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LÜHISELGITUS

Kavandatava määruse eesmärk on Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) tugevdada ja 
moderniseerida ning kehtestada talle uued volitused viieks aastaks. ENISA kavandatavate 
volituste hindamine jääb tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ainupädevusse.

Ettepaneku eelarvelised aspektid

Eelmärkusena olgu öeldud, et kuna uued volitused võtavad ameti jaoks tehniliselt täiesti uue 
määruse kuju, siis sooviks raportöör rõhutada, et õigusakti finantsselgituses ei tooda välja 
olemasolevate ja uute ülesannete jaoks vajalike vahendite vahelisi erinevusi, nii nagu seda 
tavaliselt tehakse, vaid esitatakse ameti toimimiseks vajalikud absoluutsummad (juhul, kui 
uus määrus võetakse vastu komisjoni poolt esitatud kujul).

Eelarve seisukohalt on täiendav eelarveline mõju võrreldes praeguste ülesannetega 
(vaatlusaasta 2011) 1 kuni 1,5 miljonit eurot ja lisaks neli teenistujat (3 ametikohtade loetelus 
olevat kohta ja 1 lepinguline teenistuja). Raportööril ei ole vastuväiteid seesuguse mõõduka 
tõusu suhtes, seda enam, et varasemad uuringud ja analüüsid on näidanud, et organisatsiooni 
struktuuri poolest on ENISA suuruselt alla kriitilise massi, mis avaldab mõju ameti 
võimekusele midagi reaalselt mõjutada, ning mistõttu kulutatakse liiga suur osa vahenditest 
haldusele ja toetavatele ülesannetele. 

Seevastu enne eelarve- ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni lõpliku 
seisukoha väljakujundamist selle ettepaneku kohta vajab raportöör täiendavat teavet järgneva 
osas:
- komisjonis määratakse agentuuriga tegelemiseks eeldatavasti 3,5 täistööaja ekvivalenti (442 
000 eurot aastas); praeguse olukorra kohta puudub võrdlusalus, samuti ei selgitata, miks 
vajatakse rohkem kui ühte kontaktametnikku, nii nagu seda näeb ette tavapraktika; 
- vahendite eraldamine ameti eesmärkide alusel puudutab üksnes jaotist 3 (tegevuskulud, s.t 
umbes 2,5 miljonit eurot), mitte aga agentuuri eelarve suurimat osa (enam kui 8 miljonit 
jaotistes 1 ja 2, personal ja haldus); see on vastuolus tegevuspõhise eelarvestamise 
põhimõtetega ja meetoditega, mille kohaselt tuleb ka personali- ja halduskulutused määrata 
vastavalt ülesannetele ja eesmärkidele.

Lisaks sellele väidetakse, et ettepanek on kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga, ent 
seda on raske öelda (isegi niisuguste väikeste lisakulutuste puhul), kui paindlikkusinstrumenti 
kasutati just 2011. aastal rubriigi 1 a alusel ligi 34 miljoni euro ulatuses. Seepärast on eriti 
oluline tavaline hoiatus, et eelarvealased otsused tuleb teha iga-aastase eelarvemenetluse 
raames.

Asukoha teema

Seoses ameti asukohaga, milleks on hetkel Heraklion, soovib raportöör viidata kulutustele, 
mis tekivad niivõrd kauges piirkonnas asuva ameti funktsioneerimisega, seda mitte üksnes 
finantsaspektist lähtuvalt vaid ka seoses personali jaoks olulise atraktiivsusega ning raske 
ligipääsetavusega juhatuse ja teiste sidusrühmade koosolekutele. Vastavalt 2009. aasta 
välisuuringutele toob Heraklionis paiknev asukoht teiste ametitega võrrelduna kaasa 
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kõrgeimad suhtelised reisikulud. Brüsselist arvestatuna on ENISA asukoht teiste ametitega 
võrreldes tõepoolest üks kaugemaid.  Koosolekute pidamine Ateena büroos (mille 
rahastamise kiitis Kreeka valitsus heaks 2008. aastal) on sellega seoses üksnes hädaabinõu 
ning näitab ära liikmesriikide otsuste puudused, kui nad valivad ELi ametite asukohaks 
raskesti ligipääsetavad paigad. 

Muud üldised aspektid, kaasa arvatud ametite institutsioonidevaheline töörühm

Raportöör on seisukohal, et tänu institutsioonidevahelise töörühma edule on võimalik lülitada 
rühma esimesed järeldused juhtimisküsimuste kohta juba käesolevasse arvamusse. Kolm 
institutsiooni toetasid mainitud järeldusi oma kolmandal koosolekul 23. märtsil 2011. 
Järeldused olid lähtepunktiks allpooltoodud muudatusettepanekutele, mis käsitlesid järgmisi 
aspekte:
- parlamendi järelvalvevolituste suurendamine ameti mitmeaastase strateegia osas (arvamus) 
ja iga-aastase tööprogrammi osas (esitus);
- juhatuse ülesanded, mis on seotud järelevalvega, ning juhatuse liikmetele esitatavad 
vastavad kvalifikatsiooninõuded;
- tegevjuhatuse asutamine;
- huvide konflikti vältimine juhatuses;
- juhatuse liikmete ametiaja ühtlustamine;
- kohandatud näitajate sisseviimine ameti tegevuse tulemuste hindamiseks.

Raportööri hinnangul on vaja edasisi arutelusid ameti volituste kestvuse osas (5 aastat), 
samuti ametile hinnangu andmise ajaplaani osas (3 aastat). Tuleks pöörata täiendavat 
tähelepanu selle aja pikendamisele, mis on ametile vajalik eeltööks, et suuta oma ülesandeid 
kiiresti ja tõhusalt täita. Sellekohane otsus jääks siiski tööstuse-, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ainupädevusse.  

Täpsemalt võiks uurida ka seda, miks peab uues määruses ameti teenistujate või juhatuse 
liikmete osalemist artikli 10 lõikes 8 ettenähtud töögruppides reguleerima ameti sise-
eeskirjades ning miks osalemist selgelt ei välistata, nii nagu see oli määruses (EÜ) nr 
460/2004.

Muudatusettepanekute taust on välja toodud põhjendustes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti volituste pikendamiseks 
tuleks kohaldada 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta1; 
toonitab, et seadusandliku institutsiooni 
mistahes otsus sellise pikendamise poolt 
võetakse vastu, ilma et see piiraks 
eelarvepädevate institutsioonide otsuseid 
seoses iga-aastase eelarvemenetlusega;
_____________
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Selgitus

Parlamendi eelarvealaste eesõiguste meeldetuletamine.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Amet peaks kaasa aitama 
kõrgetasemelisele võrgu- ja infoturbele 
liidus ning võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele Euroopa Liidu kodanike, 
tarbijate, ettevõtete ning avaliku sektori 
organisatsioonide jaoks, andes sellega 
panuse siseturu sujuvaks toimimiseks.

(11) Amet peaks kaasa aitama 
kõrgetasemelisele võrgu- ja infoturbele 
liidus ning võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele Euroopa Liidu kodanike, 
tarbijate, ettevõtete ning avaliku sektori 
organisatsioonide jaoks, andes sellega 
panuse siseturu sujuvaks toimimiseks.
Sellega seoses tuleks ametile eraldada 
vajalikud eelarvevahendid, et amet saaks 
oma uute volituste kehtivusaja teise aasta 
lõpuks ja pärast kõikide asjaomaste 
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sidusrühmadega konsulteerimist esitada 
Euroopa küberjulgeolekustrateegia 
koostamist puudutava tervikliku analüüsi;

Selgitus

Küberjulgeolek on väga oluline ja dünaamiline valdkond, mis hõlmab meie ühiskonna kõiki 
osi – tööstust, kodanikke ja riikide valitsusi. Kuna see horisontaalne teema kätkeb endas 
mitmeid tundikke elemente (kuritegevuse-vastane tegevus, finants- ja/või isikuandmete kaitse, 
andmete säilitamine, tähtsate info-infrastruktuuride kaitse ja võrguinfoturve), mis kõik 
kuuluvad otse ENISA pädevusse, tuleb eraldada rahalised vahendid, et analüüsida ELi 
valmisolekut küberjulgeolekualaste rikkumiste ärahoidmiseks ja/või neile reageerimiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks on tarvis sellele 
luua eraldi eelarve, mille peamine tulu 
tuleb liidu osamaksust ja ameti töös 
osalevate kolmandate riikide 
sissemaksetest. Vastuvõtval liikmesriigil 
või mõnel teisel liikmesriigil peaks olema 
lubatud teha ameti tuludesse vabatahtlikult 
sissemakseid. Liidu eelarvemenetluse 
kohaldamist jätkatakse mis tahes 
subsiidiumide suhtes, mida makstakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest. Lisaks sellele 
peaks raamatupidamisarvestust auditeerima 
Euroopa Kontrollikoda.

(35) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks ning täiendavate 
uute ülesannete täitmise võimaldamiseks
on tarvis sellele luua piisav ja eraldi 
eelarve, mille peamine tulu tuleb liidu 
osamaksust ja ameti töös osalevate 
kolmandate riikide sissemaksetest. 
Vastuvõtval liikmesriigil või mõnel teisel 
liikmesriigil peaks olema lubatud teha 
ameti tuludesse vabatahtlikult 
sissemakseid. Liidu eelarvemenetluse 
kohaldamist jätkatakse mis tahes 
subsiidiumide suhtes, mida makstakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest. Lisaks sellele 
peaks raamatupidamisarvestust 
läbipaistvuse ja vastutuse tagamiseks
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud täiendavad ülesanded tähendavad ENISA volituste tunduvat 
laiendamist ja neil on mõju eelarvele, mida tuleb arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Juhatus täidab ameti eelarvega 
seotud ülesandeid vastavalt artiklitele 19 
ja 21 ning kontrollib erinevate sise- ja 
välisauditite, samuti sise- ja 
välishinnangute tulemusi ja soovitusi 
ning võtab nende alusel vastavad 
järelmeetmed;

Selgitus

Juhatuse vastutusvaldkonnad seoses eelarve vastuvõtmise ja täitmisega peaksid olema selgelt 
määratletud juhatuse ülesannetena. Juhatusele, kelle ees direktor on aruandekohustuslik, 
tuleks selgesõnaliselt teha ülesandeks jälgida järelvalvete ja hinnangute tulemusi, et neile 
paremini reageerida ning neid tõhusamalt rakendada (institutsioonidevaheline töörühm).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus võib luua oma töötajatest 
koosnevad tööorganid, kes abistavad teda 
ülesannete täitmisel, sealhulgas otsuste 
koostamisel ja nende rakendamise 
jälgimisel.

8. Juhatus loob oma töötajatest koosneva 
tegevjuhatuse, kes abistab teda ülesannete 
täitmisel, sealhulgas otsuste koostamisel ja 
nende rakendamise jälgimisel.

Selgitus

Tegevjuhatus tuleks luua selleks, et tugevdada juhatuse otsuste ettevalmistamisega kontrolli 
haldus- ja eelarvealase juhtimise üle (institutsioonidevaheline töörühm). 



PE462.818v02-00 8/14 AD\870381ET.doc

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatuse liikmete ja nende asendajate 
ametissenimetamise aluseks on nende 
võrgu- ja infoturbealaste asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste tase. 

2. Juhatuse liikmete ja nende asendajate 
ametissenimetamise aluseks on nende 
võrgu- ja infoturbealaste asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste tase. Samuti 
peavad neil olema vajalikud juhtimis-, 
haldus- ja eelarvealased oskused artiklis 5 
loetletud ülesannete täitmiseks.
Juhatuse liikmed esitavad kirjaliku 
kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku 
deklaratsiooni, näidates ära kõik otsesed 
või kaudsed huvid, mida võib pidada 
nende sõltumatust kahjustavaks. Nad 
esitavad igal koosolekul deklaratsiooni 
huvide kohta, mida võib pidada 
päevakorraküsimustega seoses nende 
sõltumatust kahjustavaks ning nad ei võta 
osa selliste küsimuste arutamisest ega 
hääletamisest nende üle.

Selgitus

Juhatuse liikmete oskused peavad olema kooskõlas neile määratud teenistusülesannetega. 
Lisaks sellele tuleb vastu võtta säte, mis hoiab ära igasuguse huvide konflikti, samuti tuleb 
juhatuse liikmete ametiaeg viia kooskõlla teiste ametitega (institutsioonidevaheline töörühm).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
rühmade esindajate ametiaja pikkus on 
neli aastat. Nimetatud ametiaega saab 
pikendada ühe korra. Kui esindaja lõpetab 
oma seotuse vastava huvirühmaga, määrab 
komisjon ametisse asendaja.

3. Juhatuse liikmete ametiaja pikkus on 
neli aastat. Nimetatud ametiaega saab 
pikendada ühe korra. Kui esindaja lõpetab 
oma seotuse vastava huvirühmaga, määrab 
komisjon ametisse asendaja.
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Selgitus

Kõigil komisjoni või liikmesriikide poolt nimetatud juhatuse liikmetel peaks olema võrdse 
pikkusega ametiaeg, Liikmesriikide esindajate ametiaeg ei ole praeguseks kindlaks määratud 
(institutsioonidevaheline töögrupp).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a

Tegevjuhatus

1. Moodustatakse juhatuse liikmetest 
koosnev tegevjuhatus, kuhu kuulub ka 
kaks esindajat komisjonist.
Tegevjuhatuse liikmete arv ei ületa üht 
kolmandikku juhatuse liikmete arvust. 
Tegevjuhatus tuleb kokku vähemalt iga 
kolme kuu järel.
2. Tegevjuhatusel peavad olema 
juhatuselt selged ametlikud volitused. 
Tegevjuhatuse ülesannete hulka kuulub 
järelvalve teostamine juhatuse otsuste 
rakendamise üle, samuti juhatuse 
korraldusel haldus- ja eelarvealaste 
küsimuste lahendamine ning otsuste, 
programmide ja tegevuste 
ettevalmistamine, mis juhatus peab vastu 
võtma. Tegevjuhatus annab aru 
juhatusele; seoses sellega esitab 
tegevjuhatus igal juhatuse koosolekul 
tegevusaruande.

Selgitus

Tegevjuhatus tuleks luua selleks, et tugevdada juhatuse otsuste ettevalmistamisega kontrolli 
haldus- ja eelarvealase juhtimise üle (institutsioonidevaheline töörühm).
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist juhatus. Tegevdirektor 
nimetatakse ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks 
tema pädevust, dokumenteeritud haldamis-
ja juhtimisoskust ning konkreetseid 
teadmisi ja kogemusi silmas pidades. Enne 
ametisse määramist võib juhatus valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist juhatus. Tegevdirektor 
nimetatakse ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks 
tema pädevust, dokumenteeritud haldamis-
ja juhtimisoskust ning konkreetseid 
teadmisi ja kogemusi silmas pidades. Enne 
ametisse määramist võib juhatus valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 
Komisjoni seisukoht võetakse enne 
ametlikku ametisse määramist arvesse.

Selgitus

Tuleb selgelt sätestada, et parlamendi arvamust valitud kandidaadi kohta tuleb enne tema 
ametisse määramist arvesse võtta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepanekul, 
hindamisaruannet arvesse võttes ning 
ainult juhtudel, kui ameti ülesanded ja 
sellele esitatavad nõudmised seda 
õigustavad, võib juhatus pikendada 
tegevdirektori ametiaega mitte rohkem kui 
kolme aasta võrra.

4. Komisjoni ettepanekul, 
hindamisaruannet arvesse võttes ning 
ainult juhtudel, kui ameti ülesanded ja 
sellele esitatavad nõudmised seda 
õigustavad, võib juhatus pikendada 
tegevdirektori ametiaega mitte rohkem kui 
viie aasta võrra.

Selgitus

Direktori uus ametiaeg peaks olema sama pikk kui esimene ametiaeg.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tööprogramm korraldatakse vastavalt 
tegevuspõhise juhtimise (ABM) 
põhimõttele. Tööprogramm on kooskõlas 
ameti tulude ja kulude eelarvestuse projekti 
ning ameti sama majandusaasta eelarvega.

4. Tööprogramm korraldatakse vastavalt 
tegevuspõhise juhtimise (ABM) 
põhimõttele, kusjuures tuleb määrata 
kindlaks, kui palju töötajaid ja millised 
rahalised vahendid eeldatavalt iga 
konkreetse tegevuse jaoks eraldatakse. 
Selleks esitab tegevdirektor kokkuleppel 
komisjoniga kohandatud tulemuslikkuse 
näitajad, mis võimaldavad saavutatud 
tulemusi tõhusalt hinnata. Tööprogramm 
hõlmab ameti toimingute, tegevuse ja 
kohustuste virtuaalseid ja 
mittevirtuaalseid aspekte. Tööprogramm 
on kooskõlas ameti tulude ja kulude 
eelarvestuse projekti ning ameti sama 
majandusaasta eelarvega.

Selgitus

Kooskõlas tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise (ABM-ABB) põhimõtetega peaks ameti 
tööprogramm ja iga-aastane tegevusaruanne andma teavet vahendite kohta, mis on eraldatud 
ameti eesmärkide saavutamiseks, samuti eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammude kohta 
(institutsioonidevaheline töörühm).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektor saadab juhatuse 
vastuvõetud tööprogrammi Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele ning avaldab selle.

5. Tegevdirektor saadab juhatuse 
vastuvõetud tööprogrammi Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele ning avaldab selle. 
Parlamendi vastutava komisjoni 
korraldusel esitab ta iga-aastase 
tööprogrammi ning osaleb selleteemalisel 
arutelul.
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Selgitus

Sellega muudetakse ametlikuks direktori ja vastutava komisjoni vaheline arutelu iga-aastase 
tööprogrammi üle.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tegevdirektor valmistab ette ameti 
mitmeaastase strateegia ning pärast 
parlamendi ja komisjoniga 
konsulteerimist esitab selle juhatusele 
vähemalt kaheksa nädalat enne juhatuse 
asjaomast koosolekut;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sätestada määrusesse parlamendiga konsulteerimine enne 
ameti mitmeaastase strateegia vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor esitab igal aastal 
juhatusele ameti eelmise aasta tegevuse 
üldaruande projekti.

1. Tegevdirektor esitab igal aastal 
juhatusele ameti eelmise aasta tegevuse 
üldaruande projekti. Üldaruanne sisaldab 
kohandatud tulemuslikkuse näitajaid, mis 
võimaldavad saavutatud tulemusi tõhusalt 
hinnata.

Selgitus

Kooskõlas tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise (ABM-ABB) põhimõtetega peaks ameti 
tööprogramm ja iga-aastane tegevusaruanne andma teavet vahendite kohta, mis on eraldatud 
ameti eesmärkide saavutamiseks, samuti eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammude kohta 
(institutsioonidevaheline töörühm).
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks 
pärast artiklis 34 täpsustatud ajavahemikku 
veelgi pikendada.

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks 
pärast artiklis 33 täpsustatud ajavahemikku 
veelgi pikendada.

Selgitus
Vale viite parandus.
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