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LÜHISELGITUS

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon toetab tugevama ja tõhusama organisatsiooni loomist 
Euroopa õigussüsteemi osana.
Uus nimi, Euroopa Telekommunikatsioonisektori Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet 
(BERT) osutaks kergele muutusele organisatsiooni loomuses ja kajastaks asjaolu, et BERT 
koosneb riikide reguleerivate asutuste esindajatest. Uuel üksusel poleks asutuse volitusi, kuid 
ta jääks Euroopa õigussüsteemi osaks.
Detsentraliseeritud reguleerimise tugevdamine

Määruse muudetud sõnastuse eesmärk on luua korraldus, mis poleks vastuolus pikaajalise 
eesmärgiga asendada eelreguleerimine konkurentsiõigusega, ja see tagab, et elektroonilise 
side reguleerimine Euroopas tugineb sõltumatute reguleerivate asutuste detsentraliseeritud 
süsteemile, milles riikide reguleerivatel asutustel on otsustav roll.

Kõige kõrgem otsuseid tegev organ BERTi struktuuris oleks reguleerivate asutuste nõukogu. 
Reguleerivate asutuste nõukogu koosneb riikide reguleerivatest asutustest1 ja selle esimeheks 
oleks üks liikmetest, kelle reguleerivate asutuste nõukogu määrab üheks aastaks. 
Reguleerivate asutuste nõukogu langetab kõik BERTi funktsioonidega seotud otsused 
kvalifitseeritud (kaks kolmandikku) häälteenamusega. Puudub haldusnõukogu, mis oli ette 
nähtud komisjoni ettepanekus.

Paremad juhtimiseeskirjad tõhusa ja kiire regulatiivotsuste tegemise tagamiseks
Luuakse kuni viieliikmeline juhatus, s.t jooksva aasta esimees, eelmise aasta esimees ja 
järgmise aasta esimees aseesimeeste kohustustes ning kaks lisaliiget, kelle määrab 
reguleerivate asutuste nõukogu. Juhatus vastutab BERTi strateegilise juhtimise eest ja annab 
tegevdirektorile tema ülesannete täitmisel juhiseid ja korraldusi.
Tegevdirektor vastutab BERTi jooksva tegevuse eest ja tegutseb juhatuse suuniste kohaselt. 
Tegevdirektori nimetab reguleerivate asutuste nõukogu ametisse kolmeks aastaks (mida võib 
üks kord pikendada).

BERTi büroo peaks töötama tegevdirektori juhtimisel. Regulatiivsetes küsimustes koosneks 
see 15 riikide reguleerivate asutuste lähetatud eksperdist ja 15 ühenduse teenistujast. Kokku ei 
peaks personali arv ületama 40 inimest. See arv on oluliselt väiksem kui Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Ameti (European Electronic Communications Market Authority –
EECMA) kavandatud töötajate arv.
Riikide reguleerivate asutuste oskusteabe ärakasutamiseks loob BERT töörühmad, kes 
vastutavad tähtsamate regulatiivsete teemade eest tööprotsessis, milles riikide reguleerivate 
asutuste esindajad töötavad koos BERTi esindajatega.

Kohustused, mis on keskendatud regulatiivse tegevuse järjepidevale tõhustamisele
BERTi peamised viis vastutusala oleksid:

 aidata kaasa liikmesriikide abinõude rakendamise järjepidevusele suurema rolli 
kaudu artikli 7 kohases menetluses;

                                               
1 Reguleerivate asutuste nõukogu koosseisu kuuluksid ka EFTA ja kanditaatriikide ning komisjoni esindajad, kuid vaatleja 
staatuses ja ilma hääleõiguseta.
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 võtta vastu ühiseid regulatiivseid seisukohti, mida riikide reguleerivad asutused 
peaksid hoolikalt arvesse võtma;

 avaldada komisjonile arvamust riikidevaheliste turgude analüüsi kohta;

 anda nõu üle-euroopalist huvi pakkuvates spektripoliitika küsimustes (k.a 
raadiospektripoliitika töörühmale/raadiospektrikomiteele);

 rahvusvaheline kooskõlastamine ja koostöö.
Lisaks täidaks BERT konkreetseid haldus-, registreerimis- ja järelevalveülesandeid, mis on 
seotud üle-euroopaliste küsimustega (nii nagu on ette nähtud ka EECMA puhul), eriti 
ülesandeid, mis on seotud tarbijate teadlikkuse tõstmisega, niivõrd kui selliste ülesannete 
täitmine pole vastuolus komisjoni suhtes kehtivate delegeerimiseeskirjadega, erandiks on ka 
võrguturbe küsimused.

BERTi eelarvet kaasrahastataks ELi eelarvest ja otse liikmesriikidelt (riikide reguleerivate 
asutuste kaudu) tulevatest maksetest. Ühenduse rahastatava BERTi eelarveosa 
heakskiitmiseks tuleks luua parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajatest koosnev 
eelarvekomisjon. Ühendusepoolse rahastamise kasutamise peaksid heaks kiitma ja selle üle 
järelevalvet teostama parlament ja nõukogu ning selle rakendamise peaks kinnitama 
parlament.

BERTi aastane tööprogramm saaks lõpliku kuju pärast komisjoniga konsulteerimist ning see 
esitataks parlamendile ja nõukogule.

Aastaaruanne esitataks komisjonile, nõukogule ja parlamendile.
Esimeest võib kord aastas kutsuda osalema kuulamises parlamendi pädeva komisjoni ja 
nõukogu ees, selleks et vastata küsimustele BERTi tulemuslikkuse kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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. en



PA\718429ET.doc 5/57 PE404.762v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Tuleks anda uus nimi, mis kajastaks reguleerivate asutuste olemasolu kõnealuse ameti 
koosseisus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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 kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule.

Or. en

Selgitus

Uus nimi näitab funktsioonide muutumist. Viited võrgu- ja infoturbega seotud kohustustele 
tuleks välja jätta, sest BERT ei hakka neid funktsioone täitma.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ameti eesmärgid ja ülesanded ei piira 
liikmesriikide võrgu- ja infoturbega 
seotud pädevust, mis jääb Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu 
reguleerimisalast välja, eelkõige Euroopa 

5. Ameti tegevuseesmärgid ja ülesanded ei 
piira tegevust, mis on seotud avaliku 
julgeoleku, riigikaitse ning riigi tegevusega 
kriminaalõiguse ja riigi julgeoleku 
valdkonnas, sealhulgas riigi majandusliku 
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Liidu lepingu V ja VI jaotisega hõlmatud 
pädevust. Igal juhul ei piira ameti
tegevuseesmärgid ja ülesanded tegevust, 
mis on seotud avaliku julgeoleku, 
riigikaitse ning riigi tegevusega 
kriminaalõiguse ja riigi julgeoleku 
valdkonnas, sealhulgas riigi majandusliku 
heaoluga, kui see on seotud riigi julgeoleku 
küsimustega.

heaoluga, kui see on seotud riigi julgeoleku 
küsimustega. 

Or. en

Selgitus
Ka selle muudatusettepaneku puhul kajastab uus nimi muutust põhifunktsioonis; viited võrgu-
ja infoturbega seotud kohustustele tuleks välja jätta, sest BERT ei hakka neid funktsioone 
täitma.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) töötab välja ühised seisukohad, 
juhised ja head tavad regulatiivsete 
abinõude kehtestamiseks riigi tasandil ja 
jälgib nende rakendamist kõigis 
liikmesriikides;

Or. en

Selgitus
Kavandatud muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada BERTi rolli abinõude ühtlustamisel 
riikide reguleerivate asutuste juhendamise ja rakendamise järelevalve kaudu.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) annab reguleerimisküsimustes nõu turul 
tegutsevatele ettevõtjatele (k.a tarbijad) ja 
riikide reguleerivatele asutustele;

Or. en

Selgitus

Lisaks muudele turuosalistele peaks amet nõustama ka tarbijaid

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

BERT ei saa vastu võtta ETNSi numbritega seotud otsuseid, kuna sellised volitused on ainult 
komisjonil. Samuti, arvestades sellise menetluse rakendamise juhtude tõenäoliselt väikest 
arvu, pole selle ülesande andmine ametile põhjendatud ega proportsionaalne.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sagedustega seotud ülesannete puhul nõustab BERT (sarnaselt muudele küsimustele, sh 
artikli 7 kohane menetlus) komisjoni ja ka muid pädevaid asutusi, selleks et viimased saaksid 
neid ülesandeid tõhusamalt täita. BERT ei võta menetluste läbiviimist komisjonilt üle (mida 
väljendatakse verbiga „abistama”), kuna sellised menetlused on komisjoni ainupädevuses ja, 
arvestades nende rakendamise juhtude tõenäoliselt väikest arvu, pole selle ülesande andmine 
ametile põhjendatud ega proportsionaalne.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

BERT ei saa kasutustasusid koguda ega ümber jagada, sest tegelikku litsentseerimismenetluse 
kohustust BERT üle ei võta. Jällegi, arvestades sellise menetluse rakendamise juhtude 
tõenäoliselt väikest arvu, pole selle ülesande andmine ametile põhjendatud ega 
proportsionaalne.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Amet esitab komisjoni taotlusel 
komisjonile ja riikide reguleerivatele 
asutustele arvamusi kõikides elektroonilise 
sidega seotud küsimustes. Amet võib 
komisjonile ja riikide reguleerivatele 
asutustele kõikides elektroonilise sidega 
seotud küsimustes ka omal algatusel 
arvamusi esitada.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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. Amet toetab eelkõige raamdirektiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist, 
abistades komisjoni selliste soovituste või 
otsuste või tehniliste rakendusmeetmete 
ettevalmistamisel, mille komisjon peab 
vastu võtma kooskõlas direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikliga 19.
Sellega seoses nõustab amet kõigi tema 
funktsioonidega seotud uurimiste 
õigusaktidega seotud küsimustes ka 
Euroopa Parlamenti.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üldkasutatavate elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste turvalisus ja 
terviklikkus, kaasa arvatud turvalisuse ja 
terviklikkuse rikkumisega seotud 
küsimused, vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklile 13a 
ja direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv) artiklile 4;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõike 3 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõike 3 punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõike 3 punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõike 3 punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) raadiospektripoliitika töörühma 
ja/või raadiospektrikomitee või muude 
asjaomaste asutuste nõustamine asutuse 
ülesannetega seotud küsimustes, niivõrd 
kui need küsimused mõjutavad 
sagedusala haldamist või on sellest 
mõjutatud.

Or. en
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Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon peab asutuse esitatud 
arvamusi hoolikalt arvesse võtma ja 
avalikult selgitama, kuidas neid on 
arvesse võetud.

Or. en

Selgitus

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 5 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 
ning abinõudega seotud küsimustes

Ametiga konsulteerimine riigisiseste 
turgude määratlemise ja analüüsimisega 
seotud küsimustes

1. Komisjon teavitab ametit, kui ta 1. Komisjon teavitab ametit, kui ta 
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kavandab meedet vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 7
lõigetele 4 ja 8.

kavandab meedet vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 7
lõikele 4.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 5 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet esitab komisjonile arvamuse
asjaomase meetme eelnõu kohta nelja 
nädala jooksul pärast teavitamist. Arvamus 
sisaldab üksikasjalikku ja objektiivset 
analüüsi selle kohta, kas meetme eelnõu 
kujutab endast tõket ühtse turu jaoks, ning 
selle kokkusobivuse kohta ühenduse 
õigusega, eelkõige direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 8 osutatud 
eesmärkidega. Vajaduse korral juhib amet
tähelepanu muudatustele, mis tuleb 
meetme eelnõus teha nende eesmärkide 
kõige tõhusamaks saavutamiseks.

2. Komisjon taotleb ametilt arvamust
asjaomase meetme eelnõu kohta nelja 
nädala jooksul pärast teavitamist. Arvamus 
sisaldab üksikasjalikku ja objektiivset 
analüüsi selle kohta, kas meetme eelnõu 
kujutab endast tõket ühtse turu jaoks, ning 
selle kokkusobivuse kohta ühenduse 
õigusega, eelkõige direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artiklis 8 osutatud
eesmärkidega. Vajaduse korral palub 
komisjon ametil juhtida tähelepanu 
muudatustele, mis tuleb meetme eelnõus 
teha nende eesmärkide kõige tõhusamaks 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 5 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet annab komisjonile taotluse korral 3. Komisjon võib paluda ametil anda
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igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõikes 2 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõikes 2 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevast sättest on välja jäetud viited abinõudele, sest see kajastab meie arvamust, mille 
kohaselt ei peaks komisjoni vetoõigus abinõudele laienema. Siiski, nagu on märgitud eespool 
seoses artikliga 4, usume, et BERTil tuleks täita teatud rolli, mis peaks kajastuma ka 
raamdirektiivi asjakohastes muudatustes.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6
Liikmesriikide turgude läbivaatamine 

ameti poolt

välja jäetud

1. Kui amet saab komisjonilt vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 16 lõikele 7 taotluse analüüsida 
mõne liikmesriigi konkreetset asjaomast 
turgu, esitab ta komisjonile selle kohta 
arvamuse ning vajaliku teabe, sealhulgas 
avaliku arutelu ja turuanalüüsi 
tulemused. Kui amet leiab, et konkurents 
kõnealusel turul ei ole tõhus, lisab ta oma 
arvamusele pärast avalikku arutelu 
meetme eelnõu, määratledes ettevõtja(d), 
kes tuleb tema arvates sellel turul 
nimetada märkimisväärse turujõuga 
ettevõtjateks, ning kehtestatavad 
kohustused.
2. Amet võib enne oma arvamuse 
esitamist komisjonile nõu pidada 
asjaomase riigi konkurentsiasutustega.
3. Amet annab komisjonile taotluse korral 
igasugust olemasolevat teavet, mida on 
vaja lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmiseks.
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Or. en

Selgitus

Kogu artikkel 6 tuleks välja jätta, sest BERTi positsioon ei võimalda tal turuanalüüsi 
menetlust teostada, kuna tal puuduvad selleks vajalikud teadmised kohalikust olukorrast, 
mida tõhusa menetluse jaoks vaja läheks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon on vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 15 
lõikele 4 määranud kindlaks riikidevahelise 
turu, kohustub amet seda koostöös riikide 
reguleerivate asutustega vastavalt 
nimetatud direktiivi artikli 16 lõikele 5 
analüüsima ning esitama komisjonile 
selle kohta arvamuse.

2. Kui komisjon on vastavalt direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 15 
lõikele 4 määranud kindlaks riikidevahelise 
turu, võib amet taotluse korral olla abiks
koos riikide reguleerivate asutustega 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 16 
lõikele 5 teostatavas ühises turuanalüüsis.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui amet teeb järelduse, et konkurents 
asjaomasel riikidevahelisel turul ei ole 
tõhus, lisab ta oma arvamusele meetme 
eelnõu, määratledes ettevõtja(d), kes tuleb 
tema arvates sellel turul nimetada 
märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks, 
ning kehtestatavad kohustused.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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 lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vastandina riiklikele turgudele (kus riikide reguleerivad asutused peaksid säilitama pädevuse 
meetmete võtmiseks) tunnustatakse komisjoni pädevust meetmete võtmiseks riikidevahelistel 
turgudel, siiski on BERTi arvamuse esitamise jaoks konkreetse sisu ja metoodika 
määratlemine põhjendamatu, ebaproportsionaalne ja ka paindumatu, eriti kuna 
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riikidevaheliste turgude analüüsi puhul puudub pretsedent.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja viited BERTi volitustele otsuste vastuvõtmiseks (vt ka märkused artikli 3 
kohta).

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Amet annab taotluse korral või omal 
algatusel komisjonile, 
raadiospektripoliitika töörühmale ja/või 
raadiospektrikomiteele või muudele 
asjaomastele asutustele vajaduse korral 
nõu tema funktsioonidega seotud 
küsimustes, mis mõjutavad või mida 
mõjutab raadiosageduste kasutamine
ühenduse elektroonilises sides, samuti 
töötab välja ühisnõuanded komisjonile 
otsuse 676/2002/EÜ (raadiospektrit 
käsitlev otsus) artikli 6 lõikes 3 osutatud 
ühiste poliitikaeesmärkide koostamise 
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suhtes, tehes vastavalt vajadusele tihedat 
koostööd raadiospektripoliitika töörühma 
ja raadiospektrikomiteega.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Amet annab taotluse korral või omal 
algatusel raadiospektripoliitika 
töörühmale ja/või raadiospektrikomiteele 
või muudele asjaomastele asutustele nõu
seoses nende nõuannetega komisjonile 
otsuse 676/2002/EÜ (raadiospektrit 
käsitlev otsus) artikli 6 lõikes 3 osutatud 
ühiste poliitika eesmärkide püstitamise 
kohta, kui need on seotud elektroonilise 
side sektoriga.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Amet lisab oma panuse komisjoni, 
raadiospektripoliitika töörühma, 
raadiospektrikomitee või muude 
asjaomaste asutuste avaldatavatesse 
raportitesse raadiosageduste kasutamise 
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vajadused ja ülesanded. prognoositava arengu kohta elektroonilise 
side sektoris ja poliitika kohta, määratledes 
potentsiaalsed vajadused ja ülesanded.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekute eesmärk on täpsemini määratleda BERTi roll sagedusaladega seoses 
ja selgitada, et selle peamiseks rolliks ei ole mitte ainult komisjoni, vaid ka konkreetsete 
asutuste (raadiospektrikomitee ja raadiospektripoliitika töörühm) nõustamine, kellel juba on 
kohustused sagedusaladega seoses. BERTile ei peaks panema kohustusi, mis juba on 
määratud raadiospektrikomiteele ja raadiospektripoliitika töörühmale, kuna see tooks kaasa 
tõhususe vähenemise ja segaduse sagedusalasid ja regulatiivset tegevust käsitlevate volituste 
osas, vaid pigem peaks BERTi roll olema selliseid asutusi täiendav, tagamaks, et 
elektroonilise side poliitika eesmärgid on kõigis selles sektoris tegutsevates asutustes ühtsed.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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 
kõnealused meetmed võivad tulla kasuks.

1. Amet esitab komisjoni ja/või 
raadiospektripoliitika töörühma ja 
raadiospektrikomitee või muude 
asjaomaste asutuste 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 
kõnealused meetmed võivad tulla kasuks.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni taotlusel selgitab või täiendab 
amet iga lõike 1 alusel esitatud arvamust 
taotluses määratud aja jooksul.

3. Komisjoni või raadiospektripoliitika 
töörühma ja/või raadiospektrikomitee või 
muu asjaomase asutuse taotlusel selgitab 
või täiendab amet iga lõike 1 alusel 
esitatud arvamust taotluses määratud aja 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Ehkki siseturule on hea, kui BERT aitab komisjonile arvamuste esitamisega kaasa komisjoni 
jõupingutustele seoses lubade tingimuste ja menetluste ühtlustamisega, oleks mis tahes kindla 
nõude määratlemine selliste arvamuste sisu kohta vastuolus paindlikkuse põhimõttega ja 
BERTi võimega suunata tõhusalt riikide reguleerivate asutuste oskusteavet.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12
Ettevõtjate valimise ettepanek

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

BERTi eesmärk ei peaks olema ja tema positsioon ei peaks eeldama aktiivset rolli ühenduse 
tasandi valikumenetlustes, kuna selliste kohustuste delegeerimine komisjonilt BERTile pole 
nende menetluste võimalikku arvu arvestades põhjendatud.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13
Ühise valikukorra raames antud 

raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tühistamine

välja jäetud

Amet esitab komisjonile taotluse korral 
arvamuse direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklis 6b sätestatud ühise 
valikukorra raames antud õiguste 
tühistamise kohta. Arvamuses tuleb 
analüüsida seda, kas kõnealuste õigustega 
seotud tingimusi on tõsiselt ja korduvalt 
rikutud.

Or. en

Selgitus

Kogu artikkel 13 tuleks välja jätta vastavalt artiklite 11 ja 12 kohta tehtud märkustele. 
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14
Võrgu- ja infoturve

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

ENISA ja BERTi ühendamine tooks kaasa segaduse poliitika eesmärkides, prioriteetides ja 
juhtimises ning muud ettenägematud ja mittevajalikud raskused, kahjustades reformitud korra 
sujuvat toimimist ja tõhusust.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15
Omaalgatus

välja jäetud

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. en

Selgitus

See säte on liigne ja tuleks artikli 4 muudetud sõnastust arvestades välja jätta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16
Ameti teenuste eest määratud 
haldustasude sissenõudmine

välja jäetud

1. Komisjon määrab artikli 54 lõikes 2 
osutatud korras ja ameti arvamuse alusel 
kindlaks haldustasud, mis määratakse 
ettevõtjatele, kes kasutavad ameti 
teenuseid. Amet nõuab need haldustasud 
sisse.
2. Haldustasud kehtestatakse igale 
ettevõtjale eraldi objektiivsel, läbipaistval 
ja proportsionaalsel viisil, mis muudab 
võimalikult väikseks lisahalduskulud ja 
muud kaasnevad tasud.
3. Lõikes 1 osutatud haldustasudega võib 
katta:
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(a) ametile valikukorra juhtimisel 
vastavalt artiklile 12 tekkinud 
halduskulud;
(b) kaebuste läbivaatamise vastavalt 
artiklile 34;
(c) ametile Euroopa 
telefoninumeratsioonivälja haldamisel 
vastavalt artiklile 8 tekkinud halduskulud.
Kõik tasud on väljendatud ja tuleb maksta 
eurodes.
4. Haldustasud määratakse kindlaks 
summas, mis tagab, et sellega on 
põhimõtteliselt võimalik katta kõik 
osutatud teenuste kulud.
5. Amet avaldab igal aastal oma 
halduskuludest ja -tasudest ülevaate. Kui 
tasude ja kulude kogusummad erinevad, 
esitab ta komisjonile arvamuse, näidates 
ära tasude asjakohased kohandused.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab asjaolu, et BERT ei osuta teenuseid, mille eest haldustasude 
võtmine oleks õigustatud.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17
Ühise valikukorra raames antud 

raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tasude ning määratud 

haldustasude sissenõudmine ja 
ümberjaotamine

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

See artikkel jäetakse tervikuna välja, sest BERT ei hakka tegelema kasutus- ja haldustasude 
kogumise ja ümberjaotamisega.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 19 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet edendab kooskõlas ühenduse 
elektroonilise side poliitikaga nii 
liikmesriikide omavahelist kui ka 

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

liikmesriikide, riikide reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahelist 
teabevahetust seoses reguleerimistegevuse 
olukorra ja arenguga elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 19 lõike 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 19 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PA\718429ET.doc 29/57 PE404.762v01-00
Freelance-tõlge

ET

konfidentsiaalsust, ning esitab 
analüüsitulemused liikmesriikidele ja 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 19 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Amet toetab kõigi kasutajate teavitamist 
ning õigeaegse, objektiivse ja arusaadava 
teabe kättesaadavust, sealhulgas võrgu- ja 
infoturbe küsimustes, edendades selleks 
muu hulgas kasutusel olevate heade tavade, 
kaasa arvatud kasutajate hoiatamise 
meetodite vahetamist, ning püüdes luua 
kooskõla avaliku ja erasektori algatuste 
vahel.

5. Amet toetab kõigi kasutajate teavitamist 
ning õigeaegse, objektiivse ja arusaadava 
teabe kättesaadavust, edendades selleks 
muu hulgas kasutusel olevate heade tavade 
vahetamist, ning püüdes luua kooskõla 
avaliku ja erasektori algatuste vahel.

Or. en

Selgitus

Planeerimise ja ressursijaotuse kaalutlustest lähtudes tuleks koolitusega seotud kohustused 
lõike 2 punktis c määratleda kitsamalt. Lõige 4 jäetakse tervikuna välja ja lõige 5 jäetakse 
välja osaliselt, et kajastada võrguturbega seotud kohustuste väljajätmist.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 21 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet avaldab elektroonilise side sektori 
arengut, sealhulgas tarbijate küsimusi 
käsitleva aastaaruande, milles ta määratleb 
elektroonilise side siseturu 

2. Amet avaldab elektroonilise side sektori 
arengut, sealhulgas tarbijate küsimusi 
käsitleva aastaaruande, milles ta määratleb 
elektroonilise side siseturu 
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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, 
kui palju kasutatakse liikmesriikides 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artiklis 34 osutatud kohtuväliseid 
menetlusi.

väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked, sealhulgas need, mis on seotud 
tarbijate ebapiisava teadlikkusega. 
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, kui palju 
kasutatakse liikmesriikides direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artiklis 34 osutatud kohtuväliseid 
menetlusi. Aastaaruande tarbijaid 
mõjutavaid küsimusi käsitlevad osad, sh 
jaetariifide võrdlusandmed, avaldatakse 
ameti veebilehel tarbijatele lihtsalt 
arusaadaval kujul.

Or. en

Selgitus

Selgitus

Muudatused kajastavad rõhuasetuse nihkumist tarbijakaitse suunas

Muudatusettepanek 44

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, (e) alaline sidusrühm,

(f) apellatsiooninõukogu.

Or. en

„Haldusnõukogu” asendada „reguleerivate asutuste nõukoguga” artiklites 25, 26, 29,30, 
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37,38, 39,46 ja 49.

„Reguleerivate asutuste nõukogu” asendada „juhatusega” artiklites 28, 30 ja 37.

„Direktor” asendada „tegevdirektoriga” artiklites 25, 26, 27,30, 32,37, 38,44, 45 ja 46.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab olulist muutust juhtimisstruktuuris ja sellega kaotatakse 
struktuuriüksused ja ametikohad (võrguturbe ülem ja apellatsiooninõukogu), mis artikli 3 
muudatusettepanekuid arvestades on muutunud asjakohatuteks ja mittevajalikeks.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogu välja jäetud
1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. 
Halduskogu liikmed nimetatakse ametisse 
viisil, mis tagab kõrgeimate pädevuse ja 
sõltumatuse nõuete täitmise ning 
ulatuslikud asjakohased teadmised. 
Ametiaeg on viis aastat ning sama isiku 
võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Reguleerivate asutuste nõukogul on 
vaatleja staatus ja selle koosseisus on iga 
liikmesriigi kohta üks liige, kes peab 
olema kas riigi reguleeriva asutuse või 
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kõnealuses liikmesriigis regulatiivse 
raamistiku igapäevase kohaldamise eest 
vastutava asutuse juht või 
kõrgetasemeline esindaja. Komisjonil, 
samuti EFTA riikide ja kanditaatriikide 
reguleerivate asutuste esindajatel on 
vaatleja staatus.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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 oma esimehe ja 
juhatuse ülejäänud liikmed. Esimees 
valitakse üheaastaseks ametiajaks. Enne 
esimehena töötamist peab ta töötama 
kõigepealt ühe aasta aseesimehena. See 
isik peab aseesimehena töötama ka ühe 
aasta jooksul pärast esimehena töötamise 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 

4. Reguleerivate asutuste nõukogu otsuste 
vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku 
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liikmete häältest. kohalolevate liikmete häältest, v.a juhul, 
kui käesoleva määrusega nähakse ette 
teisiti. 

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige tingimused, mille alusel üks liige 
saab teist esindada, ning vajaduse korral 
ka kvoorumitega seotud reeglid.

5. Igal liikmel on üks hääl.

Or. en

Selgitus

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).



PE404.762v01-00 34/57 PA\718429ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu 
on sätestatud artikli 29 lõikes 2.

1. Reguleerivate asutuste nõukogu
nimetab ametisse tegevdirektori, nagu on 
sätestatud artikli 29 lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab pärast 
direktoriga nõupidamist kooskõlas artikli 
31 lõikega 2 ametisse võrguturbe ülema.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu kõik otsused, mis puudutavad ameti 
funktsioonide täitmist vastavalt artiklile 3.
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.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 27 lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu liikmed, nagu on 
sätestatud artikli 33 lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega



PA\718429ET.doc 37/57 PE404.762v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Haldusnõukogu võtab vastu iga-
aastase aruande ameti tegevuse kohta ning 
edastab selle hiljemalt 15. juuniks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning kontrollikojale. Artikli 28 lõike 4 
kohaselt sisaldab see aruanne reguleerivate 
asutuste nõukogu poolt heaks kiidetud 
eraldi osa, mis käsitleb ameti reguleerivat 
tegevust asjaomasel aastal.

11. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu iga-aastase aruande ameti tegevuse 
kohta ning edastab selle hiljemalt 15. 
juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning kontrollikojale. 
Artikli 28 lõike 4 kohaselt sisaldab see 
aruanne reguleerivate asutuste nõukogu 
poolt heaks kiidetud eraldi osa, mis 
käsitleb ameti reguleerivat tegevust 
asjaomasel aastal, kaasa arvatud tarbijate 
teadlikkuse edendamiseks võetud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Haldusnõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna haldusnõukogu eemaldatakse juhtimisstruktuurist, siis võtab tema ülesanded ja 
kohustused üle reguleerivate asutuste nõukogu, nii et komisjoni ettepanekus sisalduvad 
haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu ülesanded ja kohustused koondatakse ühe 
organi vastutusalasse. Ülesannete loetelu täpsustatakse, et näidata, et BERT ei võta vastu 
otsuseid (ja ei võta oma menetluste teostamise eest tasu) ja et tal puuduvad võrguturbealased 
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kohustused.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Haldusnõukogu esitab komisjonile 
arvamuse haldustasude kohta, mida amet
võib oma artiklis 16 sätestatud ülesannete 
täitmisel ettevõtjatelt nõuda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna haldusnõukogu eemaldatakse juhtimisstruktuurist, siis võtab tema ülesanded ja 
kohustused üle reguleerivate asutuste nõukogu, nii et komisjoni ettepanekus sisalduvad 
haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu ülesanded ja kohustused koondatakse ühe 
organi vastutusalasse. Ülesannete loetelu täpsustatakse, et näidata, et BERT ei võta vastu 
otsuseid (ja ei võta oma menetluste teostamise eest tasu) ning tal puuduvad võrguturbealased 
kohustused.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivate asutuste nõukogu välja jäetud
1. Reguleerivate asutuste nõukokku 
kuulub igast liikmesriigist üks liige, kes 
juhib riigi sõltumatut reguleerivat asutust, 
mis vastutab reguleeriva raamistiku 
igapäevase kohaldamise eest liikmesriigis, 
ning direktor ja komisjoni hääleõiguseta 
esindaja. Iga liikmesriigi reguleeriv 
asutus nimetab ühe asendusliikme. 

Or. en
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Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktor on reguleerivate asutuste 
nõukogu esimees.

2. Juhatus koosneb kuni viiest liikmest, 
kellest kaks on reguleerivate asutuste 
nõukogu aseesimehed ja üks on 
reguleerivate asutuste nõukogu esimees. 
Juhatuse koosoleku kutsub kokku 
esimees.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu valib
oma liikmete hulgast esimehe ja 
aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest, 
kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks 
ja pool aastat ja neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad 
ei ole enam reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed.

3. Ükskõik kumb aseesimees asendab 
esimeest, kui viimane ei saa oma 
ülesandeid täita.

Or. en
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Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete 
lihthäälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel peale direktori ja 
komisjoni esindaja on üks hääl.

4. Kui käesolevas määruses pole 
sätestatud teisiti, teeb juhatus otsused 
lihthäälteenamusega. Igal juhatuse 
liikmel on üks hääl. Häälte võrdse
jagunemise korral otsustab esimehe hääl.

Or. en

Selgitus

Koos teiste selle artikliga seotud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.

6. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb amet kas
reguleerivate asutuste nõukogu või 
juhatuse kaudu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud kajastavad seda, et ehkki reguleerivate asutuste nõukogu võtab üle 
haldusnõukogu ülesanded ja kohustused, luuakse samas ka juhatus, mis koosneb piiratud 
arvust reguleerivate asutuste nõukogu liikmete seast valitud liikmetest (sh esimees ja kaks 
aseesimeest).
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Sekretariaaditeenuseid osutab 
reguleerivate asutuste nõukogule amet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud kajastavad seda, et ehkki reguleerivate asutuste nõukogu võtab üle 
haldusnõukogu ülesanded ja kohustused, luuakse samas ka juhatus, mis koosneb piiratud 
arvust reguleerivate asutuste nõukogu liikmete seast valitud liikmetest (sh esimees ja kaks 
aseesimeest).

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28
Reguleerivate asutuste nõukogu ülesanded

Artikkel 28
Juhatuse ülesanded

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 suuniseid tegevdirektori
ülesannete täitmiseks.

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 
või hääletamisel ei osale.

2. Juhatuse esimeest võib kord aastas 
kutsuda osalema kuulamises parlamendi 
pädeva komisjoni ja nõukogu ees, selleks 
et anda aru ameti tulemuslikkusest.

3. Vastavalt artikli 26 lõikele 5 ja artikli 
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30 lõikele 4 ning kooskõlas artikli 37 
alusel koostatud eelarveprojektiga
kinnitab reguleerivate asutuste nõukogu 
ameti järgmise aasta tegevuse 
tööprogrammi.
4. Reguleerivate asutuste nõukogu kiidab 
heaks aastaaruande eraldi 
reguleerimistegevuse osa, nagu on 
sätestatud artikli 26 lõikes 11 ja artikli 30 
lõikes 9.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud väljendavad seda, et juhatus vastutab BERTi üldise toimimise ja 
esindamise eest.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29
Direktor

Artikkel 29
Tegevdirektor

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. Ametit juhib tegevdirektor, kellele 
annab suuniseid juhatus.

2. Direktori nimetab pärast reguleerivate 
asutuste nõukoguga nõupidamist ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
valdkonnas, vähemalt kahe kandidaadi 
seast, kelle esitab komisjon. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
ette ja vastama selle liikmete küsimustele.

2. Tegevdirektori nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu, pidades 
silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
valdkonnas.
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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 kolm aastat. 
Reguleerivate asutuste nõukogu koostab 
üheksa kuu jooksul enne kõnealuse tähtaja 
lõppu hinnangu. Hindamisel võtab 
reguleerivate asutuste nõukogu arvesse 
eelkõige järgmist: 

(a) ametiülesannete täitmine direktori 
poolt;

(a) ametiülesannete täitmine tegevdirektori
poolt;

(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks.

(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks.

4. Haldusnõukogu võib pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist komisjoni ettepaneku alusel 
ning arvestades hindamisaruannet ja 
üksnes juhul, kui see on põhjendatav ameti 
ülesannete ja vajadustega, pikendada ühe 
korra direktori ametiaega, kuid mitte 
rohkem kui kolmeks aastaks.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu võib, 
arvestades hindamisaruannet ja üksnes 
juhul, kui see on põhjendatav ameti 
ülesannete ja vajadustega, 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 direktori ametisse 
nimetamiseni.

5. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada
reguleerivate asutuste nõukogu otsusega, 
mis tehakse oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

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

Or. en

Selgitus

Direktori seisundit muudetakse ja ametikoht nimetatakse ümber tegevdirektoriks, selleks et 
kajastada tegevdirektori muutunud rolli uues juhtimisstruktuuris. Tegevdirektori valib 
reguleerivate asutuste nõukogu ja ta vastutab jooksva tegevjuhtimise eest. Kuna tegevdirektor 
saab suunised juhatuselt, ei saa ta olla vastutav parlamendi ja nõukogu ees.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktori ülesanded Tegevdirektori ülesanded
1. Direktor esindab ametit ning vastutab 
selle juhtimise eest.

1. Juhatus võib tegevdirektorit volitada 
ametit konkreetsetes küsimustes esindama
ja tegevdirektor vastutab ameti juhtimise 
eest.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektori (kelle ametikoht hakkab asendama direktori ametikohta) ülesandeid 
täpsustatakse, viies need vastavusse teiste artiklite muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 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

Tegevdirektori (kelle ametikoht hakkab asendama direktori ametikohta) ülesandeid 
täpsustatakse, viies need vastavusse teiste artiklite muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit 
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
komisjonile.

4. Tegevdirektor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle reguleerivate asutuste 
nõukogule. Reguleerivate asutuste 
nõukogu kiidab tööprogrammi projekti 
heaks ja esitab selle enne sama aasta 30. 
juunit komisjonile.

Direktor esitab tööprogrammi enne 1. 
septembrit haldusnõukogule 
vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektori (kelle ametikoht hakkab asendama direktori ametikohta) ülesandeid 
täpsustatakse, viies need vastavusse teiste artiklite muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31
Võrguturbe ülem

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

BERT ei võta üle ENISA ülesandeid, seepärast puudub vajadus võrguturbe ülema ametikoha 
järele (vt ka artikli 3 muudatusettepanekud).

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Reguleerivate asutuste nõukogu
moodustab alalise sidusrühma, kuhu 
kuuluvad asjaomaseid sidusrühmi 
esindavad eksperdid eelkõige info- ja 
sidetehnoloogia sektorist (tööandjad ja 
töövõtjate esindajad), tarbijarühmadest 
ning võrgu- ja sideturbe akadeemilised 
eksperdid. Reguleerivate asutuste 
nõukogu määrab kooskõlas 
tegevdirektoriga 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 

2. Alalise sidusrühma esimees on 
tegevdirektor. Rühma liikmete ametiaeg on 
kaks ja pool aastat. Rühma liikmed ei tohi 
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või reguleerivate asutuste nõukogusse. kuuluda reguleerivate asutuste nõukogusse.
3. Komisjoni esindajatel on õigus viibida 
rühma koosolekutel ning osaleda selle töös.

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.

4. Alaline sidusrühm võib nõustada 
reguleerivate asutuste nõukogu selle
käesolevast määrusest tulenevate 
ülesannete täitmisel, ameti tööprogrammi 
asjakohaste osade kohta ettepanekute 
tegemisel ning sidusrühmadega suhtluse 
tagamisel kõigis tööprogrammiga seotud 
küsimustes.

Or. en

Selgitus

Alaline sidusrühm on ameti oluline organ, sest ta esindab asjaomaste sidusrühmade, 
tarbijate, tööandjate ja töövõtjate esindajate huve.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33
Apellatsiooninõukogu

välja jäetud

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

Or. en
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Selgitus

Kuna BERT ei võta vastu otsuseid, mille peale saaks edasi kaevata, siis muutub käesolev 
artikkel mittevajalikuks.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34
Kaebused

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Kuna BERT ei võta vastu otsuseid, mille peale saaks edasi kaevata, siis muutub käesolev 
artikkel mittevajalikuks.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35
Esimese Astme Kohtusse või Euroopa 

Kohtusse kaebamine

välja jäetud

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

Selgitus

Kuna BERT ei võta vastu otsuseid, mille peale saaks edasi kaevata, siis muutub käesolev 
artikkel mittevajalikuks.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 36 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti tuludeks on: 1. Ameti 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);

(c) ühenduse toetus, mis vastavalt 
finantsmääruse artiklile 185 kantakse 
Euroopa Liidu üldeelarvesse;

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

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

(e) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse.

(e) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste sissemaksed.

Or. en

Selgitus

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 37 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööprogrammi, ning edastab 
projekti haldusnõukogule koos esialgse 
ametikohtade loeteluga. Igal aastal esitab 
haldusnõukogu direktori koostatud 
projekti alusel ameti järgmise eelarveaasta 
tulude ja kulude kalkulatsiooni. Selle 
kalkulatsiooni, mis sisaldab ka 
ametikohtade loetelu projekti, edastab
haldusnõukogu komisjonile hiljemalt 31. 
märtsiks. Enne kalkulatsiooni 
vastuvõtmist esitatakse direktori koostatud 
projekt reguleerivate asutuste nõukogule, 
kes võib projekti kohta arvamuse esitada.

1. Tegevdirektor koostab igal aastal 
hiljemalt 15. veebruariks esialgse 
eelarveprojekti, mis sisaldab 
tegevuskulusid ja eeloleva rahandusaasta 
tööprogrammi, ning edastab projekti 
reguleerivate asutuste nõukogule koos 
esialgse ametikohtade loeteluga. Igal aastal 
esitab reguleerivate asutuste nõukogu
tegevdirektori koostatud projekti alusel 
ameti järgmise eelarveaasta tulude ja 
kulude kalkulatsiooni, näidates selles 
summad, mille katteallikaks on 
ühendusepoolne rahastamine (artikli 36 
punkt c) ja liikmesriikide sissemaksed 
(artikli 36 punkt e). Selle kalkulatsiooni, 
mis sisaldab ka ametikohtade loetelu 
projekti, edastab tegevdirektor
reguleerivate asutuste nõukogule ja ameti 
eelarvekomisjonile („eelarvekomisjon”).

Eelarvekomisjon koosneb 16 liikmest, 
kellest seitse nimetab Euroopa Parlament, 
seitse nõukogu ja kaks komisjon. 
Eelarvekomisjon langetab otsuseid oma 
liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Eelarvekomisjon ei ole 
alaline organ. Eelarvekomisjon kiidab 
heaks eelarve projekti juurde lisatava 
ametikohtade loetelu projekti, mille 
summad kaetakse ühenduse vahenditest 
vastavalt artiklile 26, ning edastab oma 
otsuse reguleerivate asutuste nõukogule 
ja komisjonile.
Reguleerivate asutuste nõukogu koostab 
eelarve ja ametikohtade loetelu projekti 
lõpliku versiooni, arvestades 
eelarvekomisjoni otsust, ja otsustab, kas ja 
millises ulatuses tuleb täitmine katta 
liikmesriikide sissemaksetest vastavalt 
artikli 36 punktile e.

Or. en
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Selgitus

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 37 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab kalkulatsiooni 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(edaspidi „eelarvepädevad asutused”) koos 
Euroopa ühenduste üldeelarve projektiga. 

2. Komisjon edastab eelarvekomisjoni 
heaks kiidetud ja vastavalt lõikele 1 
komisjonile edastatud kalkulatsiooni 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(edaspidi „eelarvepädevad asutused”) koos 
Euroopa Liidu üldeelarve projektiga.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanek nr 77

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 37 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Haldusnõukogu teatab viivitamata 
eelarvepädevatele asutustele oma 
kavatsusest rakendada projekte, millel võib 
olla oluline rahaline mõju tema eelarve 
rahastamisele, eriti kõiki kinnisvaraga 
seotud projekte, nagu hoonete rentimine 

6. Reguleerivate asutuste nõukogu teatab 
viivitamata eelarvepädevatele asutustele 
oma kavatsusest rakendada projekte, millel 
võib olla oluline rahaline mõju tema 
eelarve rahastamisele, eriti kõiki 
kinnisvaraga seotud projekte, nagu hoonete 
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või ost. Haldusnõukogu teatab nendest 
komisjonile. Kui üks või teine 
eelarvepädev asutus kavatseb esitada 
arvamuse, teavitab ta kahe nädala jooksul 
pärast hoonestusprojekti kohta teate 
saamist ametit sellise arvamuse avaldamise 
kavatsusest. Kui vastust ei tule, võib amet 
jätkata kavandatud tegevust.

rentimine või ost, juhul kui väljapakutud 
projekt nõuab ühenduse lisarahastamist 
vastavalt artikli 36 punktile c. Sellisel 
juhul teatab amet sellest komisjonile. Kui 
üks või teine eelarvepädev asutus kavatseb 
esitada arvamuse, teavitab ta kahe nädala 
jooksul pärast hoonestusprojekti kohta 
teate saamist ametit sellise arvamuse 
avaldamise kavatsusest. Kui vastust ei tule, 
võib amet jätkata kavandatud tegevust.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanek nr 77

Muudatusettepanek 80

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 sidusrühm ja muud tarbijate 
huvigrupid, ja annab neile võimaluse 
kavandatavat arvamust mõistliku aja 
jooksul kommenteerida. Amet teeb 
konsulteerimise tulemused, välja arvatud 
konfidentsiaalse teabe, kättesaadavaks 
avalikkusele.

Or. en

Selgitus

Muudatuste eesmärk on kajastada BERTi volituste ja kohustuste muutust vastavalt artiklile 3. 
BERTil ei peaks ettepaneku kohaselt olema volitusi meetmete võtmiseks ja ta oleks peamiselt 
ainult arvamusi esitav konsultatiivorgan. Viide tarbijate huvigruppidele peab tagama, et 
tarbijate huve asjakohaselt arvesse võetaks.
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti töötajad, kaasa arvatud direktor, 
võrguturbe ülem ning liikmesriikide 
lähetatud ajutised ametnikud, kirjutavad 
alla kohustuste ja huvide deklaratsioonile, 
näidates ära kõik otsesed või kaudsed 
huvid, mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks. Sellised deklaratsioonid 
esitatakse kirjalikult.

Ameti töötajad, kaasa arvatud 
tegevdirektor ning liikmesriikide lähetatud 
ajutised ametnikud, kirjutavad alla 
kohustuste ja huvide deklaratsioonile, 
näidates ära kõik otsesed või kaudsed 
huvid, mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks. Sellised deklaratsioonid 
esitatakse kirjalikult.

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatuse eesmärk on kajastada ettepanekuid artiklite 3 ja 24 kohta, mis 
käsitlevad võrguturbe ülema ametikoha väljajätmist.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 48 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ametit esindab direktor. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatus on kooskõlas muudetud juhtimisstruktuuriga ja juhatusele BERTi 
esindamise õiguse andmisega artikli 28 lõikes 1.
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 49 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti töötajate, kaasa arvatud direktori 
ja võrguturbe ülema suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.

1. Ameti töötajate, v.a liikmesriikidest 
lähetatud eksperdid, kaasa arvatud 
tegevdirektori suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.

Or. en

Selgitus

Kavandatud muutused kajastavad artiklite 3 ja 24 muudatusettepanekuid, mis käsitlevad 
võrguturbe ülema ametikoha kaotamist ja muutusi juhtimisstruktuuris, s.o haldusnõukogu 
likvideerimist ja reguleerivate asutuste nõukogu suuremat rolli.

Muudatusettepanek 84

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 

Amet hindab kahe aasta jooksul pärast 
ameti tegevuse tegelikku algust ning pärast 
seda iga viie aasta järel 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, sh tarbijate
seisukohti. Aruanne ja sellega kaasnevad 
võimalikud ettepanekud edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
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sellega kaasnevad võimalikud ettepanekud 
edastatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

komisjonile.

Or. en

Selgitus

Kuna komisjon BERTi ei kontrolli, siis on asjakohasem lasta BERTi tegevuse üle järelevalvet 
teostada BERTil endal. Siiski saadetakse BERTi koostatud aruanne läbipaistvuse huvides ka 
komisjonile.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56
Üleminekusätted

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Välja jäetud vastavalt artikli 3 muudatusettepanekutele (ENISA ei muutu BERTi osaks).
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