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LÜHISELGITUS 
 

Eesmärk ja kohaldamisala 

Telekommunikatsiooni pakett avaldati 2016. aasta septembris ja see sisaldab mitmeid 

seadusandlikke ja muid algatusi telekommunikatsiooni reguleeriva raamistiku uuendamiseks. 

Paketi tähelepanu keskmes on direktiivi eelnõu, millega luuakse Euroopa elektroonilise side 

seadustik, milles nähakse ette telekommunikatsiooni õigusnormide ajakohastamine, mida 

uuendati viimati 2009. aastal. Kultuuri- ja hariduskomisjon esitab selle eelnõu kohta ka oma 

arvamuse (arvamuse koostaja: Curzio Maltese).  

Käesolev ettepanek on telekommunikatsiooni paketi osa, mille eesmärgiks on luua ühtsem ja 

tõhusam elektroonilise side institutsiooniline raamistik. Määruse ettepaneku kohaselt 

asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) 

kui täieõiguslik Euroopa Liidu detsentraliseeritud amet (praegu tegutseb see hübriidstruktuuri 

vormis, mis oma olemuselt on valitsustevaheline organ, mis koondab riiklikke ametiasutusi, et 

ellu viia ELi ühtlustatud regulatiivseid ülesandeid, ning mida toetab ühenduse väike asutus 

BERECi büroo, mis annab BERECile professionaalset ja haldusabi).  

Seetõttu sisaldab ettepanek peamiselt tavapäraseid ametiga seotud sätteid kooskõlas Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 2012. aastal ühiselt kokkulepitud ühisavaldusega 

detsentraliseeritud ametite kohta. Samuti koondatakse määruses ühte kohta (artiklisse 2) 

BERECile erinevate õigusaktidega antud ülesannete täielik loetelu, sealhulgas eriti need, mis 

on talle määratud uues Euroopa elektroonilise side seadustikus. Kuigi mõned ülesanded 

kuuluvad ka CULT-komisjoni tegevusvaldkonda (nt BERECi tegevus arvamuse esitamisel 

raadiospektri vastastikuse eksperthindamisega seotud riiklike meetmete ettepanekute kohta), 

on ülesannete sisu seadustiku ettepanekus reguleeritud. 

BEREC: status quo või täieõiguslik ELi amet? 

Arvamuse koostaja on täiesti teadlik, et ettepanek loobuda BERECi olemasolevast 

struktuurist ja luua täieõiguslik ELi amet on vaieldav, olles lugenud mitmete riikide 

parlamentide ettepanekuid käsitletaval teemal, rääkimata BERECi enda arvamusest 

ettepaneku kohta ning olles selles küsimuses konsulteerinud. Arvamuse koostaja on siiski 

seisukohal, et see küsimus on nii oluline, et seda tuleb käsitleda pädevas 

parlamendikomisjonis, st tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis (ITRE), mis on 

selgelt kõige parem valik, et mõista ja võtta seisukoht selles suhtes, milline institutsionaalne 

struktuur elektroonilise side regulatiivsesse keskkonda sobib kõige paremini. Arvamuse 

koostaja poolt esitatud muudatusettepanekud iseenesest ei piira selle põhimõttelise küsimuse 

otsustamist. 

Sellest hoolimata mõjutab BERECi töö kindlasti neid poliitikavaldkondi, mis kuuluvad 

CULT-komisjoni tegevusvaldkonda, eriti maailmas, kus tavapäraselt hõlmavad ühendatud 

reguleerivad asutused nii telekommunikatsiooni kui ka ringhäälingut ja kus peatähelepanu on 

koondumas võrguvaba interneti-TV (over-the-top, OTT) sisu reguleerimisele. Arvamuse 

koostaja eesmärk on seeläbi tagada riikide reguleerivate asutuste ja nende liikmete 

sõltumatus, tagades, et BERECi ettepanek on täielikult kooskõlas Euroopa elektroonilise side 

seadustikku käsitleva ettevalmistatava direktiivi eelnõu artikli 7 sätetega. 

Arvamuse koostaja seisukoht  
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Arvamuse koostaja teeb ettepaneku teha komisjoni ettepanekus piiratud hulk asjakohaseid 

muudatusi. Mõned muudatusettepanekud on koostatud teatud sätete selguse või loetavuse 

huvides. Suuremaks eesmärgiks on rõhutada, et BEREC peab täitma oma ülesandeid ja 

arvestama oma töös üldisi eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 

ning meediakanalite paljususe edendamisega, nagu on sätestatud Euroopa elektroonilise side 

seadustikku käsitleva ettevalmistatava direktiivi eelnõu artiklis 3. 

Teatud muudatusettepanekutega soovitakse tagada, et BERECi töörühmad esindavad 

võimalikult laia poliitiliste huvide spektrit ja tegutsevad kooskõlas eespool nimetatud üldiste 

eesmärkidega ning et BERECi tegevus toimub aktiivses koostöös võimalikult paljude 

sidusrühmadega.  

Lõpuks rõhutab arvamuse koostaja põhjust, miks on vajalik BERECi koostöö teiste ELi 

organite, asutuste, ametite ja töörühmadega, nimelt vajadus tagada poliitiline ühtsus ja 

tõhusus. Ta rõhutab, et selline koostöö – eelkõige üksustega nagu Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühm ja Euroopa 

raadiospektripoliitika töörühm – peab olema lubatud BERECi töö osana, sest see tagab üldise 

poliitika sidususe ja tõhususe. 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) BERECi ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega. Lisaks on 

BERECi ja BERECi büroo 

juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab 

tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada 

suurem tõhusus ja sünergiline toime ning 

aidata veelgi enam kaasa elektroonilise 

side siseturu arengule kogu liidus, 

(7) BERECi ja BERECi büroo on 

andnud positiivse panuse elektroonilise 

side reguleeriva raamistiku järjekindlasse 

rakendamisse. Sellele vaatamata esineb 

liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi 

seoses reguleerimistavadega. Lisaks on 

BERECi ja BERECi büroo 

juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab 

tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada 

suurem tõhusus ja sünergiline toime ning 

aidata veelgi enam kaasa elektroonilise 

side siseturu arengule kogu liidus, 
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ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu 

detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi oluliselt 

suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest 

(EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse 

BERECi ülesanded seoses kogu liitu 

hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 

2015/2120, millega kehtestatakse BERECi 

ülesandeid seoses avatud internetiühenduse 

ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning 

direktiivist, millega kehtestatakse 

märkimisväärne hulk BERECi uusi 

ülesandeid, mille hulka kuulub 

mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste 

tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste 

küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetluste kohta. 

ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle 

kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate 

elektroonilise side võrkude, teenuste ning 

nendega seotud vahendite valdkonnas 

konkurentsi soodustamisele ja liidu 

kodanike huvide edendamisele, on 

käesoleva määruse eesmärk suurendada 

BERECi osatähtsust ja tõhustada selle 

juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu 

detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka 

vajadusele kajastada BERECi oluliselt 

suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest 

(EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse 

BERECi ülesanded seoses kogu liitu 

hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 

2015/2120, millega kehtestatakse BERECi 

ülesandeid seoses avatud internetiühenduse 

ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning 

direktiivist, millega kehtestatakse 

märkimisväärne hulk BERECi uusi 

ülesandeid, mille hulka kuulub 

mitmesuguseid valdkondi käsitlevate 

otsuste tegemine ja suuniste esitamine, 

tehniliste küsimustega seotud aruandlus, 

registripidamine ning arvamuste esitamine 

nii turu reguleerimise kui ka 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetluste kohta. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Elektroonilise side 

õigusraamistiku rakendamine koos 

sidetehnoloogia ja tarkvara arenguga on 

alus suurtele edusammudele selles, kuidas 

kultuuri ja kultuurisisu levitatakse ja 

kuidas Euroopa kodanikud sellele ligi 

pääsevad. Ent taristu ebaühtlane katvus 

ja seotuse efekt on tekitanud ka sügava 

digitaalse lõhe. Selle kaotamiseks ja uute 

ärahoidmiseks, eelkõige seoses 

kultuurilise mitmekesisuse ja 
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mitmekeelsusega, on BEREC üks asutusi, 

mis peab suuniste, arvamuste ja muud 

liiki tekstide avaldamisel arvesse võtma 

laiemat kultuurilist ja sotsiaalset mõju, 

kasutades probleemide ulatusele vastavaid 

vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Arvestades Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklit 167, peab 

BEREC talle määratud ülesannete 

täitmisel lähtuma kultuurilise ja keelelise 

mitmekesisuse ning meediakanalite 

paljususe üldistest eesmärkidest, mis on 

sätestatud direktiivi artikli 3 lõikes 1, ning 

UNESCO kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

konventsioonis (2005) püstitatud 

eesmärkidest. 

Selgitus 

Tuleb rõhutada, et BERECi töö peaks lähtuma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 

meediakanalite paljususe edendamise üldistest eesmärkidest, kuna elektroonilise side (nt 

spektri eraldamise) otsused võivad mõjutada just neid valdkondi. Seoses sellega tuletagem 

meelde ka UNESCO konventsiooni. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) BERECil peaks olema lubatud teha 

vajaduse korral koostööd muude liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, ilma et see piiraks 

nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika 

töörühma,29 Euroopa 

Andmekaitsenõukogu,30 Euroopa 

(11) Ühtsuse ja järjepidevuse 

tagamiseks ning oma ülesannete tõhusaks 

ja nõuetekohaseks täitmiseks, arvestades 

liidu poliitika laiemaid eesmärke, peaks 

BERECil olema lubatud teha koostööd 

muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, ilma et see piiraks 
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audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu 

Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti 

tuleks BERECil võimaldada teha koostööd 

olemasolevate komiteedega (nt 

sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka 

peaks BERECil olema võimalik teha 

koostööd kolmandate riikide pädevate 

asutustega, eelkõige reguleerivate 

asutustega, kes on pädevad elektroonilise 

side valdkonnas ja/või nendest asutustest 

koosnevate rühmadega ning 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui 

see on vajalik BERECi ülesannete 

täitmiseks. 

nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika 

töörühma29, Euroopa 

Andmekaitsenõukogu30, Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu 

Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti 

tuleks BERECil võimaldada teha koostööd 

olemasolevate komiteedega (nt 

sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka 

peaks BERECil olema võimalik teha 

koostööd kolmandate riikide pädevate 

asutustega, eelkõige reguleerivate 

asutustega, kes on pädevad elektroonilise 

side valdkonnas ja/või nendest asutustest 

koosnevate rühmadega ning 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui 

see on vajalik BERECi ülesannete 

täitmiseks. 

__________________ __________________ 

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse 

raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 

198, 27.7.2002, lk 49). 

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse 

raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 

198, 27.7.2002, lk 49). 

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 

(EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) 

(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel. 

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 

(EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) 

(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel. 

31 Direktiiv [...]. 31 Direktiiv [...]. 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis 

käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametit (ENISA) ning millega 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis 

käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametit (ENISA) ning millega 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41). 

Selgitus 

Tuleks rõhutada põhjust, miks on vajalik koostöö muude asjaomaste asutustega, sealhulgas 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma (ERGA) ja 

raadiospektripoliitika töörühmaga (RSPG). 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks 

kahele komisjoni esindajale ka iga riigi 

reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

(12) Võrreldes varasema olukorraga, kus 

üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste 

nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti 

tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust 

suurendada see, et BERECil on üks 

nõukogu, mis määrab kindlaks ameti 

üldised tegevussuunad ning langetab 

otsuseid reguleerimis- ja 

operatiivküsimustes ning juhtimise ja 

eelarve haldamisega seotud küsimustes. 

Selleks peaks haldusnõukogu täitma 

asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks 

komisjoni esindajale ka iga riigi 

reguleeriva asutuse juhist või sellise 

asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on 

kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistval valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. 

Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 

(16) BERECi seadusliku esindajana 

tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti 

toimimise ja talle määratud ülesannete 

täitmise seisukohast äärmiselt oluline. 

Haldusnõukogu peaks valima ametisse 

nimetatava tegevdirektori sellisest 

nimekirjast, mille komisjon on koostanud 

avatud ja läbipaistva valikumenetluse 

tulemusena, et tagada kandidaatide range 

hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Enne 

ametisse nimetamist võidakse 

haldusnõukogu valitud kandidaat kutsuda 

esinema Euroopa Parlamendi pädeva 

komisjoni ette nõusoleku saamiseks. 
Lisaks sellele kestis BERECi büroo 

haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. 

Tegevdirektori volituste kehtivus peab 

olema piisavalt pikk, et tagada ameti 

stabiilsus ja pikaajalise strateegia 

elluviimine. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Selleks et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid 

töörühmade koordineerimise ja juhtimise 

eest vastutama BERECi töötajad. 

Töörühmade kiire loomise huvides tuleks 

juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

(17) Kogemused on näidanud, et 

enamiku BERECi ülesannete täitmine 

õnnestub paremini töörühmade kaudu ning 

seega peaks haldusnõukogu vastutama 

töörühmade loomise ja nende liikmete 

nimetamise eest. Töörühmade koosseis 

peaks adekvaatselt kajastama erinevaid 

poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi 

eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja 

keelelise mitmekesisuse ning 

meediakanalite paljususe edendamisega, 

nagu on sätestatud Euroopa elektroonilise 

side seadustiku direktiivi eelnõu artikli 3 

lõikes 1. Selleks et tagada tasakaalustatud 

lähenemisviis, peaksid töörühmade 

koordineerimise ja juhtimise eest 

vastutama BERECi töötajad. Töörühmade 

kiire loomise huvides tuleks juba ette 

koostada nimekiri kvalifitseeritud 

ekspertidest, seda eelkõige töörühmade 

puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja 

raadiosagedusala kasutusõiguse määramise 

siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate 

siseturu menetlustega, mille rakendamine 

on ajaliselt piiratud. 

Selgitus 

Peame vajalikuks rõhutada, et BERECi poolt loodud töörühmade koosseis peaks adekvaatselt 

kajastama erinevaid poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, mis on seotud 

kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Selleks, et tagada BERECis kogu 

poliitiliste huvide spektri esindatus ja 

mõista oma meetmete võimalikku mõju, 

peaks amet tegema aktiivset koostööd 

sidusrühmadega, rakendades vahendeid, 

nagu sidusrühmadega korrapäraselt 

konsulteerimise foorumid. Samuti peaksid 

BERECi töörühmad tegema aktiivset 

koostööd regulatiivsetesse ühendustesse 

mittekuuluvate sidusrühmadega ja 

hõlmama oma tegevuses võimalikult laia 

huvideringi. 

Selgitus 

Tuleb selgelt öelda, et BEREC ja selle töörühmad peaksid töötama välja vahendid aktiivseks 

koostööks sidusrühmadega, kes esindavad laia huvidespektrit. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Oma ülesannete tulemuslikuks 

täitmiseks peaks BERECil olema õigus 

nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, 

riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase 

abinõuna muudelt asutustele ning 

ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema 

taotletava eesmärgiga proportsionaalsed 

ega tohiks adressaate liigselt koormata. 

Riikide reguleerivad asutused, mis on 

elektroonilise side turgudega tihedaimalt 

seotud, peaksid tegema BERECiga 

koostööd ning esitama ajakohast ja täpset 

teavet tagamaks, et BERECil on võimalik 

täita oma ülesandeid. BEREC peaks samuti 

jagama vajalikku teavet komisjoni ja 

riikide reguleerivate asutustega, lähtudes 

lojaalse koostöö põhimõttest. 

(25) Oma ülesannete tulemuslikuks 

täitmiseks peaks BERECil olema õigus 

nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, 

riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase 

abinõuna muudelt asutustele ning 

ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema 

taotletava eesmärgiga proportsionaalsed 

ega tohiks adressaate liigselt koormata. 

Riikide reguleerivad asutused, mis on 

elektroonilise side turgudega tihedaimalt 

seotud, peaksid tegema BERECiga 

koostööd ning tagama ajakohase ja täpse 

teabe esitamise, et BERECil on võimalik 

täita oma ülesandeid. BEREC peaks samuti 

jagama vajalikku teavet komisjoni ja 

riikide reguleerivate asutustega, lähtudes 

lojaalse koostöö põhimõttest. 

 

Muudatusettepanek  10 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide 

kohaldamisala piires: direktiiv [...], 

direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 

531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 

243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika 

programm). 

BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide 

kohaldamisala piires: direktiiv [...], 

direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 

531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 

243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika 

programm) ning kõik muud liidu 

õigusaktid, millega pannakse ametile uusi 

ülesandeid ja volitusi. 

_________________ _________________ 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, 

millega luuakse mitmeaastane 

raadiospektripoliitika programm (ELT L 

81, 21.3.2012, lk 7). 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, 

millega luuakse mitmeaastane 

raadiospektripoliitika programm (ELT L 

81, 21.3.2012, lk 7). 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. BERECil on samad eesmärgid, mis 

riikide reguleerivatel asutustel, kellele on 

osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige 

tagab BEREC elektroonilise side 

reguleeriva raamistiku järjekindla 

rakendamise lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas ning aitab seega kaasa 

siseturu arengule. Samuti edendab BEREC 

juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve. 

3. BERECil on samad eesmärgid, mis 

riikide reguleerivatel asutustel, kellele on 

osutatud direktiivi artiklis 3. Konkreetselt 

teeb BEREC koostööd ka riikide 

reguleerivate asutustega, et tagada 

järjekindel regulatiivne lähenemisviis 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

rakendamisele lõikes 2 osutatud 

kohaldamisalas, pidades silmas lõikes 1 

seatud eesmärke, ning aitab seega kaasa 

ühtlustatud siseturu arengule. Samuti 

edendab BEREC andmeliikluse 

mittediskrimineerivat käsitlemist 

internetiühenduse teenuste osutamisel; 

avatud internetiühendust; juurdepääsu 

ülikiirele andmesidele ja selle 

kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise 

side võrkude, teenuste ning nendega seotud 

vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu 

kodanike huve. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. BEREC täidab oma ülesandeid 

sõltumatult, erapooletult ja läbipaistvalt 

ning tugineb riikide reguleerivates 

asutustes olemasolevale oskusteabele. Iga 

liikmesriik tagab, et tema reguleerival 

asutusel on BERECi töös osalemiseks 

piisavad rahalised vahendid ja 

inimressursid. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) taotluse korral või omal algatusel 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni nõustamine seoses tehnilise 

analüüsi tulemusega, mis puudutab kõigi 

turu arengudünaamika küsimuste 

regulatiivset mõju elektroonilise side 

raamistikule; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) riikide reguleerivate asutuste, 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni abistamine taotluse korral 

suhetes, aruteludes ja suhtluses 

kolmandate pooltega ning riikide 

reguleerivate asutuste ja komisjoni 

abistamine hea reguleerimistava 

levitamisel kolmandatele pooltele; 
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 ET 

Selgitus 

Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 2 punkti e sõnastust. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a c) riikide reguleerivate asutuste 

vahelise ning riikide reguleerivate 

asutuste ja komisjoni vahelise koostöö 

edendamine; 

Selgitus 

Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 1 lõike 4 sõnastust. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a d) riikide reguleerivatele asutustele 

soovituste andmine ja hea 

reguleerimistava levitamine, et ergutada 

elektroonilise side reguleeriva raamistiku 

järjekindlat rakendamist; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a e) Euroopa elektroonilise side 

sektorit käsitlev aruandlus kõnealuse 

Euroopa sektori arengut käsitleva iga-

aastase aruande avaldamise kujul; 

 

Muudatusettepanek  18 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a f (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a f) vajaduse korral komisjoni 

abistamine tehnilise oskusteabe nõuandva 

organina elektroonilise side valdkonna 

õigusaktide koostamisel ja vastuvõtmisel; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a g (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a g) ametile liidu õigusaktidega, 

eelkõige direktiiviga [...] (elektroonilise 

side seadustik), määrusega (EL) nr 

531/2012 ja määrusega (EL) 2015/2120 

pandud ülesannete täitmine; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) majandusmudeli väljatöötamine, et 

aidata komisjonil määrata kindlaks kõne 

lõpetamise hinna maksimummäärad liidus 

vastavalt direktiivi artiklile 73; 

(c) väga tihedas koostöös teiste riikide 

reguleerivate asutustega majandusmudeli 
väljatöötamine, et aidata komisjonil 

määrata kindlaks kõne lõpetamise hinna 

maksimummäärad liidus vastavalt 

direktiivi artiklile 73; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) direktiivis ja määruses (EL) nr 

531/2012 osutatud arvamuste esitamine, 

välja jäetud 
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 ET 

eelkõige seoses järgmisega: 

– piiriüleste vaidlusküsimuste 

lahendamine vastavalt direktiivi artiklile 

27; 

 

– turu reguleerimist käsitlevate 

siseturu menetlustega seotud riiklike 

meetmete kavandid vastavalt direktiivi 

artiklitele 32, 33 ja 66; 

 

– raadiosagedusala kasutuse 

võrdlushindamist käsitlevate siseturu 

menetlustega seotud riiklike meetmete 

kavandid vastavalt direktiivi artiklile 35; 

 

– ühtlustamist käsitlevate otsuste või 

soovituste eelnõud vastavalt direktiivi 

artiklile 38; 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – elektroonilise side reguleeriva 

raamistiku järjepidev rakendamine; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – andmeliikluse mittediskrimineeriv 

käsitlemine internetiühenduse teenuste 

osutamisel kooskõlas määrusega 

(EL) 2015/2120; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – taane 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – turutavad, mis võivad kahjustada 

mittediskrimineerivat juurdepääsu 

internetile, avatud internetiühendust ja 

tarbijaõigusi, ning kuritarvitus; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. BEREC võib komisjoni 

põhjendatud taotluse korral võtta muid 

eriülesandeid, mis on vajalikud tema rolli 

täitmiseks kooskõlas artikli 1 lõikega 2. 

Selgitus 

Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 3 lõike 2 sõnastust. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib 

BEREC teha koostööd pädevate liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega vastavalt artiklile 26. 

4. Niivõrd, kui see on vajalik 

käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 

ja BERECi ülesannete täitmiseks ning 

arvestades liidu poliitika laiemaid 

eesmärke, võib BEREC konsulteerida 

riikide reguleerivate asutustega ja teha 

koostööd liikmesriikide pädevate liidu 

asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või riiklike ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega 

vastavalt artiklile 26. 
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 ET 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga 

riigi reguleeriv asutus nimetab oma 

esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse 

juht või kollegiaalse kogu liige. 

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik 

liige igast liikmesriigist ja üks komisjoni 

hääleõiguslik esindaja. Iga riigi reguleeriv 

asutus nimetab oma esindaja, kes võib olla 

kas riigi reguleeriva asutuse juht või muu 

kõrgetasemeline esindaja. 

Haldusnõukogu kutsutud kolmandate 

riikide reguleerivatel asutustel on vaatleja 

staatus ja nad on esindatud asjakohaselt 

kõrgel tasemel. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Esimees või aseesimees annab 

Euroopa Parlamendile selle taotluse 

korral aru oma ülesannete täitmisest ja 

BERECi tegevusest. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esimees osaleb hääletamisel. 3. Esimehel on hääleõigus. 

Selgitus 

Tuleb selgitada, et esimees ei ole kohustatud hääletama, kuigi tal on õigus seda teha. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tegevdirektor ei osale 

hääletamisel. 

4. Tegevdirektor ei tohi hääletamisel 

osaleda. 

Selgitus 

Tuleb selgitada, et tegevdirektor ei tohi hääletamisel osaleda, kuid ta võib olla näiteks 

hääletamise korraldajaks. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Töörühmade töökord Töörühmade töökord ja sidusrühmade 

kaasamine 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu nimetab töörühmade 

liikmed, kelle hulka võivad kuuluda 

eksperdid riikide reguleerivatest 

asutustest, komisjonist, BERECi töötajate 

seast ning BERECi töös osalevate 

kolmandate riikide reguleerivatest 

asutustest. 

Haldusnõukogu nimetab töörühmade 

liikmed, kelleks võivad olla riikide 

reguleerivate asutuste, komisjoni, 

BERECi ning BERECi töös osalevate 

kolmandate riikide reguleerivate asutuste 

eksperdid. Töörühmade koosseis peaks 

adekvaatselt kajastama erinevaid poliitilisi 

huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, 

mis on seotud kultuurilise ja keelelise 

mitmekesisuse ning meediakanalite 

paljususe edendamisega, nagu on 

sätestatud Euroopa elektroonilise side 

seadustiku direktiivi eelnõu artikli 3 lõikes 

1. 
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 ET 

Selgitus 

Peame vajalikuks rõhutada, et BERECi poolt loodud töörühmade koosseis peaks adekvaatselt 

kajastama erinevaid poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, mis on seotud 

kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Vajaduse korral ja oma 

töörühmade tööülesannete täitmisel 

tutvub BEREC asjaomaste sidusrühmade 

seisukohtadega ja kaasab neid oma töös, 

näiteks konsultatsioonide või 

sidusrühmade foorumite kaudu. 

Seejuures teeb ta kindlaks, et 

sidusrühmade kaudu on esindatud kõik 

erinevad kaalulolevad poliitilised huvid. 

BEREC teeb konsultatsiooni tulemused 

üldsusele kättesaadavaks, ilma et see 

piiraks artikli 28 kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kaebemenetluse osaline võib 

taotleda apellatsiooninõukogu liikme 

taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud 

põhjustel või juhul, kui liiget 

kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist 

taandamistaotlust ei võeta vastu, kui 

kaebemenetluse osaline on juba alustanud 

menetlust, olles teadlik taandamistaotluse 

põhjusest. Taandamistaotluse aluseks ei 

või olla liikme kodakondsus. 

3. Kaebemenetluse osaline võib 

taotleda apellatsiooninõukogu liikme 

taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud 

põhjustel või juhul, kui liiget 

kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist 

taandamistaotlust ei võeta vastu, kui 

kaebemenetluse osaline on sellest 

hoolimata juba alustanud menetlust, olles 

teadlik taandamistaotluse põhjusest, 

näiteks esitanud taotluse või teinud 

märkusi, seega nõukogu koosseisu juba 

vaikimisi tunnustanud. Menetlusse ei 

võeta ühtki taandamistaotlust, mille 

põhjuseks on liikme kodakondsus. 
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Selgitus 

Sätte eesmärk tuleb määratleda selgemalt, kooskõlas Esimese Astme Kohtu otsusega 

kohtuasjas T-63/10. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 

ametisse nimetamist võidakse tal paluda 

esineda Euroopa Parlamendi pädeva 

komisjoni ees ja vastata selle liikmete 

küsimustele. 

Enne ametisse nimetamist kutsutakse 

haldusnõukogu valitud kandidaat 

esinema Euroopa Parlamendi pädeva 

komisjoni ette nõusoleku saamiseks. 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa 

Parlamendile oma kavatsusest pikendada 

tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul 

enne sellist pikendamist võidakse 

tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 

Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 

vastata selle liikmete küsimustele. 

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa 

Parlamendile oma kavatsusest pikendada 

tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul 

enne sellist pikendamist kutsutakse 

tegevdirektor esinema Euroopa Parlamendi 

pädevate komisjonide ette, et vastata 

nende liikmete küsimustele. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Tegevdirektori võib ametist 

tagandada üksnes otsusega, mille 

haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku 

alusel. 

7. Tegevdirektori võib ametist 

tagandada üksnes otsusega, mille 

haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku 

alusel pärast konsulteerimist Euroopa 

Parlamendiga. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Niivõrd kui see on vajalik käesolevas 

määruses sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks ja BERECi ülesannete 

täitmiseks ning ilma et see piiraks 

liikmesriikide ja liidu institutsioonide 

pädevust, võib BEREC teha koostööd 

pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste 

ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

Niivõrd kui see on vajalik käesolevas 

määruses sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks ja BERECi ülesannete 

täitmiseks ja arvestades liidu poliitika 

laiemaid eesmärke, ning ilma et see piiraks 

liikmesriikide ja liidu institutsioonide 

pädevust, võib BEREC teha koostööd 

pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste 

ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

Selgitus 

Tuleks rõhutada põhjust, miks on vajalik koostöö teiste liidu asutuste, ametite, esinduste ja 

nõuanderühmadega. 
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