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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 

lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldusnõukogu võtab kooskõlas ametnike 

personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud 

menetlusega vastu otsuse, mis põhineb 

kõnealuste personalieeskirjade artikli 2 

lõikel 1 või muude teenistujate 

teenistustingimuste artiklil 6 ning millega 

delegeeritakse asjakohased ametisse 

nimetamise volitused tegevdirektorile ja 

määratakse kindlaks tingimused, mille 

alusel volituste delegeerimise võib peatada. 

Tegevdirektoril on õigus need volitused 

edasi delegeerida. 

Haldusnõukogu võtab kooskõlas ametnike 

personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud 

menetlusega vastu otsuse, mis põhineb 

kõnealuste personalieeskirjade artikli 2 

lõikel 1 või muude teenistujate 

teenistustingimuste artiklil 6 ning millega 

delegeeritakse asjakohased ametisse 

nimetamise volitused tegevdirektorile ja 

määratakse kindlaks tingimused, mille 

alusel volituste delegeerimise võib peatada. 

Tegevdirektor annab neist delegeeritud 

volitustest aru haldusnõukogule. 
Tegevdirektoril on õigus need volitused 

edasi delegeerida. 

 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus) 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Lisatakse järgmine artikkel: 
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 „Artikkel 6 a 

 Eelnev teavitamine ja hoiatussüsteem 

 1. Komisjon käivitab hoiatussüsteemi, kui 

tal on piisavalt alust arvata, et 

haldusnõukogu kavatseb teha otsuseid, 

mis ei ole kooskõlas agentuuri volitustega, 

mis võivad rikkuda liidu õigust või olla 

vastuolus liidu poliitiliste eesmärkidega. 

Sellistel juhtudel tõstatab komisjon 

küsimuse ametlikult haldusnõukogus ja 

nõuab, et haldusnõukogu loobuks vastava 

otsuse tegemisest. Kui haldusnõukogu 

seda nõudmist ei täida, teavitab komisjon 

ametlikult Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu, et oleks võimalik kiiresti 

reageerida. Komisjon võib nõuda, et 

haldusnõukogu loobuks vaidlusaluse 

otsuse rakendamisest seni, kuni 

asjaomaste institutsioonide esindajad 

küsimust arutavad. 

 2. Iga ametiaja alguses koostab 

haldusnõukogu lõikes 1 ette nähtud 

menetluse kohta üksikasjalikud sätted. 

Menetluse kinnitab komisjon.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) koostab agentuuri pettusevastase 

strateegia ja esitab selle haldusnõukogule 

kinnitamiseks. 

(14) koostab agentuuri pettusevastase 

strateegia ja strateegia huvide konfliktide 

vältimiseks ja lahendamiseks ning esitab 

selle haldusnõukogule kinnitamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 11 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku 

kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, 

üks komisjonist ja üks kõrge esindaja 

juurest. Turvalisuse akrediteerimise 

nõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat ja 

seda saab pikendada. ESA esindaja 

kutsutakse turvalisuse akrediteerimise 

nõukogu koosolekutele osalema vaatlejana. 

Vajaduse korral nähakse artiklis 23 

osutatud korras ette kolmandate riikide 

esindajate osavõtt ning selle tingimused. 

7. Turvalisuse akrediteerimise nõukokku 

kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, 

üks komisjonist ja üks kõrge esindaja 

juurest. Turvalisuse akrediteerimise 

nõukogu liikmed ei või olla 

haldusnõukogu liikmed. Turvalisuse 

akrediteerimise nõukogu liikmete ametiaeg 

on neli aastat ja seda saab pikendada. ESA 

esindaja kutsutakse turvalisuse 

akrediteerimise nõukogu koosolekutele 

osalema vaatlejana. Vajaduse korral 

nähakse artiklis 23 osutatud korras ette 

kolmandate riikide esindajate osavõtt ning 

selle tingimused. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt e 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 11 – lõige 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja 

tema alluvuses töötav agentuuri personal 

töötab viisil, mis tagab iseseisvuse ja 

sõltumatuse muust agentuuri tegevusest, 

eelkõige süsteemide kasutamisega seotud 

operatiivtegevusest. 

17. Turvalisuse akrediteerimise nõukogu ja 

tema alluvuses töötav agentuuri personal 

töötab viisil, mis tagab iseseisvuse ja 

sõltumatuse muust agentuuri tegevusest, 

eelkõige süsteemide kasutamisega seotud 

operatiivtegevusest. Turvalisuse 

akrediteerimise nõukogu teatab 

tegevdirektorile ja haldusnõukogule 

viivitamata kõikidest asjaoludest, mis 

võivad takistada selle iseseisvust ja 

sõltumatust. Kui meetmeid ei võeta, teatab 

turvalisuse akrediteerimise nõukogu 

sellest viivitamata Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule. 



 

PE514.800v02-00 6/12 AD\1003547ET.doc 

ET 

Selgitus 

Käesoleva määruse eesmärk on suurendada turvalisuse akrediteerimise nõukogu iseseisvust 

ja sõltumatust, kuid selles ei nähta ette menetlust pädevusalade (süsteemide turvalisuse 

akrediteerimine ning kasutuselevõtmine ja turuleviimine) vahel tekkivate võimalike konfliktide 

lahendamiseks. Muudatusettepanekus nähakse ette kaheetapiline lahendusviis. Esiteks 

agentuuri sisene menetlus, et tuvastada probleemid ja nendega tegeleda, ning teiseks 

kohustus teavitada seadusandjat, kui turvalisuse akrediteerimise nõukogu näeb, et meetmeid 

ei ole võetud selleks, et nõukogu iseseisvust ohustavaid asjaolusid kõrvaldada. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 15b – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Haldusnõukogu nimetab tegevdirektori 

ametisse tema teeneid, dokumenteeritud 

haldamis- ja juhtimisoskust ning 

asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas 

pidades komisjoni esitatud kandidaatide 

nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu 

Teatajas ja mujal avaldatud 

osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku 

konkursi alusel. 

2. Haldusnõukogu nimetab tegevdirektori 

ametisse tema teeneid, dokumenteeritud 

haldamis- ja juhtimisoskust ning 

asjaomaseid teadmisi ja kogemusi silmas 

pidades komisjoni esitatud kandidaatide 

nimekirjast, mis koostatakse Euroopa Liidu 

Teatajas ja mujal avaldatud 

osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku 

konkursi alusel. Enne ametisse nimetamist 

kutsutakse haldusnõukogu valitud 

kandidaat võimalikult kiiresti esinema 

avaldusega Euroopa Parlamendi ees ja 

vastama parlamendiliikmete küsimustele. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga kehtestatakse haldusnõukogu valitud kandidaadile nõue esineda enne 

ametisse nimetamist Euroopa Parlamendi ees, et suurendada parlamendi õigusi 

ametissenimetamise menetluses ja viia käesolev määrus vastavusse teiste määrustega, mis 

käsitlevad teisi ameteid, näiteks Euroopa Kemikaaliametit, Euroopa Ravimiametit ja Euroopa 

Toiduohutusametit, ja kus see võimalus on juba ette nähtud. Lisaks hääletab Euroopa 

Parlament varsti komisjonile esitatava soovituse üle, mis puudutab Euroopa Keskkonnaametit 

käsitleva määruse (A7-0264/2013) sellekohast muutmist. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kontrollikojal on õigus kontrollida 

agentuuri rahaliste vahendite saajaid ning 

agentuuri kaudu liidu rahalisi vahendeid 

saanud töövõtjaid või alltöövõtjaid 

kontrollikojale esitatud dokumentide või 

kohapeal läbiviidud kontrollide alusel. 

2. Kontrollikojal on õigus auditeerida 

kõiki agentuuri rahaliste vahendite saajaid 

ning agentuuri kaudu liidu rahalisi 

vahendeid saanud töövõtjaid või 

alltöövõtjaid kontrollikojale esitatud 

dokumentide või kohapeal läbiviidud 

kontrollide alusel. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 22a – pealkiri  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Huvide konflikt Huvide konflikt ja läbipaistvus 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 22a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide ja 

komisjoni poolt ajutiselt lähetatud 

ametnikud esitavad kohustuste ja huvide 

deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil 

puuduvad otsesed või kaudsed huvid, mida 

võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. Need deklaratsioonid 

esitatakse ametisse astumisel kirjalikult ja 

1. Tegevdirektor ning liikmesriikide ja 

komisjoni poolt ajutiselt lähetatud 

ametnikud esitavad kohustuste ja huvide 

deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil 

puuduvad otsesed või kaudsed huvid, mida 

võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavaks. Need deklaratsioonid 

esitatakse ametisse astumisel kirjalikult ja 
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kui isiklik olukord peaks muutuma, siis 

esitatakse need uuesti. 

kui isiklik olukord peaks muutuma, siis 

esitatakse need uuesti. Haldusnõukogu ja 

turvalisuse akrediteerimise nõukogu 

liikmed ja vaatlejad esitavad samuti need 

deklaratsioonid, mis avaldatakse koos 

nende elulookirjeldustega. Agentuur 

avaldab oma veebisaidil haldusnõukogu 

ja turvalisuse akrediteerimise nõukogu 

liikmete nimekirja ning agentuuris 

töötavate ja välisekspertide nimekirja. 

Selgitus 

Ei ole põhjust ametite nõukogude liikmetelt ja vaatlejatelt kohustuste ja huvide deklaratsiooni 

mitte nõuda. Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks see teave ka avaldada. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 22a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ajutistes töörühmades osalevad 

väliseksperdid deklareerivad kirjalikult 

enne igat koosolekut, kus nad osalevad, 

huvid, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavateks, võttes arvesse päevakorda 

kantud punkte. 

2. Ajutistes töörühmades osalevad 

väliseksperdid deklareerivad kirjalikult 

enne igat koosolekut, kus nad osalevad, 

huvid, mida võib pidada nende sõltumatust 

kahjustavateks, võttes arvesse päevakorda 

kantud punkte. Agentuur kehtestab riikide 

lähetatud ekspertide võimalike huvide 

konfliktide hindamist ja haldamist 

käsitleva poliitika ja rakendab seda, 

keelates ekspertidel sealhulgas osaleda 

töörühmade koosolekutel, kui nende 

sõltumatus ja erapooletus võivad olla 

ohus. Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule käesoleva määruse kohaselt 

aru andes lisab tegevdirektor nimetatud 

poliitika rakendamist käsitleva teabe. 

Selgitus 

Nagu Kontrollikoda oma eriraportis nr 15/2012 välja tõi, peaksid ametid mitte ainult nõudma 

ekspertidelt kõikide asjaomaste huvide deklareerimist, vaid ka töötama välja süsteemi, mis 
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võimaldab ametil kontrollida teabe õigsust, ja metoodika riskide määratlemiseks. Kuna 

väliseksperdid ei ole ELi ametnikud ja nad ei ole seotud personalieeskirjadega, kus nähakse 

ette kord nende sõltumatuse kohta, oleks agentuuril vaja õiguslikku alust, et töötada välja 

poliitika, mille alusel ekspertide osalust aktiivselt korraldada. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 22a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Haldusnõukogu ja turvalisuse 

akrediteerimise nõukogu kehtestavad 

poliitika, mis aitab huvide konfliktid ära 

hoida. 

3. Haldusnõukogu ja turvalisuse 

akrediteerimise nõukogu kehtestavad 

poliitika, mis aitab huvide konflikte 

lahendada ja need ära hoida ning mis 

sisaldab vähemalt järgmist: 

 a) huvide deklaratsioonide haldamist ja 

kontrollimist käsitlevad põhimõtted, 

sealhulgas nende avaldamise kord, võttes 

arvesse artiklit 22; 

 b) huvide konflikte käsitlevad 

kohustuslikud koolitusnõuded agentuuri 

töötajatele ja riikide lähetatud 

ekspertidele; 

 c) kingitusi ja kutseid käsitlevad 

eeskirjad; 

 d) üksikasjalikud eeskirjad ülesannete 

kohta, millega agentuuri töötajad ja 

liikmed ei saa tegeleda pärast seda, kui 

nad on oma töösuhte agentuuriga 

lõpetanud; 

 e) agentuuri otsuste läbipaistvust 

käsitlevad eeskirjad, sealhulgas agentuuri 

nõukogude protokollid, mis avaldatakse 

tundlikku, salastatud ja äriteavet arvesse 

võttes; ning 

 f) sanktsioonid ja mehhanismid, millega 

kindlustatakse agentuuri iseseisvus ja 

sõltumatus.  

 Agentuur võtab arvesse vajadust säilitada 
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tasakaal riskide ja kasulikkuse vahel, 

eelkõige seoses eesmärgiga saada parimat 

võimalikku teaduslikku nõu ja 

eriteadmisi, ja huvide konfliktide 

lahendamist. Tegevdirektor ja turvalisuse 

akrediteerimise nõukogu esimees 

vastutavad selle poliitika rakendamise eest 

oma pädevusvaldkondades ning annavad 

aru haldusnõukogule ja turvalisuse 

akrediteerimise nõukogule. Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule käesoleva 

määruse kohaselt aru andes lisab 

tegevdirektor nimetatud poliitika 

rakendamist käsitleva teabe. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga antakse agentuurile õiguslik alus huvide konfliktide vältimist ja 

lahendamist käsitleva täieliku eeskirjade kogumi rakendamiseks. Agentuuri juhtorganid 

vastutavad nimetatud poliitika väljatöötamise ja rakendamise eest, võttes arvesse agentuuri 

eripära ning võimalikku kaasnevat tundlikku, salastatud ja äriteavet. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 

Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 26 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 

oma järeldused selle aruande sisu kohta 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

agentuuri haldusnõukogule ja turvalisuse 

akrediteerimise nõukogule. 

Hindamistulemused avalikustatakse. 

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 

oma järeldused selle aruande sisu kohta 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

agentuuri haldusnõukogule ja turvalisuse 

akrediteerimise nõukogule. Lisaks esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja liikmesriikide 

parlamentidele taotluse korral hindamise 

kohta muud teavet. Hindamistulemused 

avalikustatakse. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 
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Määrus (EL) nr 912/2010 

Artikkel 26 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui hindamisel selgub, et agentuuri 

turvalisuse akrediteerimise nõukogu ei 

toimi piisavalt tõhusalt ega täida oma 

ülesandeid täiesti iseseisvalt, tuleks see 

küsimus uuesti läbi vaadata. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal] 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal] 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas. See konsolideeritakse 

muudetava määrusega kolme kuu jooksul 

pärast avaldamist. 
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