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antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
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*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
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muutmiseks
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(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0699);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0428/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 
märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
460/2004, millega luuakse Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi 
„ENISA määrus”) loodi 2004. aastal 
viieks aastaks Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet (ENISA), mille eesmärk on 
tagada ühenduse võrgu- ja infoturbe 
kõrge ja tõhus tase ning töötada Euroopa 

välja jäetud
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Liidu kodanike, tarbijate, ettevõtjate ning 
avaliku sektori organisatsioonide jaoks 
välja võrgu- ja infoturbekultuur ning selle 
kaudu toetada siseturu sujuvat toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni 1. juuni 2007. aasta 
teatises Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti (ENISA) hindamise 
kohta” esitati hinnang välisekspertide 
aruandele, milles hinnati ENISA tegevust 
alates selle loomisest, samuti ENISA 
juhatuse soovitused seoses ENISA 
määrusega ning algatati avalik arutelu. 
Nimetatud eksperdiaruande peamised 
järeldused kinnitasid ENISA loomise ja 
tema algsete eesmärkide aluseks olnud 
põhimõtete kehtivust ning eelkõige 
ENISA panust elektroonilise side tõelise 
siseturu saavutamisse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Samal ajal tehti kindlaks hulk 
probleeme, sealhulgas eriti 
organisatsiooni struktuuri, töötajate arvu 
ja oskuste jagunemise ning logistiliste 
raskustega seotud probleemid. ENISA 
põhiülesanded peaksid kujunema nii, et 

välja jäetud
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need moodustaksid ameti keskse 
komponendi, mis peaks eesmärkide ja 
ülesannete selge määratlemisega tagama 
nende eesmärkide ja ülesannete 
tõhusama, sihikindlama ja kulutõhusama 
täitmise kooskõlas parema õigusloome 
põhimõttega üheainsa ameti poolt, mis on 
pädev ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste reguleeriva raamistiku 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 organ, 
Euroopa telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu (edaspidi 
„BERT”). BERT aitaks komisjonile ja 
riikide reguleerivatele asutustele (edaspidi 
„RRAd”) 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.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti suhtes. Kui 
muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb 
vastavad muudatused teha kogu tekstis.)

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus ja sellega loodav 
amet peaksid moodustama ühenduse 
elektroonilise side reguleeriva raamistiku 
lahutamatu osa. Seoses sellega on ametil
eriti oluline roll mehhanismides, mis on 
ette nähtud elektroonilise side siseturu 
konsolideerimiseks ja teatavatel asjaoludel 
turuanalüüside tegemiseks.

(17) BERTil oluline roll mehhanismides, 
mis on ette nähtud elektroonilise side 
siseturu konsolideerimiseks ja teatavatel 
asjaoludel turuanalüüside tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 7

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 tava ja allesjäänud 
kitsaskohad ning aitab kaasa Euroopa 
Liidus reisivatele kodanikele pakutavate 
soodustuste taseme parandamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 

(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 
vajaduse korral BERTilt sõltumatut 
eksperdiabi seoses raadiosageduste 
kasutamisega ühenduses.
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tehnika ja turu areng on küll 
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.

(22) Elektroonilise side sektor on 
kõrgetasemelisema Euroopa 
teadmuspõhise majanduse poole 
liikumisel võtmetähtsusega ning tehnika ja 
turu areng on 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.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Amet peaks eelkõige hindama 
vajadust kohaldada ühtlustatud 
tingimustel antavate kasutusõiguste puhul 
ühenduse tasandil ühist valikukorda, 
andma komisjonile nõu kõnealuse 

välja jäetud
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valikukorra puhul kohaldatavate 
tingimuste ja kriteeriumide kohta ning 
võtma vastu ja hindama ettevõtjate 
taotlusi kõnealuste kasutusõiguste 
saamiseks. Amet peaks komisjonile 
vajaduse korral nõu andma ka seoses 
kõnealuste kasutusõiguste tühistamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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 liikmesriikide 
taotlusel tehnilist nõu andva ameti 
arvamus peaks hõlbustama nende 
direktiivide järjepidevat kohaldamist riigi 
tasandil. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Elektrooniliste sideteenuste 
osutajatele võib kehtestada loasüsteemi 
haldamise ja kasutusõiguste andmise eest 
haldustasusid. Lisaks haldustasudele võib 
raadiosageduste ja numbrite kasutamise 
eest kohaldada kasutustasu. Ettevõtjate 
halduskoormuse vähendamiseks peaks 
haldustasusid ja kasutustasusid ühise 
valikukorra raames sisse nõudma ja 
liikmesriikidele ümber jaotama amet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Amet peaks kaasa aitama parima 
reguleerimispraktika arengule ning 
elektroonilise side sektorit reguleerivate 
eeskirjade järjepidevale kohaldamisele, 
hõlbustades teabevahetust riikide 
ametiasutuste vahel ja tehes asjakohase 
teabe avalikkusele hõlpsalt kättesaadavaks. 
Ametil peaks olema võimalus käsitleda 
majandus- ja tehnilisi küsimusi ning 
juurdepääs kõige ajakohasemale teabele, et 
vastata areneva infoühiskonna 
majanduslikele ja tehnilistele 
väljakutsetele, näiteks sellistes 
valdkondades nagu võrgu- ja infoturve 
ning raadiosagedustuvastamise seadmed.

(27) Investeeringud ja innovatsioon on 
elektroonilise side sektoris tihedalt seotud 
ning BERT peaks kaasa aitama parima 
reguleerimispraktika arengule ning 
elektroonilise side sektorit reguleerivate 
eeskirjade järjepidevale kohaldamisele, 
hõlbustades teabevahetust riikide 
ametiasutuste vahel ja tehes asjakohase 
teabe avalikkusele hõlpsalt kättesaadavaks. 
BERTil peaks olema võimalus käsitleda 
majandus- ja tehnilisi küsimusi ning 
juurdepääs kõige ajakohasemale teabele, et 
vastata areneva infoühiskonna 
majanduslikele ja tehnilistele 
väljakutsetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15

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 

(29) 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 
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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.

tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 16

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 RRAde konkreetset 
rolli ja sõltumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Ametil peaksid olema vajalikud (33) BERTil peaksid olema vajalikud 
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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.

volitused oma ülesannete 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.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) BERTi sujuvaks toimimiseks on vaja, 
et tegevdirektor nimetataks ametisse tema 
pädevust, dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning elektrooniliste 
sidevõrkude, -teenuste ja turgude alaseid 
asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas 
pidades ning et ta täidaks oma 
tööülesandeid täiesti sõltumatult ja 
korraldaks BERTi sisest tööd paindlikult. 
Tegevdirektor peaks tagama BERTi
ülesannete tõhusa ja sõltumatu täitmise.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
(„direktori” asendamine 
„tegevdirektoriga”) kohaldatakse kogu 
teksti suhtes. Kui muudatusettepanek vastu 
võetakse, tuleb vastavad muudatused teha 
kogu tekstis.)

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20

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 
tarbijaorganisatsioonide vahel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ameti menetlustega tuleks seetõttu 
tagada, et ametil on juurdepääs 
elektroonilise side sektori erialastele 
teadmistele ja kogemustele, eelkõige 
sellistes tehniliselt keerukates ja kiirelt 
muutuvates valdkondades nagu võrgu- ja 
infoturve.

(38) BERTi menetlustega tuleks seetõttu
tagada, et BERTil on juurdepääs 
elektroonilise side sektori erialastele 
teadmistele ja kogemustele, eelkõige 
tehniliselt keerukates ja kiirelt muutuvates 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada vajalike 
eriteadmiste ja kogemuste kasutamine 
ameti võrgu- ja infoturbega seotud 
ülesannete täitmisel, tuleks ametisse 
määrata võrguturbe ülem. Tuleks luua 
alaline sidusrühm, kes annab nõu 
võrguturbe ülemale, ergutab kõnealuse 
valdkonnaga seotud kogemuste ja 
parimate tavade vahetamist ning peab 
korrapärast dialoogi erasektori, 
tarbijaorganisatsioonide ja teiste 
sidusrühmadega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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 tuludest annavad 
RRAd. Liikmesriigid on kohustatud 
tagama, et RRAsid rahastatakse sel 
eesmärgil piisavalt ja tingimusteta.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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 
kehtestada BERTi taotlusel trahve 
ettevõtjatele, kes 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
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma reguleerimisala, eesmärkide ja 
ülesannete raames peaks amet eelkõige 
järgima ühenduse institutsioonide suhtes 
kohaldatavaid sätteid seoses tundliku 
sisuga dokumentide käsitlemisega. 
Vajaduse korral tuleb tagada käesoleva 
määruse raames ühtne ja turvaline 
teabevahetus.

(43) RRAd peaksid tagama, et BERT 
järgib oma reguleerimisala, eesmärkide ja 
ülesannete raames eelkõige ühenduse 
institutsioonide suhtes kohaldatavaid 
sätteid seoses tundliku sisuga dokumentide 
käsitlemisega. Vajaduse korral tuleb tagada 
käesoleva määruse raames ühtne ja 
turvaline teabevahetus. 

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Amet peaks kohaldama asjaomaseid 
ühenduse õigusakte, mis käsitlevad üldsuse 
juurdepääsu dokumentidele, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele, ja üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

(44) RRAd peaksid tagama, et BERT 
kohaldab asjaomaseid ühenduse õigusakte, 
mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele, ja 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. 
aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Kolmandad riigid peaksid saama 
osaleda ameti töös kooskõlas ühendusega 
sõlmitavate asjaomaste lepingutega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitus kohandada käesoleva määruse 
lisas määratletud teavet tehnika või turu 
arenguga. Kuna need meetmed on üldist 
laadi ja nendega muudetakse käesoleva 
määruse mitteolulisi osi, tuleb need vastu 
võtta kontrolliga regulatiivmenetluse teel, 
mis on sätestatud otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Kuna kavandatud meetme eesmärke, 
st elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
siseturu paremat toimimist ja kogu 
ühendust hõlmava elektroonilise side 
arengut ei ole võimalik piisaval määral 
saavutada liikmesriikide tasandil, vaid 
need on käesoleva määruse 
üleeuroopalise ulatuse tõttu paremini 
saavutatavad ühenduse tasandil, võib 
ühendus võtta meetmeid kooskõlas
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
määrus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale, 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Luuakse Euroopa 
telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu („BERT”), 
mille ülesanded on sätestatud käesolevas 
määruses. Komisjon konsulteerib 
BERTiga, täites talle raamdirektiivi ja 
eridirektiividega antud ülesandeid, nagu 
on sätestatud käesolevas määruses.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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 kogu ühendust hõlmava 
elektroonilise side arengule.

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) nõustab komisjoni vajaduse korral
nende ettevõtjate valimisel, kellele antakse 
raadiosageduste ja numbrite kasutusõigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 39

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 
soovitusi piiriülestes vaidlustes ja vajaduse 
korral e-juurdepääsetavuse küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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 ka omal algatusel komisjonile 
või RRAdele arvamuse esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 41

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. Et edendada raamdirektiivi ja 
eridirektiivide sätete ühtset kohaldamist, 
palub komisjon BERTi abi ka selliste 
soovituste või otsuste ettevalmistamisel, 
mille komisjon peab vastu võtma 
kooskõlas direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikliga 19. Euroopa 
Parlament võib samuti BERTilt sellist abi 
paluda, kui seda on vaja mõne BERTi 
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tegevusalasse kuuluva päringu või 
õigusakti puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 43

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; 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 44

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) BERTi vastutusalasse kuuluvad 
küsimused, kui need mõjutavad spektri 
haldamist või on sellest mõjutatud;

Or. en

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisaks täidab amet artiklites 5–23 
sätestatud eriülesandeid.

4. Lisaks võib komisjon taotleda, et BERT 
täidaks artiklites 5–23 sätestatud 
eriülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon ja RRAd võtavad BERTi 
esitatud arvamusi väga tõsiselt arvesse. 
Nad avalikustavad, millisel viisil on 
arvamusi arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 48

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 
seotud küsimustes

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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. BERT 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 palub 
komisjon BERTil osutada muudatustele, 
mis tuleb meetme eelnõus teha nende 
eesmärkide kõige tõhusamaks 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Liikmesriikide turgude läbivaatamine 

ameti poolt
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), 
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet täidab ühtlustatud 
numeratsioonialade juhtimise ja 

välja jäetud
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haldamisega seotud ülesandeid vastavalt 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artikli 10 lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet teeb riikide reguleerivate 
asutustega koostööd küsimustes, mis on 
seotud ühenduse numeratsiooniressursside 
väärkasutamisega või nendega seotud 
pettustega, eelkõige piiriüleste teenuste 
puhul. Ta võib esitada arvamuse meetme 
kohta, mille võib ühenduse või riigi 
tasandil võtta pettuse ja väärkasutamise 
ning muude tarbijatele numeratsiooniga 
seoses muret tekitavates küsimustes.

3. Komisjoni taotlusel teeb BERT riikide 
reguleerivate asutustega koostööd 
küsimustes, mis on seotud ühenduse 
numeratsiooniressursside väärkasutamisega 
või nendega seotud pettustega, eelkõige 
piiriüleste teenuste puhul. Ta võib esitada 
arvamuse meetme kohta, mille võib 
ühenduse või riigi tasandil võtta pettuse ja 
väärkasutamise ning muude tarbijatele 
numeratsiooniga seoses muret tekitavates 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet vaatab igal aastal direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) 
artikli 26 lõike 4 alusel saadud teabe 
põhjal läbi meetmed, mille liikmesriigid 
on võtnud oma kodanike teavitamiseks 
Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 
olemasolust ja kasutamisest. 
Läbivaatamise tulemused lisatakse artikli 
21 lõikes 2 osutatud aastaaruandesse.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 55

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 nõustab taotluse korral vastavalt 
vajadusele komisjoni, 
raadiospektripoliitika töörühma (edaspidi 
„RSPG”) ja/või raadiospektrikomiteed 
(edaspidi „RSC”) BERTi vastutusalasse 
kuuluvates küsimustes, mis mõjutavad
raadiosageduste kasutamist ühenduse 
elektroonilises sides või on sellest 
mõjutatud. Vajaduse korral teeb BERT 
tihedat koostööd RSPG ja RSCga.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võib paluda BERTil anda 
nõu RSPG-le ja/või RSC-le seoses viimati 
nimetatute 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
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon võib nõuda, et BERT aitaks 
koostada aastaaruannet raadiosageduste 
kasutamise prognoositava arengu kohta 
elektroonilise side sektoris ja poliitika 
kohta, eelkõige määratledes potentsiaalsed 
vajadused ja ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 58

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 
kõnealused meetmed võivad tulla kasuks.

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 
ühendust hõlmavad teenused, millele 
kõnealused meetmed võivad tulla kasuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) määrata kindlaks elektroonilised 
sideteenused, mille piiriülesel osutamisel 
ühenduses tuleks kasutada sagedusi või 
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

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni taotlusel selgitab või 
täiendab amet iga lõike 1 alusel esitatud 

3. Komisjon võib nõuda, et BERT 
selgitaks või täiendaks iga lõike 1 alusel 
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arvamust taotluses määratud aja jooksul. esitatud arvamust taotluses määratud aja 
jooksul.  

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib nõuda, et BERT esitaks 
komisjonile, RSPG-le või RSC-le
arvamuse direktiivi 2002/20/EÜ 
(loadirektiiv) artiklis 6b sätestatud ühise 
valikukorra raames antud õiguste 
tühistamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Võrgu- ja infoturve

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



PR\717944ET.doc 37/76 PE404.717v01-00

ET

(c) toetades ühenduse koostööd 
kolmandate riikidega ning vajaduse 
korral rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et edendada 
ülemaailmselt ühtset lähenemisviisi 
võrgu- ja infoturbe küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

BERT 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

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Ameti teenuste eest määratud 
haldustasude sissenõudmine

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 
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võimalikult väikseks lisahalduskulud ja 
muud kaasnevad tasud.
3. Lõikes 1 osutatud haldustasudega võib 
katta:
(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

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Ühise valikukorra raames antud 

raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tasude ning määratud 

haldustasude sissenõudmine ja 
ümberjaotamine

1. Kui ühise valikukorra raames antud 
raadiosageduste ja numbrite 
kasutusõiguste tasud on ettevõtjatele 
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kehtestatud direktiivi 2002/20/EÜ 
(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

Muudatusettepanek 67

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 

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

olukorra ja arenguga elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 68

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 ning

Or. en

Muudatusettepanek 69

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 RRAde 
koolitamist kõikides elektroonilise sidega 
seotud küsimustes. 

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet kogub eelkõige direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 13a 

välja jäetud
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alusel asjakohast teavet, et analüüsida 
olemasolevaid ja kujunevaid riske. Ta 
analüüsib eelkõige ELi tasandil selliseid 
riske, mis võivad mõjutada elektrooniliste 
sidevõrkude töökindlust ja kättesaadavust 
ning nendes levitatava ja vahetatava teabe 
autentsust, terviklikkust ja 
konfidentsiaalsust, ning esitab 
analüüsitulemused liikmesriikidele ja 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Sagedusteaberegistri ja mobiilside 

rändlusteenuse andmebaasi haldamine
1. Avalikkusele tehakse ühise teabepunkti 
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kaudu kättesaadavaks register, mis annab 
teavet raadiosageduste kasutamise kohta 
liikmesriikides, et tagada ühenduses 
raadiosageduste kasutamise teabe 
ühtlustatud kättesaadavus. Liikmesriigid
annavad registrile teavet raadiospektri 
kasutamise kohta korrapäraselt ja 
vastavalt ameti sellekohasele taotlusele. 
Amet vastutab registri haldamise ja 
avaldamise eest. Registris hoitakse 
käesoleva määruse lisas täpsustatud 
teavet ja igasugust muud teavet, mida 
amet peab asjakohaseks. Komisjon võib 
võtta rakendusmeetmeid lisa 
kohandamiseks tehnika või turu 
arenguga. Rakendusmeetmed, millega 
muudetakse käesoleva määruse 
mitteolulisi osi, võetakse vastu artikli 54 
lõikes 3 sätestatud korras.
2. Amet vastutab sellise andmebaasi 
haldamise ja avaldamise eest, mis sisaldab 
teavet mobiilsete kõne- ja 
andmesideteenuste rändlushindade kohta 
ühenduses, sealhulgas vajaduse korral 
andmeid ühenduse äärepoolseimates 
piirkondades tehtud ja vastuvõetud 
rändluskõnede erikulude kohta. Amet 
jälgib selliste hindade arengut ning 
avaldab selle kohta aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet jälgib elektroonilise side turu 
arengut ning eelkõige enim kasutatud 
toodete ja teenuste jaehindu. 

1. Komisjon võib nõuda, et BERT jälgiks
elektroonilise side turu arengut ning 
eelkõige enim kasutatud toodete ja teenuste 
jaehindu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet avaldab elektroonilise side sektori 
arengut, sealhulgas tarbijate küsimusi 
käsitleva aastaaruande, milles ta määratleb 
elektroonilise side siseturu 
väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked. Aruandes tuleb samuti esitada 
ülevaade ja analüüs, mis käsitleb 
liikmesriikide poolt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 4 lõike 3 alusel 
antud teavet vaidluste lahendamise riiklike 
menetluste kohta, ning teave selle kohta, 
kui palju kasutatakse liikmesriikides 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artiklis 34 osutatud kohtuväliseid 
menetlusi. 

2. BERT avaldab elektroonilise side 
sektori arengut, sealhulgas tarbijate 
küsimusi käsitleva aastaaruande, milles ta 
määratleb elektroonilise side siseturu 
väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked. Aruandes tuleb samuti esitada 
ülevaade ja analüüs, mis käsitleb 
liikmesriikide poolt direktiivi 2002/21/EÜ 
(raamdirektiiv) artikli 4 lõike 3 alusel 
antud teavet vaidluste lahendamise riiklike 
menetluste kohta, ning teave selle kohta, 
kui palju kasutatakse liikmesriikides 
direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse 
direktiiv) artiklis 34 osutatud kohtuväliseid 
menetlusi. Seda aruannet tutvustatakse 
Euroopa Parlamendis, kes võib otsustada 
arvamuse esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 75

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. Komisjon võib nõuda, et BERT esitaks
koos aastaaruande avaldamisega 
komisjonile arvamuse meetmete kohta, 
mida võiks võtta lõikes 1 osutatud 
küsimuste läbivaatamisel tuvastatud 
probleemide lahendamiseks. Seda 
arvamust tutvustatakse Euroopa 
Parlamendis.

Or. en
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet avaldab korrapäraselt aruande 
direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
artiklis 18 osutatud interaktiivsete 
digitaaltelevisiooniteenuste 
koostalitlusvõime kohta.

4. Komisjon võib paluda BERTil avaldada
korrapäraselt aruanne direktiivi 
2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artiklis 18 
osutatud interaktiivsete 
digitaaltelevisiooniteenuste 
koostalitlusvõime kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 77

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. BERT nõustab komisjoni ja liikmesriike 
nende taotlusel elektrooniliste sideteenuste 
ja lõppseadmete koostalitlusvõime, 
juurdepääsetavuse ja kasutatavuse 
parandamise ning eelkõige piiriülese 
koostalitlusvõime küsimustes, jälgides 
puuetega ja vanemate lõppkasutajate 
erivajadusi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet avaldab liikmesriikide antud 
teabe ja ametile direktiivi 2002/22/EÜ 
(universaalteenuse direktiiv) artikli 33 
lõike 3 alusel laekunud teabe põhjal 
aastaaruande meetmete kohta, mis on 
võetud elektrooniliste sideteenuste ja -
seadmete juurdepääsetavuse 
parandamiseks puuetega lõppkasutajate 
jaoks. Aruandes määratletakse meetmed, 
mida võiks ühenduse või riiklikul tasandil 
võtta juurdepääsetavuse parandamiseks. 
Vajaduse korral võib amet anda soovitusi 
meetmete kohta, mida võiks võtta riiklikul 
tasandil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib komisjoni taotlusel täita 
täiendavaid eriülesandeid.

BERT võib komisjoni taotlusel täita 
täiendavaid eriülesandeid, kui kõik BERTi 
liikmed on sellega nõus. 

Or. en
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti koosseis BERTi koosseis

Ameti koosseisu kuuluvad: BERTi koosseisu kuuluvad:
(a) haldusnõukogu, (a) reguleerivate asutuste nõukogu,

(b) reguleerivate asutuste nõukogu,
(c) direktor, (c) tegevdirektor

(d) võrguturbe ülem, 
(e) alaline sidusrühm,
(f) apellatsiooninõukogu.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
(„haldusnõukogu” asendamine 
„reguleerivate asutuste nõukoguga” ning 
„direktori” asendamine 
„tegevdirektoriga”) kohaldatakse kogu 
teksti suhtes. Kui muudatusettepanek vastu 
võetakse, tuleb vastavad muudatused teha 
kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse
kuulub igast liikmesriigist üks liige, kes on 
sõltumatu RRA juht või selle määratud 
kõrgetasemeline esindaja ning vastutab 
reguleeriva raamistiku igapäevase 
kohaldamise eest liikmesriigis. Iga 
liikmesriigi RRA nimetab ühe 
asendusliikme. Komisjon osaleb 
reguleerivate asutuste nõukogu eelneval 
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nõusolekul vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 82

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 üks aasta, 
vastavalt töökorras sätestatud 
valimiskorrale.

Or. en

Muudatusettepanek 83

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 tegevdirektor 
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

Muudatusettepanek 84

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 pole teisiti sätestatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Sekretariaaditeenuseid osutab 
reguleerivate asutuste nõukogule BERT.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Reguleerivate asutuste nõukogu 
nimetab ametisse esimehe ja aseesimehe, 
nagu on sätestatud artikli 25 lõikes 2, 
samuti tegevdirektori, nagu on sätestatud 
artikli 26 lõikes 13 b. Reguleerivate 
asutuste nõukogu langetab kõik otsused, 
mis puudutavad BERTi käesoleva 
määruse artiklis 3 loetletud ülesannete 
täitmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga nõupidamist ja pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult artikli 
28 lõike 3 kohase heakskiidu saamist iga 
aasta 30. septembriks vastu ameti järgmise 
aasta tööprogrammi ning saadab selle 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile. Tööprogramm võetakse 
vastu, ilma et see piiraks iga-aastase 

5. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
pärast komisjoniga nõupidamist iga aasta 
30. septembriks vastu BERTi järgmise 
aasta tööprogrammi ning saadab selle 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile. 
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eelarvemenetluse kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusnõukogu otsustab pärast 
komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta 
vastu annakuid, annetusi või toetusi 
teistest ühenduse allikatest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori ja 
võrguturbe ülema suhtes.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Haldusnõukogu kehtestab vajaduse 
korral ameti personalipoliitika vastavalt 
artikli 49 lõikele 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Haldusnõukogu võtab vastavalt 
artiklile 47 vastu erisätted, mis on 
vajalikud, et rakendada ameti 
dokumentidele juurdepääsu õigust.

10. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
BERTi nimel vastavalt artiklile 47 vastu 
erisätted, mis on vajalikud, et rakendada 
ameti dokumentidele juurdepääsu õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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

11. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu iga-aastase aruande BERTi tegevuse 
kohta ning edastab selle hiljemalt 15. 
juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning kontrollikojale.
Euroopa Parlament võib nõuda, et 
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reguleerivate asutuste nõukogu poolt heaks 
kiidetud eraldi osa, mis käsitleb ameti 
reguleerivat tegevust asjaomasel aastal.

reguleerivate asutuste nõukogu esimees või 
tegevdirektor BERTi tegevusega seotud 
asjakohaste teemade käsitlemiseks tema 
poole pöörduks.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Haldusnõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

12. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu BERTi töökorra.

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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

Muudatusettepanek 100

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Enne artiklites 4–23 osutatud ja 
tema pädevusvaldkonda kuuluvate 
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arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse tegevdirektorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu tegevdirektorile suuniseid 
tegevdirektori ülesannete täitmiseks.
(Artikli 28 lõike 1 teksti 
ümberpaigutamine. „Direktor” on 
asendatud „tegevdirektoriga”.)

Or. en

Muudatusettepanek 101

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 b. Reguleerivate asutuste nõukogu 
nimetab ametisse tegevdirektori. 
Reguleerivate asutuste nõukogu peab 
selle otsuse tegema oma liikmete vähemalt 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. 
Tegevdirektori kandidaat selliste 
arvamuste koostamisel või hääletamisel ei 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 102

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 c. Vastavalt artikli 26 lõikele 5 ja 
artikli 30 lõikele 4 ning kooskõlas artikli 
37 alusel koostatud eelarveprojektiga 
kinnitab reguleerivate asutuste nõukogu 
BERTi järgmise aasta tegevuse 
tööprogrammi.
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(Artikli 28 lõike 3 teksti 
ümberpaigutamine. „Amet” on asendatud 
„BERTiga”.)

Or. en

Muudatusettepanek 103

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13d. Reguleerivate asutuste nõukogu 
kiidab heaks aastaaruande eraldi 
reguleerimistegevuse osa, nagu on 
sätestatud artikli 26 lõikes 11 ja artikli 30 
lõikes 9.
(Artikli 28 lõike 4 teksti 
ümberpaigutamine.)

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Reguleerivate asutuste nõukogu

1. Reguleerivate asutuste nõukokku 
kuulub igast liikmesriigist üks liige, kes 
juhib riigi sõltumatut reguleerivat asutust, 
mis vastutab reguleeriva raamistiku 
igapäevase kohaldamise eest liikmesriigis, 
ning direktor ja komisjoni hääleõiguseta 
esindaja. Iga liikmesriigi reguleeriv 
asutus nimetab ühe asendusliikme.
2. Direktor on reguleerivate asutuste 
nõukogu esimees.
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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.
4. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete 
lihthäälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel peale direktori ja 
komisjoni esindaja on üks hääl.
5. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu oma töökorra.
6. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.
7. Sekretariaaditeenuseid osutab 
reguleerivate asutuste nõukogule amet.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Reguleerivate asutuste nõukogu 

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

(Artikli 28 lõiked 1, 3 ja 4 on muudetud 
vastavalt artikli 26 lõigeteks 13 a, 13 c ja 
13 d.)

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktor 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. BERTi juhib tegevdirektor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. 
Tegevdirektor ei küsi juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega võta selliseid 
juhiseid vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Enne ametisse määramist 
võivad Euroopa Parlament ja komisjon 
esitada reguleerivate asutuste nõukogu 
valitud kandidaadi sobivuse kohta 
mittesiduva arvamuse. Selleks kutsutakse 
kandidaat esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ja vastama selle 
liikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 108

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 
komisjoni ettepaneku alusel ning 
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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Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes reguleerivate asutuste nõukogu
otsusega, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi arvamust. Reguleerivate 
asutuste nõukogu peab selle otsuse tegema 
vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tegevdirektor määrab reguleerivate 
asutuste nõukogu päevakorra. Ta osaleb 
reguleerivate asutuste nõukogu töös 
hääleõiguseta.

Or. en

Muudatusettepanek 111

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 eest 
vastavalt reguleerivate asutuste nõukogu 
suunistele.
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Or. en

Muudatusettepanek 112

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 nõuandvat 
tegevust käsitlevat osa ning finants- ja 
haldusküsimusi käsitlevat osa.

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Võrguturbe ülem

1. Võrguturbe ülem vastutab ameti 
ülesannete koordineerimise eest seoses 
võrgu- ja infoturbega. Võrguturbe ülem 
tegutseb direktori alluvuses ja annab 
direktorile oma tegevuse kohta aru. Ta 
valmistab oma tegevuse kohta igal aastal 
ette tööprogrammi. 
2. Võrguturbe ülema nimetab viieks 
aastaks ametisse haldusnõukogu, pidades 
silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
turbe valdkonnas, vähemalt kahe 
kandidaadi seast, kelle esitab komisjon. 
3. Võrguturbe ülema võib ametist 
vabastada üksnes haldusnõukogu 
otsusega, mis tehakse pärast direktoriga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
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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

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Alaline sidusrühm

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

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Apellatsiooninõukogu

1. Apellatsiooninõukogusse kuulub kuus 
liiget ja kuus asendusliiget, kes valitakse 
riikide reguleerivate asutuste,
konkurentsiasutuste või teiste riiklike või 
ühenduse institutsioonide praeguste või 
endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel 
on asjakohane töökogemus elektroonilise 
side sektoris. Apellatsiooninõukogu 
määrab oma esimehe.
2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu osalemiskutsele vastanute 
hulgast ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga nõupidamist.
3. Apellatsiooninõukogu liikmete 
ametiaeg on viis aastat. Neid võib 
ametisse tagasi nimetada. 
Apellatsiooninõukogu liikmed on oma 
otsuseid tehes sõltumatud. Nad ei pea 
lähtuma ühestki juhisest. Nad ei tohi täita 
ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus muid 
ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, 
kui liige on süüdi tõsises üleastumises, 
mille puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist vastava otsuse.
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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

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
Kaebused

1. Apellatsiooninõukogu vastutab ameti 
poolt artikli 8 lõikega 1 hõlmatud 
valdkondades vastu võetud otsuste või 
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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 
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
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Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
Esimese Astme Kohtusse või Euroopa 

Kohtusse kaebamine
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.

Or. en

Muudatusettepanek 118

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 6. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktile 47.

(b) osa loataotlejate poolt vastavalt artikli (b) kaks kolmandikku BERTi iga-
aastasest sissetulekust on RRAde otsesed 
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17 sätetele makstud kasutustasudest; osamaksed. Liikmesriikidel on kohustus 
tagada, et RRAdel oleks piisavalt rahalisi 
vahendeid ja inimressursse, et täita 
BERTi poolt neile antud ülesandeid ja 
võimaldada BERTi asjakohast 
rahastamist. Liikmesriigid peaksid 
kindlaks määrama eelarverea, mida 
RRAd kasutavad, et BERTile oma 
aastaeelarvest vahendeid eraldada.
Eelarved on avalikud.

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

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid 
pakkuvad ettevõtjad annavad ametile selle 
nõudmisel igasugust selle käesolevas 
määruses ette nähtud ülesannete täitmiseks 
vajalikku teavet, kaasa arvatud 
finantsteave. Ettevõtjad esitavad sellise 
teabe taotluse korral viivitamata ning ameti
nõutava ajakava ja täpsusastme kohaselt. 
Amet põhjendab oma teabenõuded.

1. Elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid 
pakkuvad ettevõtjad annavad BERTile
selle nõudmisel igasugust selle käesolevas 
määruses ette nähtud ülesannete täitmiseks 
vajalikku teavet, kaasa arvatud 
finantsteave. Ettevõtjad esitavad sellise 
teabe taotluse korral viivitamata ning 
BERTi nõutava ajakava ja täpsusastme 
kohaselt. Komisjon võib nõuda, et BERT 
põhjendaks oma teabenõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 120

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 BERT kavatseb kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega esitada arvamuse, 
konsulteerib ta vajaduse korral huvitatud 
isikutega ja annab neile võimaluse 
arvamuse projekti mõistliku aja jooksul 
kommenteerida. BERT teeb 
konsulteerimise tulemused, välja arvatud 
konfidentsiaalse teabe, kättesaadavaks 
avalikkusele. 

Or. en

Muudatusettepanek 121

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 122

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 123

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.

BERTi töötajad, reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed ja BERTi tegevdirektor 
kirjutavad igal aastal alla kohustuste ja 
huvide deklaratsioonile, näidates ära kõik 
otsesed või kaudsed huvid, mida võib 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks. 
Sellised deklaratsioonid esitatakse 
kirjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet tagab, et avalikkusele ja kõigile 
huvitatud isikutele antakse objektiivset, 
usaldusväärset ja hõlpsasti kättesaadavat 
teavet vajaduse korral eelkõige ameti 
töötulemuste kohta. Amet avalikustab ka 
direktori ning liikmesriikide lähetatud 
ajutiste ametnike huvide deklaratsioonid 
ning ekspertide huvide deklaratsioonid.

2. BERT tagab, et avalikkusele ja kõigile 
huvitatud isikutele antakse objektiivset, 
usaldusväärset ja hõlpsasti kättesaadavat 
teavet vajaduse korral eelkõige ameti 
töötulemuste kohta. BERT avalikustab ka 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmete 
ja tegevdirektori huvide deklaratsioonid.

Or. en
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Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. BERTi reguleerivate asutuste nõukogu 
liikmete, tegevdirektori, välisekspertide 
ning BERTi töötajate suhtes kehtivad 
asutamislepingu artikli 287 
konfidentsiaalsusnõuded isegi pärast nende 
töökohustuste lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 

1. BERTi töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt nende 
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institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.

personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 128

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti töös võivad osaleda Euroopa riigid, 
kes on sõlminud ühendusega kokkuleppe, 
mille alusel nad on vastu võtnud ja 
kohaldavad käesoleva määrusega 
reguleeritavas valdkonnas kehtivaid 
ühenduse õigusakte. Vastavalt kõnealuste 
kokkulepete asjakohastele sätetele 
töötatakse välja kord, millega nähakse 
eelkõige ette nende riikide ameti töös 
osalemise täpsed eeskirjad, eelkõige selle 
laad ja ulatus. See hõlmab eelkõige sätteid 
rahaliste osamaksete ja töötajate kohta. 
Osalemiskorras võib ette näha 
hääleõiguseta esindamise reguleerivate 
asutuste nõukogus.

BERTi töös võivad osaleda Euroopa riigid, 
kes on sõlminud ühendusega kokkuleppe, 
mille alusel nad on vastu võtnud ja 
kohaldavad käesoleva määrusega 
reguleeritavas valdkonnas kehtivaid 
ühenduse õigusakte. Vastavalt kõnealuste 
kokkulepete asjakohastele sätetele 
töötatakse välja kord, millega nähakse 
eelkõige ette nende riikide BERTi töös 
osalemise täpsed eeskirjad, eelkõige selle 
laad ja ulatus. Reguleerivate asutuste 
nõukogu otsusega võib osalemiskorras
ette näha hääleõiguseta esindamise 
reguleerivate asutuste nõukogu 
koosolekutel.

Or. en
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Muudatusettepanek 130

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 
üldaruande 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 ja sellega kaasnevad võimalikud 
ettepanekud edastatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Euroopa 
Parlament esitab komisjoni aruande 
kohta arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Üleminekusätted

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

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – esimene 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 pole piisavalt paranenud 
ja reguleerivate asutuste kogu on 
jätkuvalt vaja.

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust: Raamprogrammid

Komisjoni esimene raamettepanek 2001. aastal tulenes Euroopa Liidu kavast alustada 
Euroopa telekommunikatsioonituru liberaliseerimist. Turu avamise ja ümberkorraldamise abil 
andis Euroopa Liit võimaluse tekkida turustruktuuridel, mis edukamalt vabastasid 
konkurentsivõimeliste turgude uuendamise ja arendamise potentsiaali sidesektoris. Kaheksa 
aastat hiljem on läbivaatamise eesmärk hinnata selle aja jooksul saavutatud tulemusi, 
kriitiliselt analüüsida ELi reguleeriva raamistiku edukust konkurentsivõimelise ja 
integreeritud turule ülemineku toetamisel ja esitada vajadusel uusi ideid ja suundi.

Üldiselt rääkides on tõhustunud konkurents selles sektoris osutunud investeeringute ja 
innovatsiooni peamiseks motivaatoriks. Jõupingutused on vilja kandnud ja liberaliseerimise 
mõju on olnud väga positiivne, sest selle tulemusena on toimunud majanduskasv, loodud uusi 
töökohti ning tekkinud uusi majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi. Praegu on 
telekommunikatsiooniteenuste sektor kiiresti kasvav kõrgtehnoloogia sektor, kus 
innovaatilisuse aste on kõrge, investeeringud ja tootlikkus märkimisväärne ning kasumlikkus 
on muu kui finantssektori keskmisest sageli kõrgem. See teeb sellest sektorist muu kui 
finantstegevuse sektori olulise tähtsusega osa, sest Eurostati arvutuste kohaselt andis see 
2005. aastal 27 liikmesriigiga ELi osas keskmiselt 3,5% lisaväärtust.

Konkurentsivõime osas konkurentide suhtes olid selle sektori investeeringud 2005. aastal 
suuremad kui USA ja Aasia Vaikse ookeani piirkonna investeeringud. Samal aastal jõudis 
Euroopa Liidu elektrooniliste sideteenuste turg 273 miljardi euroni. Tarbijale on need mõjud 
selgelt tunda. Telekommunikatsioonioperaatorite vaheline konkurents on järsult vähendanud 
telefonikõnede hindu viimase 20 aasta jooksul. 2000. ja 2006. aasta vahelisel ajal langes ELis 
kolmeminutilise telefonikõne kaalutud keskmine hind 65% ja kümneminutilise kõne kaalutud 
keskmine hind 74%.

Kuigi liberaliseerimine on senini olnud edulugu, on meil siiski kohustus tagada, et meie kui 
poliitiliste otsuste tegijad loome meie äriühingutele parimad tingimused, eriti kui võtta 
arvesse meie püüdlusi muuta Euroopa teadmuspõhiseks majanduseks ja 
telekommunikatsioonisektori tähtsust selle eesmärgi täitmisel. Selle saavutamiseks ei tohi me 
loorberitele puhkama jääda. Ikka veel on meie integreeritud turu loomise teel pudelikaelad.
Ikka veel on lahendamata mõned liikmesriikide vahelised piiriülesed küsimused ja 
erimeelsused seoses lairibajuurdepääsu, digitaliseerimise ja teenustega. Need tuleb lahendada, 
kui me tahame tagada tõelist ühisturgu.

Komisjoni ettepanek luua Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet: põhiprobleemid

Praeguses Euroopa telekommunikatsiooni raamistiku läbivaatamise käigus on komisjon 
teinud ettepaneku luua Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet (EECMA) 
(KOM(2007)0699); 2007/0249(COD)). Raportöör on seisukohal, et hoolimata sellest, kui 
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heade kavatsustega EECMA loomise ettepanek on tehtud, tuleb lähemal vaatlemisel ilmsiks 
mitmeid raskusi. Komisjoni ettepanek väljendab head tahet parandada ühtse turu toimimist. 
Kuid sellised EECMAga seotud tulevikku suunatud ettepanekud võivad vastupidiselt 
kavandatule hoopis nõrgestada Euroopa konkurentsivõimet, suurendades bürokraatiat suure 
bürokraatliku masinavärgi loomisega ja takistades Euroopa Komisjoni püüdlusi parandada 
reguleerimist, millele president Barroso on avalikult nii palju tähelepanu pühendanud. Lisaks 
on see ka vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, sest see võtab volitused ära liikmesriikidelt ja 
riikide reguleerivatele asutustelt, kes on kohapeal. See oleks liiga kaugel turust, mille 
reguleerimiseks see on ette nähtud, tegutsedes isoleerituna nendest, kellel on
igapäevateadmised nende turgude kohta. Selle olemasolu ja tegevus on vastuolus pikaajalise 
eesmärgiga asendada eelnev reguleerimine konkurentsiõigusega, sest ta muudab 
reguleerimiskindluse ebakindlamaks ja Euroopa Liidu reguleerimise vähem ennustatavaks. 
Kavandatud ühinemisest ENISAga on väga raske aru saada. Tõepoolest, ENISA ühinemine 
EECMAga ainult kahjustaks viimase toimimist. Komisjon ei saaks halduskulusid eriti palju 
kärpida, ta vaid kahjustaks ameti põhitegevust, pannes ENISAle ülesandeks tegelda 
küsimustega, mis ei kuulu tema pädevusse.

Tagasi algusesse: BERT

Raportöör väidab, et ei tohiks liiga kiiresti üle parda heita praeguse elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste Euroopa Reguleerijate Grupi (ERG) positiivseid omadusi, kuigi ta 
märgib, et tulevase edu nimel tuleks seda mõningal määral reformida. Ta märgib, et mõned 
vastused on olemas komisjoni ettepanekus EECMA kohta, kuigi samal ajal loobutakse 
kohmaka Euroopa Liidu ameti loomisest. Seega teeb raportöör ettepaneku luua BERT (Body 
of European Regulators in Telecommunications - Euroopa telekommunikatsioonisektori 
reguleerivate asutuste kogu), mis võtaks üle paljud EECMA ülesanded, aga mitte raskepärase 
ameti laadi. Selle töö aluseks oleksid ERGi head tavad ning sujuvamaks muudetud toimimine 
ja töömeetodid. BERT tugevdaks komisjoni kohustust selle uue asutusega konsulteerida ja 
võtta täielikult arvesse selle seisukohti. BERTi loomine EÜ asutamislepingu artikli 95 
kohaselt integreeriks praeguse ERG Euroopa Liidu õigusesse ja see oleks formaalselt
nõuandev kogu, mille ülesanded ja kohustused on talle selgelt antud määrusega. See annaks 
BERTile rohkem tõhusust ja legitiimsust kui ERGl praegu on, tagades riikide reguleerivate 
asutuste (RRAde) tõhusa osalemise ja säilitades nende hindamatud kohapealsed kogemused.

Mida BERT peaks tegema?

BERT oleks komisjoni sõltumatu eksperdiabi ja jääks valitsustest ja tööstusharust 
sõltumatuks. Nagu EECMA, tegutseks ka BERT komisjoni peamise eksperdiabina, kuid ta 
abistaks ka üksikuid riikide reguleerivaid asutusi, et edendada järjekindlat reguleerivat 
lähenemisviisi kogu Euroopa Liidus. BERT esitaks vabalt oma seisukohti ja mitte ainult 
komisjoni taotlusel ning arendaks edasi praegusi ERG üksikasjalikke ühiseid seisukohti 
prioriteetsete turgude kohta, kehtestaks riikide reguleerivate asutuste võetud meetmete 
vastavuse jälgimise programmi ja teeks kindlaks kõik põhjendamatud lahknevused.

Praegusel subsidiaarsuse põhimõttel rajaneval koordineerimise tasakaalul on oma eriline 
raison d'être ja siseturg on tegelikult paljude alamturgude kogu oma eriomaduste ja 
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dünaamikaga. Seetõttu tähendab reguleeriva sekkumise koherentsus tegelikult määruse 
proportsionaalse kohaldamise tagamist, samal ajal lahendades konkreetseid 
konkurentsiküsimusi, mis tekivad konkreetses kohas ja konkreetsel ajal, ning seda saavad 
kõige paremini teha riikide reguleerivad asutused, kes on kohapeal.

Loomulikult ei läheks ENISA ülesanded BERTile üle mitte üksnes sellepärast, et nende 
vastavate ülesannete vahel puudub sünergia, kuid rohkem sellepärast, et selline samm võib 
takistada selle sõltumatust.

Spektripoliitika, eri riikide reguleerivate asutuste koosseis ja pädevus varieeruvad 
liikmesriigiti, sest kõik riikide reguleerivad asutused ei ole selles valdkonnas pädevad. Sellest 
tulenevalt peaksid raadiospektripoliitika töörühm ja raadiospektrikomitee oma tööd jätkama ja 
kuigi BERT ei võtaks Euroopa spektripoliitika juhtimist enda peale, tuleks siiski 
olemasolevate asutustega tiheda koostöö tegemise süsteemi edasi arendada, nii et BERT 
nõustaks vajadusel komisjoni nende ettevõtjate valimisel, kellele antakse raadiosageduste 
kasutamise õigused ja numbrid ükskõik millises üleeuroopalises litsentsimismenetluses.

Struktuur ja personal

BERT annab oma tegevusest täielikult aru asjaomastele Euroopa institutsioonidele ja on 
nende ees oma tegevuses läbipaistev. Nagu ERG praegu, koosneb ka BERT iga liikmesriigi 
reguleeriva asutuse esindajatest. Selle struktuur on palju kergem kui EECMAl, kuid nii 
komisjonist kui ka liikmesriikidest sõltumatuse tagamiseks on tal on oma personal.
Reguleerijate kogu koosneb 27 RRA esindajatest. BERTi vastutuse, läbipaistvuse ja 
nähtavuse suurendamiseks luuakse peadirektori koht. Euroopa Parlament võiks kutsuda 
direktorit oma aruteludest osa võtma ja teavitama parlamendiliikmeid BERTi tööst ja 
edusammudest. Samuti annaks ta ajakohastatud teavet Euroopa elektroonilise side turu arengu 
kohta.

Rahastamine ja läbipaistvus

BERTi rahastatakse järgmiselt. Üks kolmandik BERTI vahenditest tuleb ühenduse eelarvest 
ja kaks kolmandikku riikide reguleerivatelt asutustelt. Kõikides liikmesriikides nähakse ette 
sätted, millega tagatakse, et riikide RRAdel on piisavalt vahendeid BERTi osamaksete 
nõuetekohaseks tasumiseks. Sellise jaotamise loogika on selles, et ühenduse ühe kolmandiku 
suurune osamakse tagab BERTi mõningase integreerimise ühenduse süsteemi, aga ühenduse 
minimaalne osamakse hoiab ära BERTi muutumise Euroopa ameti omadustega asutuseks, 
mille ohtudest oli juttu eespool. BERTi viimine ühenduse süsteemi annab kindluse selle 
vastutuse ja läbipaistvuse osas. Euroopa ühendustelt rahastamise saamiseks peab BERT 
vastama teatavatele Euroopa nõuetele ja ta peab esitama aruanded oma rahastajatele.
Kaasrahastamine annab BERTi sõltumatuse ja tõhususe osas rohkem kindlust kui praegune 
ERG rahastamine ning julgustab RRAsid andma BERTile kvaliteetset tuge, kuna nad annavad 
oma osa selle toimimisse.

Aruandekohustus

Nagu eespool mainitud, annab BERT oma tegevusest aru. BERT koostab põhjaliku 
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aastaaruande oma tegevuse kohta, mis tehakse avalikkusele kättesaadavaks. BERTi 
raamatupidamisaruandeid kontrollib eelarvekontrollikomisjon. Läbipaistvuse tagamiseks 
esitab peadirektor igal aastal oma huvide aruande. Kuigi peadirektori valib reguleerijate kogu, 
jälgivad valimismenetlust ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament, kelle ülesandeks on 
anda esitatud kandidaadi kohta mittesiduv arvamus. Lisaks sellele võib Euroopa Parlament 
nõuda, et peadirektor ja/või reguleerijate kogu liige korraldaks parlamendis sisukaid 
briifinguid või osaleks kuulamistel.

Selge ülesanne: Selge tähtaeg

Ei tohiks unustada, et vajadus sellise asutuse järele on ajutine. BERT oleks üleminekuasutus, 
mis eksisteeriks kuni konkurentsiõiguse ja turgude arenemiseni punktini, kus eelnevat 
reguleerimist enam vaja ei ole. Kui arvestada, et sellise üksuse eluiga on lühike, on loogilisem 
seda teed käia pigem paindliku BERTiga kui EECMA taolise raskepärase komisjoni 
aparaadiga. Selle missiooni osas ei tohiks kahtlusi olla: peaks olema absoluutselt selge, et tal 
ei ole muud eesmärku kui välja töötada parimad tingimused telekommunikatsioonituru jaoks, 
et see turg võiks nii kiiresti kui võimalik toimida üksnes üldise konkurentsiõiguse kohaselt.
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