema riikide reguleerivate asutuste
ainsa koostööfoorumina nende asutuste 
kõikide reguleerivast raamistikust 
tulenevate ülesannete täitmisel.

(14) Amet asendab Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma ja tegutseb riikide 
reguleerivate asutuste ning nimetatud 
asutuste ja komisjoni ainsa 
koostööfoorumina nende asutuste kõikide 
reguleerivast raamistikust tulenevate 
ülesannete täitmisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 139
Dragoş Florin David

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) 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 luua juriidilise isiku staatusega 
ühenduse asutus, mis täidab talle käesoleva 
määrusega antud ülesandeid.

Or. ro
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Muudatusettepanek 140
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Amet peaks seega nõustama komisjoni 
ja riikide reguleerivaid asutusi vastavalt 
ühenduse elektroonilise side reguleerivale 
raamistikule ja aitama sellega kaasa 
raamistiku tõhusale rakendamisele.

(18) Amet peaks seega nõustama komisjoni 
ja riikide reguleerivaid asutusi ning ka 
Euroopa Parlamenti viimase taotlusel 
vastavalt ühenduse elektroonilise side 
reguleerivale raamistikule ja aitama sellega 
kaasa raamistiku tõhusale rakendamisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) BERT teeb iga-aastases läbivaatuses 
kindlaks parima regulatiivse tava, eelkõige
seoses turu allesjäänud raskustega ning 
aitab kaasa kodanike kaitse- ja 
julgeolekutaseme parandamisele.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekutes võetud lähenemisviisi sidususe säilitamiseks muud esildatud sätetega, 
kuna ametile antud volitused ületavad neid, mis sellistel asutustel olema peaksid.
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Muudatusettepanek 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta otsuse 676/2002/EÜ 
Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta 
(raadiospektrit käsitlev otsus) eesmärke 
silmas pidades võib komisjon küsida 
ametilt sõltumatut eksperdiabi seoses 
raadiosageduste kasutamisega ühenduses. 
Kõnealune abi võib hõlmata konkreetseid 
tehnilisi uuringuid, samuti 
raadiosageduste poliitika meetmete 
majandusliku või sotsiaalse mõju 
hindamist ja analüüsi. Abi võib hõlmata 
ka otsuse 676/2002/EÜ artikli 4 
rakendamisega seotud küsimusi, mille 
puhul komisjon võib paluda ametilt teavet 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsile (CEPT) komisjoni poolt 
antud volituste kasutamise tulemuste 
kohta. 

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõlas BERTi ülesannetega, kuna reguleerimisalast on selge, et need ei hõlma spektri 
haldamist ja kasutamist.

Muudatusettepanek 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tehnika ja turu areng on küll (22) Tehnika ja turu areng on küll 
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suurendanud elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisvõimalusi väljaspool üksikute 
liikmesriikide geograafilisi piire, kuid on 
oht, et nende teenuste kasutamise erinevad 
õiguslikud ja reguleerivad tingimused, 
mis tulenevad liikmesriikide õigusaktidest, 
takistavad üha enam selliste piiriüleste 
teenuste osutamist. Seepärast peaks ametil 
olema peamine roll kõnealuste teenuste 
ühtlustatud loatingimuste kehtestamisel 
nii üldlubade, raadiosageduste 
kasutusõiguste kui ka numbrite 
kasutamise õiguste puhul, samuti 
komisjoni nõustamisel kõnealuste 
ühtlustatud tingimuste saavutamiseks 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
alusel võetavate meetmete üksikasjades.

suurendanud elektrooniliste sideteenuste 
kasutamisvõimalusi väljaspool üksikute 
liikmesriikide geograafilisi piire, kuid 
nende teenuste kasutamise erinevate 
õiguslike ja reguleerivate tingimuste järk-
järguline lähenemine, mis tulenevad 
liikmesriikide õigusaktidest, hõlbustab üha 
enam selliste piiriüleste teenuste osutamist.

Or. es

Selgitus

Põhjendus lüheneb, sõnastus lihtsustub.

Muudatusettepanek 144
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Amet peaks tegutsema Euroopa 
tasandil võrgu- ja infoturbe 
eksperdikeskusena, mis annaks suuniseid 
ja nõu Euroopa Parlamendile, komisjonile 
või liikmesriikide määratud pädevatele 
asutustele. Sidevõrkude ja infosüsteemide 
turvalisus ja töökindlus on endiselt 
ühiskonna üks peamisi huvisid ning ELi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
reguleeriva raamistiku üks põhielement. 
Siseturu sujuvat toimimist võib ohustada 
raamdirektiivi ja eridirektiivide turbesätete 
erinev kohaldamine. Komisjoni ja 

(24) Liit vajab Euroopa tasandil võrgu- ja 
infoturbe eksperdikeskust, mis annaks 
suuniseid ja nõu Euroopa Parlamendile, 
komisjonile või liikmesriikide määratud 
pädevatele asutustele. Sidevõrkude ja 
infosüsteemide turvalisus ja töökindlus on 
endiselt ühiskonna üks peamisi huvisid 
ning ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste reguleeriva raamistiku üks 
põhielement. Siseturu sujuvat toimimist 
võib ohustada raamdirektiivi ja 
eridirektiivide turbesätete erinev 
kohaldamine. Komisjoni ja liikmesriikide 
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liikmesriikide taotlusel tehnilist nõu andva 
ameti arvamus peaks hõlbustama nende 
direktiivide järjepidevat kohaldamist riigi 
tasandil. 

taotlusel tehnilist nõu andva Euroopa 
võrgu- ja infoturbe eksperdikeskuse 
arvamus peaks hõlbustama nende 
direktiivide järjepidevat kohaldamist riigi 
tasandil. 

Or. ro

Selgitus

Võrgu- ja infoturve on ülimalt oluline tarbijate usalduseks infoühiskonna teenuste vastu.

Muudatusettepanek 145
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui ettevõtjate vahel tekivad 
piiriülesed vaidlused elektroonilise side 
reguleerivast raamistikust tulenevate 
õiguste või kohustuste üle, peaks ametil 
olema võimalus uurida vaidluse tausta ja 
andma asjaomastele riikide reguleerivatele 
asutustele nõu meetmete kohta, mida neil 
oleks ameti arvates kõige asjakohasem 
võtta vaidluse lahendamiseks vastavalt 
reguleeriva raamistiku sätetele.

(26) Kui ettevõtjate vahel tekivad 
piiriülesed vaidlused elektroonilise side 
reguleerivast raamistikust tulenevate 
õiguste või kohustuste üle, peaks amet 
sellise riigi reguleeriva asutuse taotlusel, 
mis vastutab vaidluste lahendamise eest, 
ja komisjoni taotlusel korraldama 
uurimise ning uurima selle käigus
vaidluse tausta ja andma asjaomastele 
riikide reguleerivatele asutustele nõu 
meetmete kohta, mida neil oleks ameti 
arvates kõige asjakohasem võtta vaidluse 
lahendamiseks vastavalt reguleeriva 
raamistiku sätetele.

Or. ro
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Muudatusettepanek 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Et täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid ja paremini mõista 
elektroonilise side valdkonna probleeme,
sealhulgas võrgu- ja infoturbe valdkonna 
praegusi ja edaspidiseid riske, peab amet 
suutma analüüsida praegust ja edaspidist 
arengut. Sel eesmärgil võib amet koguda 
asjakohast teavet, eelkõige võrgu 
käitamist või teenuseid oluliselt 
mõjutanud turvalisuse ja terviklikkuse 
rikkumisi käsitlevat teavet riikide 
reguleerivatelt asutustelt vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiivi) 
artikli 13a lõikele 3, samuti küsimustike 
abil.

(28) Et täita käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid ja paremini mõista 
elektroonilise side valdkonna probleeme, 
peab BERT tundma raamdirektiivis ja 
eridirektiivides sätestatu kõiki aspekte, 
kuid mitte sekkuma küsimustesse, mis 
seonduvad konkreetsete ühenduse 
asutuste või ametitega nagu näiteks 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet, mis 
toimivad väljaspool tema pädevust.

Or. es

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et võrgu- ja infoturbe küsimused ei kuulu BERTi ega ameti, vaid ENISA 
pädevusse.

Muudatusettepanek 147
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) BERT peaks kaasa aitama võrgu-
ja infoturbe kultuuri arendamisele, 
eelkõige võrgu turvalisusega seotud 
ohtude mõistmise, parimate tavade 
metodoloogia arendamise, riskihindamise 
edendamise ning koostöö kaudu 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. 
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BERTi roll võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas tuleks ümber hinnata seoses 
1. jaanuari 2014. aasta läbivaatamisega.

Or. en

Selgitus

Turvalisusega seotud küsimustes on BERTile suuremat rolli anda liiga vara, kuid oleks 
arukas mainida, et seda võib vaja minna lähemas tulevikus.

Muudatusettepanek 148
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kogu ühendust hõlmava 
elektrooniliste sideteenuste 
reguleerimisega seotud teabe jagamise ja 
vahetamise keskusena ning läbipaistvuse 
edendamiseks ning kõnealuste teenuste 
osutajate ja kasutajate halduskoormuse 
vähendamiseks peaks amet pidama 
avalikkusele juurdepääsetavat registrit, mis 
sisaldab andmeid sageduste kasutamise 
kohta ühenduses, kasutades selleks iga 
liikmesriigi korrapäraselt esitatavaid 
standardandmeid. Et parandada 
reguleeritud rändluskõnede tegemise ja 
vastuvõtmise jaehindade läbipaistvust 
ühenduses ning aidata rändlusklientidel 
teha otsuseid mobiiltelefoni kasutamise 
kohta välismaal, peaks amet tagama, et 
huvitatud isikutele tehakse kättesaadavaks 
ajakohastatud teave Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. juuni 2007. aasta määruse 
(EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse 
rändlust üldkasutatavates 
mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja 
millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ, 
kohaldamise kohta, ning avaldama igal 
aastal järelevalve tulemused.

(29) Kogu ühendust hõlmava 
elektrooniliste sideteenuste 
reguleerimisega seotud teabe jagamise ja 
vahetamise keskusena ning läbipaistvuse 
edendamiseks ning kõnealuste teenuste 
osutajate ja kasutajate halduskoormuse 
vähendamiseks peaks amet pidama 
avalikkusele juurdepääsetavat registrit, mis 
sisaldab andmeid sageduste kasutamise 
kohta ühenduses, kasutades selleks iga 
liikmesriigi korrapäraselt esitatavaid 
standardandmeid. Et parandada 
reguleeritud rändluskõnede tegemise ja 
vastuvõtmise jaehindade läbipaistvust 
ühenduses ning aidata rändlusklientidel 
teha otsuseid mobiiltelefoni kasutamise 
kohta välismaal, peaks BERT tagama, et 
huvitatud isikutele tehakse kättesaadavaks 
ajakohastatud teave Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. juuni 2007. aasta määruse 
(EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse 
rändlust üldkasutatavates 
mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja 
millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ, 
kohaldamise kohta, ning avaldama igal 
aastal järelevalve tulemused. Teave 



AM\723731ET.doc 13/65 PE406.122v01-00

ET

avaldatakse brošüüris, mille kirjastamis-
ja trükikulud kaetakse BERTi eelarvest.

Or. ro

Muudatusettepanek 149
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Komisjonil peaks olema võimalus 
nõuda ametilt selliste konkreetsete 
lisaülesannete täitmist ameti pädevuse 
piires, mis aitavad kaasa ühenduse 
elektroonilise side reguleeriva raamistiku 
eesmärkide saavutamisele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See ei näi olevat volituste põhjendatud delegeerimine, kuna reguleerivad asutused peaksid 
täitma selliseid ülesandeid üksnes sel juhul, kui reguleerimine on konkreetselt vajalik ja ka 
siis ainult eriõigusakti alusel pärast asjaomaste rühmadega konsulteerimist. Vastasel juhul 
tekiks oht, et regulatiivseid ülesandeid, mille vajadust pole kindlaks tehtud, delegeeritakse 
vähimagi kahtluse korral, mis võiks kahjustada õiguskindlust ja viimaks ka konkurentsi.

Muudatusettepanek 150
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ameti struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused samalaadsete 
ühenduse asutustega teatavaid suuniseid, 
kuid struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 

(32) BERTi struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. 
Struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult austada riikide reguleerivate 
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konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riikide reguleerivate 
asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust.

asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust
riigi ja Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

Sellega seatakse väljaspoole kahtlust riikide reguleerivate asutuste sõltumatus, nii 
individuaalselt riigi tasandil kui ka kollektiivselt Euroopa tasandil, kuna sõltumatus on 
käesoleva sektori tulemusliku reguleerimise nurgakivi.

Muudatusettepanek 151
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ameti struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused samalaadsete 
ühenduse asutustega teatavaid suuniseid, 
kuid struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riikide reguleerivate 
asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust.

(32) BERTi struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. 
Struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult austada riikide reguleerivate 
asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust
riigi ja Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga seatakse riiklike reguleerivate asutuste sõltumatus 
väljaspoole kahtlust.
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Muudatusettepanek 152
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ameti struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused samalaadsete 
ühenduse asutustega teatavaid suuniseid, 
kuid struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riikide reguleerivate 
asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust.

(32) BERTi struktuur peaks olema napp ja
sobiv talle määratud ülesannete täitmiseks. 
Töötajaid ei tohiks olla üle 30. Struktuur 
tuleks kohandada ühenduse elektroonilise 
side reguleerimise süsteemi konkreetsetele 
vajadustele. Eelkõige tuleb täielikult 
arvesse võtta riikide reguleerivate asutuste 
konkreetset rolli ja sõltumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ameti struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused samalaadsete 
ühenduse asutustega teatavaid suuniseid, 
kuid struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riikide reguleerivate 
asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust.

(32) BERTi struktuur peaks olema sobiv 
talle määratud ülesannete täitmiseks. 
Struktuur tuleks kohandada ühenduse 
elektroonilise side reguleerimise süsteemi 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riikide reguleerivate 
asutuste konkreetset rolli ja sõltumatust
kõikidel tasanditel.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) BERT peaks olema võimeline täitma 
oma ülesandeid tõhusal ja eelkõige 
sõltumatul viisil. Sekkudes turu 
reguleerimisega seotud küsimustesse ning
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.

Or. es

Selgitus

Ametil ei tohiks olla reguleerimisülesandeid, vaid üksnes nõuandva iseloomuga ülesanded.

Muudatusettepanek 155
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lisaks sõltumatusest ja läbipaistvusest
lähtuvatele tegevuspõhimõtetele peaks 
amet olema organisatsioon, mis on avatud 
kontaktidele tööstusharu, tarbijate ja teiste 
huvitatud sidusrühmadega. Amet peaks
tõhustama erinevate võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas tegutsejate koostööd, 
korraldades muu hulgas korrapäraselt 
nõupidamisi tööstusharu, teaduskeskuste 
ja teiste asjaomaste sidusrühmadega ning 
luues kontaktvõrgustiku ühenduse 
asutuste, liikmesriikide määratud avaliku 
sektori asutuste, erasektori ja 

(37) Lisaks sõltumatusest ja läbipaistvusest 
lähtuvatele tegevuspõhimõtetele peaks 
BERT olema organisatsioon, mis on muu 
hulgas avatud kontaktidele tööstusharu, 
tarbijate, avaliku sektori asutuste, 
uurimiskeskuste ja teiste huvitatud 
sidusrühmadega. Vajaduse korral peaks 
BERT komisjoni abistama parimate 
tavade levitamisel ja vahetamisel 
ettevõtjate seas.
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tarbijaorganisatsioonide vahel.

Or. en

Selgitus

BERT peaks saama konsulteerida ja suhelda elektroonilise side sektori paljude erinevate 
sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 156
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks ametil
olema autonoomne eelarve. Euroopa Liidu 
üldeelarvest makstavate subsiidiumide 
suhtes jätkatakse ühenduse 
eelarvemenetluse kohaldamist. Lisaks 
peaks raamatupidamist auditeerima 
Euroopa Kontrollikoda vastavalt 
komisjoni 23. detsembri 2002. aasta 
määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, 
millele viidatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu 
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
artiklis 185) artiklile 91.

(40) BERTi täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks BERTil
olema autonoomne eelarve. Üks 
kolmandik BERTi vahenditest tuleb
Euroopa Liidu üldeelarvest, kuid kaks 
kolmandikku tema vahenditest annavad 
riikide reguleerivad asutused.
Liikmesriigid on kohustatud tagama, et 
riikide reguleerivaid asutusi rahastatakse 
sel eesmärgil piisavalt ja tingimusteta. 
Nimetatud rahastamismeetod ei tohi 
piirata BERTi sõltumatust liikmesriikidest 
ja komisjonist.

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Komisjonil peaks olema võimalus 
kehtestada rahatrahve ettevõtjatele, kes ei 
esita teavet, mida amet vajab oma 
ülesannete tõhusaks täitmiseks. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid tagama sobiva 
raamistiku ettevõtjatele tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
kehtestamiseks käesolevast määrusest 
tulenevate kohustuste täitmata jätmise 
korral. 

(42) Komisjonil peaks olema võimalus 
võtta vajalikke meetmeid juhul, kui 
ettevõtjad ei esita teavet, mida BERT vajab 
oma ülesannete tõhusaks täitmiseks. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid tagama sobiva 
raamistiku ettevõtjatele tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
kehtestamiseks käesolevast määrusest 
tulenevate kohustuste täitmata jätmise 
korral. 

Or. en

Muudatusettepanek 158
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) 1. jaanuaril 2014. aastal peaks 
toimuma läbivaatamine, et hinnata 
BERTi volituste edasise pikendamise 
vajadust. Kui pikendamine on 
põhjendatud, tuleks läbi vaadata nii 
eelarve- ja menetluseeskirjad kui ka 
inimressursid.

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Alexander Alvaro

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 Elektroonilise Side 
Reguleerivate Asutuste Nõukogu 
(ERBEC), mille ülesanded on sätestatud 
käesolevas määruses. Komisjon 
konsulteerib ERBECiga, täites talle 
raamdirektiivi ja eridirektiividega antud 
ülesandeid, nagu on sätestatud käesolevas 
määruses.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
tuleb teha vastavad muudatused kogu 
tekstis.)

Or. en

Selgitus

Selleks et muuta ametlikuks endise Euroopa reguleerivate asutuste töörühma kui Euroopa 
ühise regulatiivse poliitika alase nõuandja ja koordinaatori laiendatud reguleerimisala. 
Terminit kohaldatakse kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 reguleerivate asutuste 
töörühm (ERG), mille ülesanded on 
sätestatud käesolevas määruses.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
tuleb teha vastavad muudatused kogu 
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tekstis.)

Or. en

Selgitus

Uut ametit ei ole vaja luua. Selle asemel tuleks luua pigem selline ELi õigusel põhinev amet 
nagu laiendatud Euroopa reguleerivate asutuste töörühm. Euroopa Kohtu suurkoja 2. mai 
2006. aasta otsuses kohtuasjas C-217/04 Suurbritannia versus parlament ja nõukogu 
viidatakse, et asutamislepingu artiklit 95 võib kasutada ühenduse asutuse loomise õigusliku 
alusena. See on küllaldane põhjendus, et anda Euroopa reguleerivate asutuste töörühmale 
suuremad volitused õigusliku staatuse võimaldamise kaudu, mis tagab ka töörühmale 
suurema iseseisvuse.

Muudatusettepanek 161
David Hammerstein

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 
eelkõige kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule ning 
kõrgetasemelisele ja tõhusale võrgu- ja 
infoturbele.

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 
eelkõige: 

a) koostalitleva piiriülese sideturu 
hõlbustamisele;
b) elektroonilise side turu juurdepääsule 
ilma diskrimineerimiseta;
c) turu ülemineku juhtimisele sellistele 
vaba andmeliikluse infrastruktuuridele 
nagu Internet;
d) riigi regulatiivse tegevuse sidususele.
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Or. en

Selgitus

Ameti ülesanne peaks olema konkurentsi edendamine. Ta ei saa aidata kaasa kogu ühendust 
hõlmava side „arengule”. Peamised ülesanded on juhtida struktuurilist üleminekut 
tavapäraselt telekommunikatsiooniturult Interneti maailmale ning võidelda juurdepääsu 
tõkete ja diskrimineerimise vastu, tagades sidusa lähenemisviisi kõikide Euroopa 
reguleerivate asutuste poolt.

Muudatusettepanek 162
Patrizia Toia

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 
eelkõige kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule ning 
kõrgetasemelisele ja tõhusale võrgu- ja 
infoturbele.

2. BERT 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 
eelkõige elektroonilise side reguleeriva 
raamistiku tulemusliku ja järjekindla 
kohaldamise edendamisele ning kogu 
ühendust hõlmava elektroonilise side 
arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet tegutseb raamdirektiivi ja 
eridirektiivide reguleerimisala piires ning 
kasutab riikide reguleerivate asutuste 

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

eriteadmisi. Ta aitab II ja III peatükis 
loetletud ülesannete täitmisega kaasa 
riikliku reguleerimise parandamisele 
elektroonilise side sektoris ning 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
siseturu paremale toimimisele, sealhulgas 
eelkõige kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. BERTi kasutatakse riikide 
reguleerivate asutuste teabevahetuse ja 
kooskõlastatud otsuste vastuvõtmise 
vahendina. BERT on riikide reguleerivate 
asutuste otsuste tegemise 
organisatsiooniline alus; BERT võtab 
vastu ühised seisukohad ja märkused, 
annab komisjonile nõu ning abistab 
riikide reguleerivaid asutusi kõikides 
küsimustes, mis jäävad riikide 
reguleerivatele asutustele raamdirektiivi 
ja eridirektiividega määratud ülesannete 
raamesse.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Käesoleva määruse jõustumisel 
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võtavad nõukogu ja Euroopa Parlament 
vastu otsuse, millega luuakse amet, et 
tagada BERTile vajalikud vahendid. 
Otsusega nähakse ette, et amet on osa 
ühenduse administratsioonist 
töötingimuste ja eelarvega seonduva 
vastutuse osas; BERTi autonoomse 
ülesannete täitmise tagamiseks nähakse 
otsusega ametile ette konkreetsed
personalieeskirjad. Lisaks sätestatakse 
otsuses eeskirjad BERTi esimese 
koosoleku ja esimese esimehe jaoks.
Ameti asukoht on Brüsselis.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet teeb käesolevast määrusest 
tulenevate ülesannete täitmisel järgmist:

BERT teeb käesolevast määrusest 
tulenevate ülesannete täitmisel järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 167
Erika Mann

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 omal algatusel arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid kõikides küsimustes, 
mis jäävad BERTile määratud ülesannete 
raamesse, kui käesoleva määrusega 
nähakse nii ette;

Or. en
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Selgitus

BERT toimib üksnes käesoleva määrusega talle määratud ülesannete raames. Temast saab 
sõltumatu asutus, kes töötab omal algatusel.

Muudatusettepanek 168
Dragoş Florin David

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 komisjoni või riikide 
reguleerivate asutuste taotlusel või omal 
algatusel arvamusi ja abistab komisjoni, 
pakkudes talle kõikides elektroonilise 
sidega seotud küsimustes täiendavat 
tehnilist tuge ja muud vajalikku tehnilist 
teavet;

Or. ro

Muudatusettepanek 169
David Hammerstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) pakub tehnilist abi ja loob kontakte 
avatud lähtekoodi kasutavate 
kogukondadega, kes töötavad välja 
Euroopa side infrastruktuuri olulisi 
elemente;

Or. en

Selgitus

Euroopa elektroonilise side infrastruktuuri töötavad tänapäeval suures osas välja avatud 
lähtekoodi kasutavad kogukonnad. Uus asutus peab looma kontaktid nimetatud 
kogukondadega ning tõstma teadlikkust reguleerimisalasest tegevusest Euroopa tasandil.
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Muudatusettepanek 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) annab riikide reguleerivatele asutustele 
nõu piiriülestes vaidlustes ja vajaduse 
korral e-juurdepääsetavuse küsimustes.

Or. es

Selgitus

Terminit „soovitus” tuleks vältida, kuna sellel on ühenduse õiguses eritähendus.

Muudatusettepanek 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) koostab ja edastab Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile iga aasta 
aruande elektrooniliste sidevõrkude ja 
infosüsteemide turbe kohta, keskendudes 
infoühiskonna eriteenuste osutamisele, 
eelkõige e-valitsuse teenuste valdkonnas, 
ning teeb komisjonile ettepaneku võtta 
vastu meetmed kõnealuste võrkude ja 
süsteemide turbe parandamiseks.

Or. ro

Selgitus

Infoühiskonna eriteenuste, eelkõige e-valitsuse teenuste turbe küsimust tuleks parlamendis ja 
komisjonis arutada.
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Muudatusettepanek 172
David Hammerstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) pakub tarkvara, mis on litsentsitud 
Euroopa Liidu avaliku litsentsi või sellele 
vastava litsentsi alusel.

Or. en

Selgitus

Institutsioon võib lisaks konverentside korraldamisele anda välja tarkvara riikide 
reguleerivate asutuste või lõppkasutajate tarbeks. Käesolevas muudatusettepanekus 
täpsustatakse seda punkti.

Muudatusettepanek 173
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. BERT esitab komisjoni taotlusel 
arvamusi kõikides elektroonilise sidega 
seotud küsimustes, nagu on sätestatud 
käesolevas määruses. BERT võib nendes 
küsimustes esitada arvamuse komisjonile 
või riikide reguleerivatele asutustele ka 
omal algatusel. Vajaduse korral pakub 
BERT alternatiivseid lahendusi.

Or. en

Selgitus

Peab olema selge, et BERT toimib üksnes käesoleva määruse raames.



AM\723731ET.doc 27/65 PE406.122v01-00

ET

Muudatusettepanek 174
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. BERT toetab eelkõige raamdirektiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist, 
abistades komisjoni selliste soovituste või 
otsuste ettevalmistamisel, mille komisjon 
peab vastu võtma kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikliga 19. 
BERT juhib õigusnormidele vastavuse 
järelevalvet, kasutades iga aasta 
järjekindlalt peamisi tegevusnäitajaid, et 
teostada tegevuse võrdlusuuringut 
eelkõige allesjäänud kitsaskohtade osas. 

Or. en

Selgitus

Komplektist eraldatud kliendiliinijuurdepääsu käsitlevate kehtivate sätete ühtlustatud 
rakendamise saavutamisel on järjekindel järelevalve ja võrdlusuuringud erakordselt olulised. 
BERT tuleks volitada kontrollima komplektist eraldatud kliendiliinijuurdepääsu asjakohast 
rakendamist ning andma konkreetseid parimate tavade suuniseid tähtaegade, hindade ja 
kasutatud korra osas. BERT peaks andma riikide reguleerivatele asutustele ühesugused 
suunised, et hinnata rakendamist iga-aastaste peamiste tegevusnäitajate alusel, mis 
hõlmaksid kliendiliinide üleandmise tähtaegade tingimusi, hindu ja teenusetasemeid ning 
infosüsteemide tingimusi.

Muudatusettepanek 175
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet toetab eelkõige raamdirektiivi ja
eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist, 
abistades komisjoni selliste soovituste või 

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

otsuste ettevalmistamisel, mille komisjon 
peab vastu võtma kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikliga 19. 
BERT juhib õigusnormidele vastavuse 
järelevalvet, kasutades iga aasta 
järjekindlalt peamisi tegevusnäitajaid, et 
teostada tegevuse võrdlusuuringut 
eelkõige allesjäänud kitsaskohtade osas. 

Or. en

Selgitus

BERT tuleks volitada kontrollima komplektist eraldatud kliendiliinijuurdepääsu asjakohast 
rakendamist ning andma konkreetseid parimate tavade suuniseid tähtaegade, hindade ja 
kasutatud korra osas.

Muudatusettepanek 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. BERT toetab eelkõige raamdirektiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist, 
abistades komisjoni viimase taotlusel 
selliste soovituste või otsuste 
ettevalmistamisel, mille komisjon peab 
vastu võtma seoses käesoleva määruse 
artiklis 3 osutatud ülesannetega kooskõlas 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikliga 19.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas eelmistes muudatusettepanekutes tehtud BERTi käsitlevate ettepanekutega.
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Muudatusettepanek 177
Catherine Trautmann

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 ja 
vajaduse korral ka piirkondlike turgude 
analüüsid vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklile 16;

Or. en

Selgitus

BERTil on turgude analüüsis nõuandev roll riiklikul ja vajaduse korral ka piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 178
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) hädaabinumbri 112 tõhus rakendamine 
vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 26;

(h) hädaabinumbri 112 rakendamine ja 
selle tõhusa kasutamise järelevalve 
vastavalt direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artiklile 26;

Or. ro

Muudatusettepanek 179
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) läbipaistvusmeetmed, mis on seotud (m) läbipaistvusmeetmed, mis on seotud 
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eraldatud juurdepääsuga kliendiliinile 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklile 9;

eraldatud juurdepääsuga kliendiliinile 
vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ 
(juurdepääsu käsitlev direktiiv) artiklile 9. 
Need meetmed hõlmavad eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 
2887/2000 (mis käsitleb eraldatud 
juurdepääsu kliendiliinile1) sätestatud 
selliseid eesmärke nagu kliendiliinide 
ehitamise ja üleandmise tähtaegade 
tingimusi, teenusetaseme kokkulepete 
hindu ja teenusetasemeid ning 
infosüsteemide tingimusi, mis tagavad 
võrdse juurdepääsu konkreetsele teabele;
_____________________
1 EÜT L 336, 30.12.2000. lk 4.

Or. en

Selgitus

Komplektist eraldatud kliendiliinijuurdepääsu käsitlevate kehtivate sätete ühtlustatud 
rakendamise saavutamisel on järjekindlad järelevalve ja võrdlusuuringud erakordselt 
olulised. BERT tuleks volitada kontrollima komplektist eraldatud kliendiliinijuurdepääsu 
asjakohast rakendamist ning andma konkreetseid parimate tavade suuniseid tähtaegade, 
hindade ja kasutatud korra osas. BERT peaks andma riikide reguleerivatele asutustele 
ühesugused suunised, et hinnata rakendamist iga-aastaste peamiste tegevusnäitajate alusel, 
mis hõlmaksid kliendiliinide üleandmise tähtaegade tingimusi, hindu ja teenusetasemeid ning 
infosüsteemide tingimusi.

Muudatusettepanek 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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;

(o) küsimused, mille eest BERT vastutab, 
määratakse kindlaks raamdirektiivis ja 
eridirektiivides, kui need mõjutavad 
spektri haldamist või on sellest mõjutatud;

Or. es
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Selgitus

Oleks asjakohane, kui direktiivides täpsustataks, millised küsimused jäävad ameti pädevusse.

Muudatusettepanek 181
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon ja riikide reguleerivad 
asutused võtavad BERTi esitatud 
arvamusi täiel määral arvesse. Kui BERT 
pakub alternatiivseid lahendusi seoses 
erinevate turutingimustega ja riikide 
erinevate reguleerivate lähenemisviiside 
sõltuvusega erinevatest 
arengusuundadest, kaaluvad riikide 
reguleerivad asutused, milline lahendus 
nende reguleeriva lähenemisviisiga kõige 
paremini sobib. Riikide reguleerivad 
asutused ja komisjon avalikustavad, mil 
viisil on BERTi arvamusega arvestatud.

Or. en

Selgitus

Lahenduste pakkumisel tuleb arvestada siseturgudel kehtivate erisustega.

Muudatusettepanek 182
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 

ning abinõudega seotud küsimustes

BERTiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 

ning abinõudega seotud küsimustes
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Or. en

Selgitus

Isegi kui komisjoni vetoõigus abinõude suhtes kaob, peaks BERTil selles osas olema 
sõnaõigus.

Muudatusettepanek 183
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 

ning abinõudega seotud küsimustes

BERTiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 

ning abinõudega seotud küsimustes

Or. en

Muudatusettepanek 184
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 

ning abinõudega seotud küsimustes

BERTiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 

ning abinõudega seotud küsimustes

Or. en

Selgitus

Et jääda kooskõlla direktiiviga 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise 
reguleeriva raamistiku kohta, milles BERTil on abinõude kohalt juhtiv roll, tuleb neile 
viidata.



AM\723731ET.doc 33/65 PE406.122v01-00

ET

Muudatusettepanek 185
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 
ning abinõudega seotud küsimustes

BERTiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 
ning abinõudega seotud küsimustes

Or. en

Selgitus

Isegi kui komisjoni vetoõigus abinõude suhtes kaob, peaks BERTil olema kavandatud 
abinõude osas sõnaõigus.

Muudatusettepanek 186
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide turgude läbivaatamine 
ameti poolt

Liikmesriikide turgude läbivaatamine 
BERTi poolt

Or. en

Muudatusettepanek 187
Catherine Trautmann

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 

1. Kui BERT saab komisjonilt vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 16 lõikele 7 taotluse analüüsida 
mõne liikmesriigi konkreetset asjaomast 
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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.

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. Nimetatud 
kohustused on kooskõlas direktiivi 
2002/19/EÜ (juurdepääsu käsitleva 
direktiivi) artikliga 8 ja artiklitega 9 kuni 
13a ning direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiivi) artikliga 17.

Or. en

Selgitus

Kui mõne riigi reguleeriv asutus ei ole lõpetanud asjassepuutuva turu analüüsi vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiivi) artikli 16 lõikele 6, peaks komisjonil olema võimalus 
paluda BERTil esitada arvamus, mis hõlmaks ka meetme eelnõu.

Muudatusettepanek 188
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riikide reguleerivate asutuste 
taotlusel teeb amet nendega koostööd ning 
pakub neile tuge ja tehnilist nõu 
hädaabinumbri 112 parima võimaliku 
rakendamise kohta.

Or. ro
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Muudatusettepanek 189
Catherine Trautmann

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. BERT annab taotluse korral nõu 
komisjonile, raadiospektri poliitika 
komiteele (edaspidi „RSPC”) BERTi 
vastutusalasse kuuluvates küsimustes, mis 
mõjutavad raadiosageduste kasutamist
ühenduse elektroonilises sides või on 
sellest mõjutatud. BERT töötab vajaduse 
korral koos RSPCga.

Or. en

Selgitus

Viide RSPCle võimaldab kooskõla direktiiviga 2002/21/EÜ (raamdirektiiviga).

Muudatusettepanek 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Euroopa amet ei peaks etendama mingit rolli spektriga seotud küsimustes ega spektrit 
käsitleva otsuse artiklis 6 (suhted kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega) 
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osutatud valdkondades, kuna selleks peaksid spektriga seotud küsimuste eest vastutavad 
riikide reguleerivad asutused moodustama ameti osa.

Muudatusettepanek 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Ametil ei peaks olema pädevust spektriga seotud küsimustes.

Muudatusettepanek 192
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet esitab komisjonile taotluse korral
arvamuse direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artikliga 6a ette nähtud 
rakendusmeetmete ulatuse ja sisu kohta. 
Selleks võib amet eelkõige hinnata, millist 
kasu võib elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste ühtne turg saada 
rakendusmeetmetest, mille komisjon on 
vastu võtnud vastavalt direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artiklile 6a, ning 
määrata kindlaks potentsiaalselt kogu 
ühendust hõlmavad teenused, millele 

1. Komisjon võib nõuda, et BERT esitaks
komisjonile, RSPG-le või RSC-le
arvamuse direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artikliga 6a ette nähtud 
rakendusmeetmete ulatuse ja sisu kohta. 
Selleks võib BERT eelkõige hinnata, 
millist kasu võib elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühtne turg saada 
rakendusmeetmetest, mille komisjon on 
vastu võtnud vastavalt direktiivi 
2002/20/EÜ (loadirektiiv) artiklile 6a, ning 
määrata kindlaks potentsiaalselt kogu 
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kõnealused meetmed võivad tulla kasuks. ühendust hõlmavad teenused, millele 
kõnealused meetmed võivad tulla kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Omaalgatus

Amet võib omal algatusel esitada 
komisjonile arvamuse artikli 4 lõikes 2, 
artikli 7 lõikes 1, artikli 8 lõikes 3, artikli 
10 lõikes 1 ning artiklites 12, 14, 21 ja 22 
osutatud küsimustes.

Or. es

Selgitus

Kooskõla pädevustega, mis Euroopa ametil olema peaksid.

Muudatusettepanek 194
Erika Mann

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. BERT 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. 
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võrgu- ja infoturbe valdkonnas. Pidades silmas erinevaid turutingimusi ja 
ajalooliselt kujunenud erinevusi riikide 
reguleerivate lähenemisviiside osas, võib 
BERT ühtse reguleeriva raamistiku 
raames töötada välja alternatiivsed 
probleemide lahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 195
David Hammerstein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tellides või korraldades uurimusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ning nende reguleerimise ja kaitsmise 
kohta ning 

(b) tellides või korraldades uurimusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste
koostalitlusvõime kohta ning

Or. en

Selgitus

Termin “kaitsmine” ei ole täpne. Turul valitseva konkurentsi parim kaitsemeede on 
koostalitlusvõime küsimuste valvas jälgimine, kuna see on seotud konkurentsi edendamise 
eesmärgiga. See muudab sätte täpsemaks.

Muudatusettepanek 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tellides või korraldades uurimusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ning nende reguleerimise ja kaitsmise
kohta ning

(b) tellides või korraldades uurimusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ning nende reguleerimise kohta
küsimustes, mis kuuluvad BERTi 
pädevusse, nagu on sätestatud 
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raamdirektiivis ja eridirektiivides,

Or. es

Selgitus

Niisuguste aruannete teemad, mida võivad tellida amet või BERT, peaksid olema piiritletud 
teemadega, mis jäävad nende vastutusalasse.

Muudatusettepanek 197
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tellides või korraldades uurimusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ning nende reguleerimise ja kaitsmise
kohta ning 

(b) tellides või korraldades uurimusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ning e-valitsuse teenuste ja süsteemide
ning nende reguleerimise kohta ning 

Or. ro

Selgitus

E-valitsuse teenused peaksid etendama olulist rolli niisuguste institutsioonide tegevuses, kes 
on vastutavad elektrooniliste sidevõrkude turbe eest.

Muudatusettepanek 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 koolitamist 
küsimustes, mis kuuluvad BERTi 
pädevusse, nagu on sätestatud 
raamdirektiivis ja eridirektiivides.
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Or. es

Selgitus

Niisuguste aruannete teemad, mida võivad tellida amet või BERT, peaksid olema piiritletud 
teemadega, mis jäävad nende vastutusalasse.

Muudatusettepanek 199
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lisaks viib ta koos liikmesriikidega 
ellu komisjoni meetmeid, et tagada 
elektrooniliste sidevõrkude, 
infosüsteemide ja elektrooniliste registrite 
koostalitlusvõime vastavalt ühenduse 
õiguse nõuetele.

Or. ro

Selgitus

Teatud projektid, mis on vajalikud elektrooniliste sidevõrkude, infosüsteemide ja 
elektrooniliste registrite koostalitlusvõime tagamiseks vastavalt ühenduse õiguse nõuetele, 
tuleks viia ellu ühenduse tasandil ja need tuleks lisada ühenduse eelarvesse.

Muudatusettepanek 200
David Hammerstein

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 
kättesaadavaks standarditele ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006 või 
ISO/IEC 15445:2000 vastavas vormis.
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Or. en

Selgitus

Sõnastuse selgemaks muutmine. Muudatusettepanekus nimetatakse kõige levinumaid ISO 
dokumendistandardeid, mis on paljudes liikmesriikides valitsusasutustele kohustuslikud.

Muudatusettepanek 201
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet teeb selle teabe avalikkusele 
hõlpsasti kättesaadavaks.

3. BERT teeb selle teabe avalikkusele 
hõlpsasti kättesaadavaks;
konfidentsiaalsust austatakse õigustatud 
põhjustel.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Dragoş Florin David

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, 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile hõlpsasti kättesaadavaks.

Or. ro
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Muudatusettepanek 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib koos aastaaruande 
avaldamisega esitada komisjonile 
arvamuse meetmete kohta, mida võiks 
võtta lõikes 1 osutatud küsimuste 
läbivaatamisel tuvastatud probleemide 
lahendamiseks.

3. BERT esitab koos aastaaruande 
avaldamisega komisjonile arvamuse 
meetmete kohta, mida võiks võtta lõikes 1 
osutatud küsimuste läbivaatamisel 
tuvastatud probleemide lahendamiseks.

Or. es

Selgitus

Ei näi olevat asjakohane, et ameti aruanne esitatakse üksnes komisjoni taotlusel, kuna on 
loogiline, et kui amet või BERT annab aru turgude olukorrast, ei peaks kõnealune aruanne 
praeguseid probleeme üksnes tuvastama, vaid pakkuma ka asjakohaseid lahendusi, ilma et 
komisjon peaks esitama konkreetse taotluse.

Muudatusettepanek 204
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet nõustab komisjoni ja liikmesriike
nende taotlusel elektrooniliste sideteenuste 
ja lõppseadmete koostalitlusvõime, 
juurdepääsetavuse ja kasutatavuse 
parandamise ning eelkõige piiriülese 
koostalitlusvõime küsimustes. Selleks 
moodustab ta liikmesriikide, elektroonilise 
side ettevõtjate ühenduste, lõppkasutajate 
ühenduste ning puuetega lõppkasutajate 
ühenduste esindajatest töörühma. See 
töörühm käsitleb ka puuetega ja vanemate 
lõppkasutajate erivajadusi.

1. Amet nõustab komisjoni ja riikide 
reguleerivaid asutusi komisjoni taotlusel 
või omal algatusel elektrooniliste 
sideteenuste ja lõppseadmete 
koostalitlusvõime, juurdepääsetavuse ja 
kasutatavuse parandamise ning eelkõige 
piiriülese koostalitlusvõime küsimustes, 
jälgides puudega ja vanemate 
lõppkasutajate erivajadusi.
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Or. ro

Muudatusettepanek 205
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu 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
vastavalt töökorras sätestatud 
valimiskorrale.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

3. Reguleerivate asutuste nõukogu
koosolekud kutsub kokku esimees ning 
need toimuvad korraliselt vähemalt neli
korda aastas. Reguleerivate asutuste 
nõukogu võib erakorraliselt kokku tulla
ka esimehe algatusel, komisjoni taotlusel 
või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Reguleerivate asutuste nõukogu
võib koosolekule kutsuda vaatlejana 
isikuid, kelle seisukoht võib olla 
huvipakkuv. Reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi.
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haldusnõukogule amet.

Or. en

Selgitus

BERTi juhtorgani koosolekud peaks kokku kutsuma kõnealuse juhtorgani esimees. 
Tegevdirektori töökohustusi (nt päevakorra ettevalmistamine ja koosolekute teatiste 
väljasaatmine) see ei õõnestaks.

Muudatusettepanek 207
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu
koosolekud kutsub kokku tegevdirektor
ning need toimuvad korraliselt vähemalt 
neli korda aastas. Erikoosolekuid võidakse 
pidada ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Reguleerivate asutuste nõukogu
võib koosolekule kutsuda vaatlejana 
isikuid, kelle seisukoht võib olla 
huvipakkuv. Reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi.

Or. en

Selgitus

Ulatusliku toetumise korral nn kaasreguleerimise mehhanismidele, kaasates hääletuste kaudu 
vastuvõetud BERTi arvamused, on oht, et üksnes neli korralist koosolekut aastas ei pruugi 
olla piisav, et ülesannetega õigeaegselt toime tulla.
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Muudatusettepanek 208
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu
koosolekud kutsub kokku esimees ning 
need toimuvad korraliselt vähemalt neli
korda aastas. Reguleerivate asutuste 
nõukogu võib erakorraliselt kokku tulla
ka esimehe algatusel, komisjoni taotlusel 
või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Reguleerivate asutuste nõukogu
võib koosolekule kutsuda vaatlejana 
isikuid, kelle seisukoht võib olla 
huvipakkuv. Reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu otsuste 
vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku 
kohalolevate liikmete häältest, kui 
käesoleva määruse, raamdirektiivi või 
eridirektiividega ei ole sätestatud teisiti.

Reguleerivate asutuste nõukogu kiidab 
BERTi töökorra heaks 
kahekolmandikulise häälteenamusega. 
Töökord tagab, et täielikud päevakorrad 
ja ettepanekute eelnõud esitatakse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmetele 
alati enne igat koosolekut, et oleks 
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võimalik esitada muudatusettepanekuid 
enne hääletust.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu otsuste 
vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku 
kohalolevate liikmete häältest, välja 
arvatud juhul, kui kohaldatakse mis tahes 
muid sätteid vastavalt käesolevale 
määrusele, raamdirektiivile või 
eridirektiividele. Kõnealused otsused 
teatatakse komisjonile.

Or. ro

Muudatusettepanek 211
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu otsuste 
vastuvõtmiseks on vaja kvalifitseeritud 
häälteenamust vastavalt Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikli 205 
lõike 2 kohastele eeskirjadele, mida 
kohaldatakse Euroopa Liidu nõukogu 
hääletuste suhtes.

Or. en
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Selgitus

Normaalselt funktsioneerimise võimaldamiseks on asjakohane kasutada kvalifitseeritud 
häälteenamust vastavalt Euroopa Liidu nõukogus kohaldatavatele eeskirjadele.

Muudatusettepanek 212
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori ja 
võrguturbe ülema suhtes.

8. Reguleerivate asutuste nõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet tegevdirektori
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori ja 
võrguturbe ülema suhtes.

8. Reguleerivate asutuste nõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet tegevdirektori
suhtes.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektor peaks oma tegevusest aru andma reguleerivate asutuste nõukogule (peamine 
otsuseid tegev organ), mitte pelgalt tegutsema vastavalt reguleerivate asutuste nõukogu 
suunistele.
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Muudatusettepanek 214
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Reguleerivate asutuste nõukogu 
annab tegevdirektorile suuniseid 
tegevdirektori ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Reguleerivate asutuste nõukogu 
nimetab ametisse tegevdirektori. 
Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
kõnealuse otsuse vastu vähemalt oma 
liikmete kolmeneljandikulise 
häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktor on reguleerivate asutuste 
nõukogu esimees.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu valib 
oma liikmete hulgast esimehe.

Or. pl
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Selgitus

Artikli 27 lõige 2 on vastuolus artikli 28 lõikega 1. Komisjoni ettepaneku alusel edastatakse 
Euroopa Elektroonilise Side Turu Ameti direktorile tegelikkuses tema enda arvamused, kuna 
need esitatakse reguleerivate asutuste nõukogu poolt, mille esimees on vastavalt artikli 27 
lõikele 2 direktor.

Muudatusettepanek 217
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktor Tegevdirektor

Or. en

Muudatusettepanek 218
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktor Tegevdirektor

Or. en

Muudatusettepanek 219
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu.
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 

1. BERTi juhib tegevdirektor vastavalt 
reguleerivate asutuste nõukogu 
suunistele. Tegevdirektor ei küsi juhiseid 
riiklikelt ega muudelt organitelt ega võta 
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pädevusest ei küsi direktor juhiseid 
riiklikelt ega muudelt organitelt ega võta 
selliseid juhiseid vastu.

selliseid juhiseid vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. BERTi juhib tegevdirektor, kes oma 
kohustuste täitmisel annab aru 
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
tegutseb reguleerivate asutuste nõukogu 
juhiste kohaselt. Tegevdirektor ei küsi 
muidu juhiseid riiklikelt ega muudelt 
organitelt ega võta selliseid juhiseid vastu.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektor peaks olema kõrge ametnik, kellel on BERTis tööalased kohustused ja kes 
annab oma tegevusest aru reguleerivate asutuste nõukogule.

Muudatusettepanek 221
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktori ametiaeg on viis aastat.
Komisjon koostab üheksa kuu jooksul 
enne kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu. 
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat.

(a) ametiülesannete täitmine direktori 
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poolt; 
(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – esimene lõik

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 ja üksnes 
juhul, kui see on põhjendatav BERTi
ülesannete ja vajadustega, pikendada ühe 
korra tegevdirektori ametiaega, kuid mitte 
rohkem kui kolmeks aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – esimene lõik

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 ja üksnes 
juhul, kui see on põhjendatav BERTi
ülesannete ja vajadustega, pikendada ühe 
korra tegevdirektori ametiaega, kuid mitte 
rohkem kui kolmeks aastaks.

Or. en
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Selgitus

Tegevdirektor on kõrge ametnik ning tema ametiaja pikendamine ei peaks sõltuma komisjoni 
algatusest.

Muudatusettepanek 224
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kutsuda direktorit üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

6. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
tegevdirektorilt nõuda oma ülesannete 
täitmise aruande esitamist. Kui see peaks 
vajalik olema, võib Euroopa Parlamendi 
vastutav komisjon paluda tegevdirektoril 
sõna võtta ja vastata kõikidele selle 
liikmete esitatud küsimustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 225
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktor esindab ametit ning vastutab 
selle juhtimise eest.

1. Tegevdirektor vastutab BERTi juhtimise 
eest, toimides vastavalt reguleerivate 
asutuste nõukogu poolt delegeeritud 
volitustele.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu võib volitada tegevdirektorit BERTi esindama. Kusjuures 
BERTi peaks esmajoones esindama reguleerivate asutuste nõukogu.
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Muudatusettepanek 226
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktor esindab ametit ning vastutab 
selle juhtimise eest.

1. Reguleerivate asutuste nõukogu võib 
tegevdirektorit volitada BERTi 
konkreetsetes küsimustes esindama ning 
tegevdirektor vastutab selle juhtimise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktor valmistab ette haldusnõukogu 
töö. Ta osaleb haldusnõukogu töös 
hääleõiguseta.

2. Tegevdirektor valmistab ette 
reguleerivate asutuste nõukogu 
päevakorra. Ta osaleb reguleerivate 
asutuste nõukogu töös hääleõiguseta.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektor peaks päevakorra ette valmistama, mitte selle määrama. Päevakorra 
määramine on rakendusülesanne, mida peaks teostama esimees.
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Muudatusettepanek 228
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 4–23 
osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate 
asutuste nõukogu nõusolekut. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegevdirektor peaks olema kõrge ametnik, kellel on BERTis tööalased kohustused ja kes 
annab oma tegevusest aru reguleerivate asutuste nõukogule. Kõnealune säte on annak 
komisjoni ettepanekust Euroopa Elektroonilise Side Turu Ameti kohta ega ole kooskõlas 
BERTi käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek 229
Fiona Hall

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. Tegevdirektor vastutab BERTi iga-
aastase tööprogrammi elluviimise 
kontrollimise eest vastavalt reguleerivate 
asutuste nõukogu suunistele.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektor peaks olema kõrge ametnik, kellel on BERTis tööalased kohustused. 
Nõuetekohase elluviimise eest peaks vastutama reguleerivate asutuste nõukogu. Tegevdirektor 
peaks vastutama kõnealuse protsessi kontrollimise eest.
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Muudatusettepanek 230
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Direktor koostab igal aastal ameti
tegevust käsitleva aastaaruande projekti, 
mis sisaldab ameti reguleerimistegevust 
käsitlevat osa ning finants- ja 
haldusküsimusi käsitlevat osa.

8. Tegevdirektor koostab igal aastal 
BERTi tegevust käsitleva aastaaruande 
projekti, mis sisaldab BERTi
reguleerimistegevust käsitlevat osa ning 
finants- ja haldusküsimusi käsitlevat osa.

Or. en

Selgitus

BERTi tegevus ei hõlma üksnes komisjoni nõustamist/konsulteerimist, vaid ka ühiste 
seisukohtade ja parimate tavade väljatöötamist ning teadmiste jagamist sellesse kuuluvate 
riikide reguleerivate asutuste vahel. Sõna “reguleeriv” on laiem ja hõlmaks kõiki tema 
tegevusi.

Muudatusettepanek 231
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Ameti töötajate suhtes teostab direktor
artikli 49 lõikes 3 sätestatud õigusi.

9. BERTi töötajate suhtes võib
reguleerivate asutuste nõukogu 
delegeerida tegevdirektorile artikli 49 
lõikes 3 sätestatud õiguste teostamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vahenditest makstakse otse ühenduse 
toetusena EÜ eelarve vastavas rubriigis, 
nagu on sätestanud eelarvepädevad 
institutsioonid vastavalt 17. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja 
Komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)1

punktile 47;
(b) osa loataotlejate poolt vastavalt artikli 
17 sätetele makstud kasutustasudest;

(b) kaks kolmandikku BERTi iga-
aastasest vahenditest makstakse riikide 
reguleerivate asutuste otseste 
osamaksetena. Liikmesriigid tagavad, et 
riikide reguleerivad asutused omavad 
piisavaid rahalisi vahendeid ja 
inimressursse, mis on vajalikud BERTi 
töös osalemiseks, ja rahastavad viimast 
nõuetekohaselt. Liikmesriigid määravad 
kindlaks eelarverea, mida riikide 
reguleerivad asutused peavad kasutama, 
et BERTile oma aastaeelarvetest 
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.

_____________________
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusega 2008/29/EÜ (ELT L 6, 10.1.2008, lk 7).

Or. en
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Muudatusettepanek 233
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti tuludeks on: 1. BERTi tuludeks on:

(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);

(a) ühenduse toetus, mis kantakse Euroopa 
ühenduste üldeelarvesse;

(d) artikli 26 lõikes 7 nimetatud annakud, 
annetused või toetused;
(e) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse.

(b) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 26 lõikes 7 nimetatud annakud, 
annetused või toetused;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatud Euroopa ameti rahastamisstruktuur on ameti vajaliku sõltumatuse seisukohalt 
ülimalt kaheldav. Liikmesriikide, riikide reguleerivate asutuste või isegi kolmandate osapoolte 
vabatahtlike sissemaksete (annetuste!) võimalusega kaasneb arvestatav oht, mis seisneb 
ühepoolses mõjutamises eriti maksejõuliste annetajate poolt. Mis tahes reguleeriv otsus tuleks 
selles suhtes läbi vaadata. Kõnealune mehhanism jätab ka välise kuvandi osas ülimalt 
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ebasoodsa mulje.

Muudatusettepanek 235
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatud Euroopa ameti rahastamisstruktuur on ameti vajaliku sõltumatuse seisukohalt 
ülimalt kaheldav. Liikmesriikide, riikide reguleerivate asutuste või isegi kolmandate osapoolte 
vabatahtlike sissemaksete (annetuste!) võimalusega kaasneb arvestatav oht, mis seisneb 
ühepoolses mõjutamises eriti maksejõuliste annetajate poolt. Mis tahes reguleeriv otsus tuleks 
selles suhtes läbi vaadata. Kõnealune mehhanism jätab ka välise kuvandi osas ülimalt 
ebasoodsa mulje.

Muudatusettepanek 236
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik ameti tulud ja kulud tuleb igaks 
kalendriaastaga kattuvaks eelarveaastaks 
kalkuleerida ja eelarvesse kanda.

4. Kõik tulud ja kulud tuleb igaks 
kalendriaastaga kattuvaks eelarveaastaks 
kalkuleerida ja eelarvesse kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. BERTi organisatsiooniline ja 
finantsstruktuur vaadatakse läbi 1. 
jaanuaril 2014. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 239
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 kohaselt nõutud teave võib 
olla seotud dokumentatsiooniga, mille 
eesmärk on tagada koostalitlusvõime kahe 
erineva elektroonilise süsteemi või võrgu 
vahel, et võimaldada sidet ja andmesisu 
vahetust nende vahel.

Or. en
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Selgitus

Säte koostalitlusvõimega seotud dokumentatsiooni nõude kohta.

Muudatusettepanek 240
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib ettevõtjatele, kes ei anna 
artiklis 41 osutatud teavet, määrata 
rahatrahve. Trahvid peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 241
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet võib vajaduse korral ja 
põhjendatud juhtudel lükata tagasi 
Euroopa standardite olulised 
patendinõudlused, et vältida patentide 
kuritarvitamist patendi valdajate poolt, 
näiteks suutmatus juhtida 
standardiasutuse ja turgude tähelepanu 
tuntud patendile või teadaolevale veel 
menetluses olevale patenditaotlusele enne 
Euroopa standardi levitamist turul.

Or. en

Selgitus

TRIPs-lepingu artikli 8 lõikele 2 ja artiklile 30 vastav vahend sidestandardite varjatud 
patentimise (submarine patenting) vastu võitlemiseks, mis ohustab suuresti turu 
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usaldusväärsust. Vrd ka RIM BlackBerry juhtum, mille puhul astus menetlusse ka Ameerika 
Ühendriikide valitsus.

Muudatusettepanek 242
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui käesoleva artikli alusel määratakse 
trahve, avaldab amet asjaomaste
ettevõtjate nimed, trahvisummad ja trahvi 
määramise põhjused.

3. Komisjon nõuab ettevõtjate tähelepanu, 
kui nad ei täida artiklis 41 osutatud 
teabenõuet. Vajaduse korral ning BERTi 
taotlusel võib komisjon kõnealuste
ettevõtjate nimed avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 243
David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Audiovisuaalse voogedastuse ja 
salvestamise teenuseid osutatakse 
tehnoloogia seisukohalt neutraalsel moel.

Or. en

Selgitus

Voogedastus ja audiovisuaalsed salvestused tehakse kättesaadavaks suurima läbipaistvuse 
tagamiseks. 
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Muudatusettepanek 244
Catherine Trautmann

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.

3. BERTi 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.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, 
mis lubavad liikmesriikide ekspertidel 
töötada ameti juures lähetuses.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu võib 
vastu võtta sätteid, mis lubavad 
liikmesriikide ekspertidel töötada BERTi
juures lähetuses.

Or. en

Selgitus

BERTil peaks olema võimalus saada kasu riikide reguleerivate asutuste teadmistest.
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Muudatusettepanek 246
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. BERTi töötajate arv ei ületa 30 
inimest.

Or. en

Selgitus

BERT tuleks asutada väikesekoosseisulise struktuuriga.

Muudatusettepanek 247
Pilar del Castillo Vera

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 BERTi tegevuse tegelikku algust 
hindamisaruande BERTi tegevuse käigus 
omandatud kogemuste kohta. Hindamine 
hõlmab muu hulgas BERTi töötulemusi ja 
-meetodeid, pidades silmas BERTi
eesmärki ning käesolevas määruses 
määratletud volitusi ja ülesandeid ning iga-
aastaseid tööprogramme. Hindamisel tuleb 
arvesse võtta nii ühenduse kui ka 
liikmesriikide sidusrühmade seisukohti. 
Aruanne edastatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Euroopa Parlament esitab 
komisjoni aruande kohta arvamuse.

Or. en



PE406.122v01-00 64/65 AM\723731ET.doc

ET

Muudatusettepanek 248
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – 1 a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viie aasta jooksul pärast tegevuse 
tegelikku algust lõpetab BERT tegevuse, 
v.a juhul, kui Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon leiavad, et 
turutingimused ei ole piisavalt paranenud 
ja reguleerivate asutuste kogu on 
jätkuvalt vaja. Sellega seoses avaldab 
komisjon aruande, milles hinnatakse 
turutingimusi ja prognoositakse 
arengutendentse. Hindamisaruanne ja 
sellega kaasnevad võimalikud õigusakti 
ettepanekud edastatakse õigeaegselt nii 
Euroopa Parlamendile kui ka nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – 1 a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2014. aastal toimub 
läbivaatamine, et hinnata BERTi volituste 
edasise pikendamise vajadust. Kui 
pikendamine on õigustatud, vaadatakse 
läbi nii eelarve- ja menetluseeskirjad kui 
ka inimressursid.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine on vajalik enne BERTi tulevikuväljavaadete üle otsustamist.
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