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Tarkistus 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) Neuvoston pääsihteeristöön 
perustettiin yhteisellä toiminnalla 
98/700/JHA FADO-järjestelmä (False and 
Authentic Documents Online), jonka kautta 
jäsenvaltioiden viranomaiset saavat 
käyttöönsä tietoja mahdollisista uusista 
havaituista väärennösmenetelmistä ja 
uusista aidoista liikkeessä olevista 
asiakirjoista.

(80) Neuvoston pääsihteeristöön 
perustettiin neuvoston yhteisellä 
toiminnalla 98/700/YOS1 a FADO-
järjestelmä (False and Authentic 
Documents Online), jonka kautta 
jäsenvaltioiden viranomaiset saavat 
käyttöönsä tietoja mahdollisista uusista 
havaituista väärennösmenetelmistä ja 
uusista aidoista liikkeessä olevista 
asiakirjoista ja jonka tarkoituksena on 
auttaa torjumaan laitonta muuttoliikettä 
ja vilpillisten asiakirjojen käyttöä.

_________________
1 a Neuvoston yhteinen toiminta 
98/700/YOS 3 päivältä joulukuuta 1998, 
jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 
perusteella eurooppalaisen 
kuvantallennusjärjestelmän (FADO) 
perustamisesta (EYVL L 333, 9.12.1998, 
s. 4).

Or. en

Tarkistus 38
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 a) FADO on nimenomaisesti 
perustettu säilyttämään sellaisia 
malliasiakirjoja ja esimerkkejä 
jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, 
alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kansainvälisen 
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oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen 
toimittamista aidoista ja väärennetyistä 
asiakirjoista, jotka sisältävät kuvauksia 
väärentämismenetelmistä. FADOn 
tarkoituksen välittömänä seurauksena 
henkilötiedot olisi tallennettava 
malliasiakirjoissa sekä aidoissa ja 
väärennetyissä asiakirjoissa esitettyjen eri 
osien muodossa. Tällaisten 
henkilötietojen olisi ehdottomasti 
rajoituttava siihen, mikä on tarpeellista 
FADOn tarkoituksia varten, ja 
tarpeettomat henkilötiedot olisi 
anonymisoitava tietojen minimoinnin 
periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 a) Siitä, että kolmansien maiden 
kansalaiset käyttävät vääriä, vilpillisesti 
hankittuja ja väärennettyjä asiakirjoja 
saapuakseen unioniin ja oleskellakseen 
siellä tai että he käyttävät niitä oleskelun 
laillistamiseen liittyvissä menettelyissä, 
turvapaikkamenettelyt mukaan lukien, on 
tullut jäsenvaltioille yhä suurempi 
huolenaihe. Vaikka laillisten asiakirjojen 
käyttö helpottaa saapumista 
jäsenvaltioihin ja niissä oleskelua, on 
syntynyt rinnakkaismarkkina-alue 
sellaisille kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka tietävät, etteivät he 
pysty täyttämään unioniin saapumisen 
kriteerejä laillisia asiakirjoja ja 
säännönmukaisia kanavia käyttäen, tai 
jotka muuten haluavat salata todellisen 
henkilöllisyytensä.

Or. en
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Tarkistus 40
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 b) Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai 
kehittää kansallisia järjestelmiään, jotka 
sisältävät tietoja malliasiakirjoista sekä 
esimerkkejä aidoista ja vääristä 
asiakirjoista, mutta niillä pitäisi olla 
velvollisuus antaa Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolle, jäljempänä ’virasto’, 
tiedot niiden hallussa olevista 
malliasiakirjoista sekä aidoista ja vääristä 
asiakirjoista. Viraston olisi syötettävä 
nämä tiedot FADOon tietojen 
yhdenmukaisuuden ja laadun 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava erityisesti jäsenvaltioiden 
myöntämien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien aitojen 
asiakirjojen uusien versioiden kaikki 
turvaominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 a) FADO on nimenomaisesti 
perustettu säilyttämään sellaisia 
malliasiakirjoja ja esimerkkejä 
jäsenvaltioiden toimittamista 
väärennetyistä asiakirjoista, jotka 
sisältävät kuvauksia 
väärentämismenetelmistä, ja siinä voisi 
olla myös tällaisia asiakirjoja, jotka ovat 
peräisin kolmansilta mailta, alueellisilta 
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yhteisöiltä, kansainvälisiltä järjestöiltä ja 
muilta kansainvälisen oikeuden piiriin 
kuuluvilta yhteisöiltä. Tämän 
tarkoituksen välittömänä seurauksena 
olisi oltava mahdollista tallentaa 
FADOon henkilötietoja kasvokuvien 
muodossa, siltä osin kuin asiakirjan 
turvaominaisuuksia ei voida erottaa 
näistä kasvokuvista tai, jos väärä, 
väärennetty, täysin väärä tai tekaistu 
asiakirja jäljittelee turvaominaisuuksia, 
sitä ei voida erottaa kasvokuvasta. 
FADOon ei pitäisi tallentaa 
aakkosnumeerisia henkilötietoja. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2019/... perustetun 
Euroopan raja- ja merivartioviraston, 
jäljempänä ’virasto’, olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet 
anonymisoidakseen kaikki henkilötiedot, 
jotka eivät ole tarpeen suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten tietoja 
käsitellään, asetuksen (EU) 2018/1725 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
säädetyn tietojen minimoinnin periaatteen 
mukaisesti. FADOssa ei pitäisi olla 
mahdollista hakea henkilötietoja.

Or. en

Perustelu

Virastolla ei pitäisi olla velvoitetta kerätä asiakirjoja kolmansilta mailta eikä kansainvälisiltä 
järjestöiltä. On loogista syöttää järjestelmään tällaisia asiakirjoja koskevat käytettävissä 
olevat tiedot. Tarve tallentaa henkilötietoja koskee vain asiakirjojen turvaominaisuuksiin 
liittyviä kasvokuvia, ja FADOon pitäisi tallentaa ainoastaan tämäntyyppisiä henkilötietoja, ei 
muita henkilötietoja.
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Tarkistus 42
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 a) FADO on nimenomaisesti 
perustettu säilyttämään sellaisia 
malliasiakirjoja ja esimerkkejä 
jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, 
alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kansainvälisen 
oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen 
toimittamista väärennetyistä asiakirjoista, 
jotka sisältävät kuvauksia 
väärentämismenetelmistä. Tämän 
tarkoituksen välittömänä seurauksena 
henkilötiedot olisi tallennettava FADOon 
malliasiakirjoissa ja väärennetyissä 
asiakirjoissa esitettyjen eri osien 
muodossa. Tällaiset henkilötiedot 
rajoittuvat siihen, mikä on tarpeellista 
FADOn tarkoituksia varten. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) 2019/... perustetun Euroopan raja- 
ja merivartioviraston, jäljempänä 
’virasto’, olisi toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet anonymisoidakseen kaikki 
henkilötiedot, jotka eivät ole tarpeen 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 
tietoja käsitellään, asetuksen 
(EU) 2018/1725 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyn tietojen 
minimoinnin periaatteen mukaisesti. 
FADOssa ei pitäisi olla mahdollista hakea 
henkilötietoja, eikä malliasiakirjoissa 
olevia tietoja pitäisi käyttää minkään 
luonnollisen henkilön tunnistamiseen.

Or. en

Perustelu

Malliasiakirjoissa olevista tiedoista on teoriassa mahdollista tunnistaa henkilö, mutta tätä ei 
pitäisi ikinä sallia.
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Tarkistus 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 a) FADOn olisi sisällettävä tietoja 
jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, 
alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kansainvälisen 
oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen 
myöntämistä kaikentyyppisistä aidoista ja 
vääristä matkustus-, henkilö- ja 
oleskeluasiakirjoista, virkatodistuksista, 
ajokorteista, moottoriajoneuvojen 
rekisteriotteista ja muista vastaavista 
virallisista asiakirjoista.

Or. en

Tarkistus 44
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 a) Pääsy tähän järjestelmään on 
kielletty kolmansilta osapuolilta, lukuun 
ottamatta rajavalvonnasta vastaavia 
viranomaisia.

Or. es

Tarkistus 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 b) FADOn olisi sisällettävä tietoja 
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jäsenvaltioiden myöntämistä 
kaikentyyppisistä aidoista matkustus-, 
henkilö- ja oleskeluasiakirjoista, 
virkatodistuksista, ajokorteista ja 
moottoriajoneuvojen rekisteriotteista sekä 
niiden hallussa olevista tällaisten 
asiakirjojen väärennetyistä versioista, ja 
se voisi sisältää myös muita vastaavia 
virallisia asiakirjoja, joita käytetään 
haettaessa jäsenvaltioiden myöntämiä 
matkustus-, oleskelu- tai 
henkilöasiakirjoja. Lisäksi se voisi 
sisältää kolmansien maiden, alueellisten 
yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja 
muiden kansainvälisen oikeuden piiriin 
kuuluvien yhteisöjen myöntämiä tällaisia 
asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden hallussa on liian monia mahdollisia asiakirjoja, jotka saattavat toimia lähde- 
tai tausta-asiakirjana matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjojen myöntämisessä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa FADOon lähde- tai tausta-asiakirjoja, mutta niillä ei 
pitäisi olla tähän velvoitetta.

Tarkistus 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 c) Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai 
kehittää kansallisia järjestelmiään, jotka 
sisältävät tietoja aidoista ja vääristä 
asiakirjoista, mutta niillä pitäisi olla 
velvollisuus antaa virastolle tietoja niiden 
myöntämistä aidoista matkustus-, 
henkilö- ja oleskeluasiakirjoista, 
virkatodistuksista, ajokorteista ja 
moottoriajoneuvojen rekisteriotteista sekä 
niiden hallussa olevista tällaisten 
asiakirjojen väärennetyistä versioista. 
Viraston olisi syötettävä nämä tiedot 
FADOon tietojen yhdenmukaisuuden ja 
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laadun varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava erityisesti jäsenvaltioiden 
myöntämien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien aitojen 
asiakirjojen uusien versioiden kaikki 
turvaominaisuudet.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden hallussa on liian monia mahdollisia asiakirjoja, jotka saattavat toimia lähde- 
tai tausta-asiakirjana matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjojen myöntämisessä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa FADOon lähde- tai tausta-asiakirjoja, mutta niillä ei 
pitäisi olla tähän velvoitetta.

Tarkistus 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(81 d) Jotta voitaisiin varmistaa 
asiakirjaväärennösten korkeatasoinen 
valvonta jäsenvaltioissa, 
asiakirjaväärennösten alalla 
toimivaltaisille jäsenvaltioiden 
viranomaisille, kuten rajapoliisille, muille 
lainvalvontaviranomaisille tai eräille 
muille kolmansille osapuolille olisi 
annettava eri tasoiset pääsyoikeudet 
FADOon niiden vaatimusten mukaan. 
Koska tällaisten pääsyoikeuksien 
myöntämistä koskevat edellytykset ja 
toimenpiteet ovat tätä asetusta 
täydentäviä, muita kuin sen keskeisiä 
osia, ne olisi vahvistettava delegoiduilla 
säädöksillä. FADOssa olisi myös 
mahdollistettava, että tietyillä käyttäjillä 
on käytössään tietoa mahdollisista uusista 
havaituista väärennösmenetelmistä ja 
uusista aidoista liikkeessä olevista 
asiakirjoista.

Or. en
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Tarkistus 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 kappale

Komission teksti Tarkistus

(82) FADO-järjestelmän 
monikerroksinen rakenne olisi 
säilytettävä, jotta asiakirjoista voidaan 
antaa eri tasoisia tietoja eri sidosryhmille, 
myös suurelle yleisölle.

(82) FADOn olisi annettava tietoja 
sidosryhmille, myös suurelle yleisölle, eri 
tasoisin rajoituksin asiakirjojen 
arkaluonteisuuden mukaan.

Or. en

Tarkistus 49
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 a) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
oikeuteen saada kansainvälistä suojelua, 
sellaisena kuin se tunnustetaan 
kansainvälisessä ja unionin 
lainsäädännössä.

Or. es

Tarkistus 50
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon, että väärien tai väärennettyjen 
henkilöasiakirjojen käyttö on useimmille 
pakolaisille välttämättömyys siksi, että 
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laillisia ja turvallisia keinoja päästä 
unioniin ei ole olemassa. Tämä tosiseikka 
tunnustetaan pakolaisten oikeusasemaa 
koskevan yleissopimuksen 31 artiklassa, 
jossa kielletään valtioita ryhtymästä 
rankaisutoimenpiteisiin pakolaisia 
kohtaan laittoman maahan saapumisen 
johdosta.

Or. es

Tarkistus 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 101 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(101 a)Jotta voidaan varmistaa FADO-
järjestelmän tehokas täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sellaisten toimenpiteiden vahvistamista, 
joilla myönnetään pääsy FADOon 
asiakirjaväärennösten alalla 
toimivaltaisille jäsenvaltioiden 
viranomaisille, sekä sellaisten 
toimenpiteiden vahvistamista, joilla 
myönnetään rajoitettu pääsy FADOon 
kolmansille osapuolille, kuten 
lentoyhtiöille, unionin toimielimille, 
elimille, toimistoille ja virastoille, 
kolmansille maille tai kansainvälisille 
järjestöille. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa1 a vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
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valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle olisi toimitettava kaikki 
asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti 
oikeus osallistua komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
valmistellaan delegoituja säädöksiä.
_________________
1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla Poistetaan.
1. Virasto ottaa hoitaakseen ja käyttöönsä 
eurooppalaisen 
kuvantallennusjärjestelmän (FADO), joka 
sisältää tietoja jäsenvaltioiden, 
kolmansien maiden, alueellisten 
yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja 
muiden kansainvälisen oikeuden piiriin 
kuuluvien yhteisöjen myöntämistä 
aidoista matkustus- ja 
oleskeluasiakirjoista ja niiden 
väärennöksistä. FADO ei saa sisältää 
henkilötietoja.
Jäsenvaltioiden on siirrettävä tällä 
hetkellä FADOssa olevat tiedot uuteen 
järjestelmään.
2. Komissio hyväksyy 117 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla
a) vahvistetaan FADOn tekniset eritelmät 
korkeiden standardien mukaisesti;
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b) luodaan menettelyt FADOssa olevien 
tietojen valvomiseksi ja tarkistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla korvataan myöhemmillä tarkistuksilla.

Tarkistus 53
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto ottaa hoitaakseen ja käyttöönsä 
eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän 
(FADO), joka sisältää tietoja 
jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, 
alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kansainvälisen 
oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen 
myöntämistä aidoista matkustus- ja 
oleskeluasiakirjoista ja niiden 
väärennöksistä. FADO ei saa sisältää 
henkilötietoja.

Virasto ottaa hoitaakseen ja käyttöönsä 
eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän 
(FADO), joka sisältää tietoja 
jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, 
alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kansainvälisen 
oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen 
myöntämistä aidoista matkustus- ja 
oleskeluasiakirjoista ja niiden 
väärennöksistä. FADO voi sisältää 
henkilötietoja ainoastaan siltä osin kuin 
niitä esiintyy malliasiakirjoissa sekä 
aidoissa ja väärennetyissä asiakirjoissa.

Or. en

Tarkistus 54
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. FADO ei sisällä mitään 
henkilötietoja.

Or. es
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Tarkistus 55
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Virasto varmistaa, että väärien tai 
väärennettyjen asiakirjojen tunnistamisen 
alalla toimivaltaiset jäsenvaltioiden 
viranomaiset takaavat kansainvälistä 
suojelua koskevan oikeuden saatavuuden.

Or. es

Tarkistus 56
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Pääsyä FADOon ei sallita 
seuraaville:
a) kolmannet maat;
b) kansainväliset järjestöt;
c) mitkä tahansa kolmannet osapuolet, 
kuten lentoyhtiöt;
d) suuri yleisö.
Jos rajoitettu pääsy FADOon sallitaan 
mille tahansa toimijalle, joka ei ole 
kunkin jäsenvaltion rajavalvonnan alalla 
toimivaltainen viranomainen, komissio 
toteuttaa tämän delegoidulla säädöksellä.

Or. es
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Tarkistus 57
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
FADOon sisältyvien asiakirjojen ja 
tietojen luokat
1. FADO sisältää seuraavaa:
a) tiedot, mukaan lukien kuvat, aidoista 
asiakirjoista ja niiden 
turvaominaisuuksista;
b) tiedot, mukaan lukien kuvat, vääristä, 
väärennetyistä, täysin vääristä tai 
tekaistuista asiakirjoista ja niiden 
väärennöksen ominaisuuksista;
c) tiivistetyt tiedot 
väärentämistekniikoista;
d) tiivistetyt tiedot aitojen asiakirjojen 
turvaominaisuuksista;
e) tilastotiedot havaituista vääristä 
asiakirjoista;
f) suositukset tehokkaista tavoista havaita 
tiettyjä väärentämismenetelmiä.
FADO voi sisältää myös käsikirjoja, 
yhteystietoluetteloja ja tietoja voimassa 
olevista matkustusasiakirjoista ja niiden 
tunnustamisesta jäsenvaltioissa sekä 
muuta asiaan liittyvää hyödyllistä tietoa.
FADO voi sisältää henkilötietoja 
ainoastaan siinä määrin kuin niitä 
esiintyy malliasiakirjoissa ja 
väärennetyissä asiakirjoissa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilöt, joita koskevia henkilötietoja 
malliasiakirjoissa käytetään, ovat 
vapaaehtoisesti antaneet luvan tähän, 
myös heitä koskevien henkilötietojen 
käsittelyyn FADOssa. FADOssa ei saa 
olla mahdollista tunnistaa henkilöä 
henkilötiedoista ilman lisätietoja tai 



AM\1190939FI.docx 17/31 PE642.889v02-00

FI

hakea henkilötietoja. Henkilötietoja on 
käsiteltävä asetuksen (EU) 2018/1725 
5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava niiden valvonnassa olevat 
aitoja ja vääriä asiakirjoja koskevat tiedot 
Euroopan raja- ja merivartiovirastolle, 
jäljempänä ’virasto’.

Or. en

Perustelu

Käsittely ei voi perustua suostumukseen, sillä muuten henkilöllä olisi oikeus perua 
suostumuksensa ja malliasiakirjat olisi poistettava. Meidän pitäisi välttää puhumasta tietojen 
”omistuksesta” tai ”hallussapidosta”. ”Valvonta” on tietosuojalainsäädännössä käytettävä 
tekninen termi.

Tarkistus 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Soveltamisala

FADO sisältää tietoja jäsenvaltioiden 
myöntämistä aidoista matkustus-, 
henkilö- ja oleskeluasiakirjoista, 
virkatodistuksista, ajokorteista ja 
moottoriajoneuvojen rekisteriotteista sekä 
niiden hallussa olevista tällaisten 
asiakirjojen väärennetyistä versioista, ja 
se voi sisältää myös muita vastaavia 
virallisia asiakirjoja, joita käytetään 
haettaessa jäsenvaltioiden ja soveltuvin 
osin kolmansien maiden, alueellisten 
yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja 
muiden kansainvälisen oikeuden piiriin 
kuuluvien yhteisöjen myöntämiä 
matkustus-, oleskelu- tai 
henkilöasiakirjoja, sekä tietoja niiden 
väärennöksistä.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden hallussa on liian monia mahdollisia asiakirjoja, jotka saattavat toimia lähde- 
tai tausta-asiakirjana matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjojen myöntämisessä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa FADOon lähde- tai tausta-asiakirjoja, mutta niillä ei 
pitäisi olla tähän velvoitetta.

Tarkistus 59
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Viraston suorittama henkilötietojen 

käsittely
Viraston henkilötietojen käsittelyssä 
sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725.
FADOon syötetään henkilötietoja 
ainoastaan siltä osin kuin ne ovat 
ehdottoman tarpeellisia 
väärentämismenetelmän kuvaamiseksi tai 
havainnollistamiseksi.
Virasto varmistaa, että henkilötiedot 
minimoidaan FADOn tarkoituksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Soveltamisala
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FADO sisältää tietoja jäsenvaltioiden, 
kolmansien maiden, alueellisten 
yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja 
muiden kansainvälisen oikeuden piiriin 
kuuluvien yhteisöjen myöntämistä 
aidoista matkustus-, henkilö- ja 
oleskeluasiakirjoista, virkatodistuksista, 
ajokorteista, moottoriajoneuvojen 
rekisteriotteista ja muista vastaavista 
virallisista asiakirjoista sekä niiden 
väärennöksistä.

Or. en

Tarkistus 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
80 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 b artikla
FADOon sisältyvien asiakirjojen ja 

tietojen luokat
1. FADO sisältää seuraavaa:
a) tiedot, mukaan lukien kuvat, aidoista 
asiakirjoista ja niiden 
turvaominaisuuksista;
b) tiedot, mukaan lukien kuvat, vääristä, 
väärennetyistä, täysin vääristä tai 
tekaistuista asiakirjoista ja niiden 
väärennöksen ominaisuuksista;
c) tiivistetyt tiedot 
väärentämistekniikoista;
d) tiivistetyt tiedot aitojen asiakirjojen 
turvaominaisuuksista;
e) tilastotiedot havaituista vääristä 
asiakirjoista;
f) suositukset tehokkaista tavoista havaita 
tiettyjä väärentämismenetelmiä.
FADO voi sisältää myös käsikirjoja, 
yhteystietoluetteloja ja tietoja voimassa 
olevista matkustusasiakirjoista ja niiden 
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tunnustamisesta jäsenvaltioissa sekä 
muuta asiaan liittyvää hyödyllistä tietoa.
FADO ei sisällä henkilötietoja, lukuun 
ottamatta kasvokuvia, siltä osin kuin 
asiakirjan turvaominaisuuksia ei voida 
erottaa näistä kasvokuvista tai, jos väärä, 
väärennetty, täysin väärä tai tekaistu 
asiakirja jäljittelee turvaominaisuuksia, 
sitä ei voida erottaa kasvokuvasta. 
FADOon ei tallenneta aakkosnumeerisia 
henkilötietoja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että henkilöt, joita koskevia 
henkilötietoja malliasiakirjoihin sisältyy, 
ovat antaneet suostumuksensa tähän, 
myös heitä koskevien henkilötietojen 
käsittelyyn FADOssa.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
hallussaan olevat aitoja ja väärennettyjä 
matkustus-, henkilö- ja 
oleskeluasiakirjoja, virkatodistuksia, 
ajokortteja ja moottoriajoneuvojen 
rekisteriotteita koskevat tiedot Euroopan 
raja- ja merivartiovirastolle, jäljempänä 
’virasto’. Jäsenvaltiot voivat toimittaa 
virastolle tietoja myös muista aidoista 
virallisista asiakirjoista, joita käytetään 
haettaessa jäsenvaltioiden myöntämiä 
matkustus-, oleskelu- tai 
henkilöasiakirjoja, tai näiden asiakirjojen 
väärennöksistä.

Or. en

Perustelu

Koska tarve tallentaa henkilötietoja koskee vain asiakirjojen turvaominaisuuksiin liittyviä 
kasvokuvia, FADOon pitäisi tallentaa ainoastaan tämäntyyppisiä henkilötietoja. 
Jäsenvaltioiden hallussa on liian monia mahdollisia asiakirjoja, jotka saattavat toimia lähde- 
tai tausta-asiakirjana matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjojen myöntämisessä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa FADOon tällaisia asiakirjoja, mutta niillä ei pitäisi 
olla tähän velvoitetta.
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Tarkistus 62
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
80 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 b artikla
FADOn rakenne ja pääsy järjestelmään
FADOn rakenteen on mahdollistettava se, 
että
a) asiakirjaväärennösten alalla 
toimivaltaisten jäsenvaltioiden 
viranomaisten, kuten rajapoliisin, ja 
muiden lainvalvontaviranomaisten 
nimetyillä asiakirja-asiantuntijoilla on 
rajoittamaton pääsy järjestelmään;
b) jäsenvaltioiden viranomaisilla, jotka 
eivät tarvitse yksityiskohtaisia tietoja 
asiakirjojen turvaominaisuuksista ja 
väärentämisestä, on rajoitettu pääsy 
järjestelmään;
c) kolmansilla osapuolilla, kuten unionin 
toimielimillä, elimillä, toimistoilla ja 
virastoilla, on rajoitettu pääsy 
järjestelmään, jos ja siltä osin kuin ne 
tarvitsevat pääsyn asiakirjojen 
turvaominaisuuksia ja väärentämistä 
koskeviin tietoihin;
d) kolmansilla osapuolilla, kuten 
kolmansilla mailla tai kansainvälisillä 
järjestöillä, jotka eivät tarvitse 
yksityiskohtaisia tietoja asiakirjojen 
turvaominaisuuksista ja väärentämisestä, 
on rajoitettu pääsy järjestelmään, mutta 
niille ei myönnetä pääsyä 
henkilötietoihin, joihin ei ole saatu 
asianomaisen henkilön vapaaehtoista 
hyväksyntää;
e) kolmansilla osapuolilla, kuten 
lentoyhtiöillä, jotka eivät tarvitse 
yksityiskohtaisia tietoja asiakirjojen 
turvaominaisuuksista ja väärentämisestä, 
on rajoitettu pääsy järjestelmään, mutta 
niille ei myönnetä pääsyä 
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henkilötietoihin;
f) yleisöllä on rajoitettu pääsy 
järjestelmään malliasiakirjojen osalta, 
mutta sille ei myönnetä pääsyä 
henkilötietoihin, joihin ei ole saatu 
asianomaisen henkilön suostumusta; 
yleisölle annetaan pääsy ainoastaan 
turvaominaisuuksia koskeviin julkisiin 
tietoihin.

Or. en

Perustelu

Lentoyhtiöillä ja muilla yksityisillä yhteisöillä olisi oltava rajoitetumpi pääsy kuin kolmansilla 
mailla tai kansainvälisillä järjestöillä.

Tarkistus 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
80 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 b artikla
FADOn rakenne

FADOn rakenteen on mahdollistettava eri 
tasoiset pääsyoikeudet järjestelmään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, kuten rajapoliisille, muille 
lainvalvontaviranomaisille tai muille 
kolmansille osapuolille (X) artiklan 
mukaisesti sekä yleisölle.

Or. en

Perustelu

(X) artiklalla tarkoitetaan artiklaa, jossa säädetään täytäntöönpanotoimenpiteistä.
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Tarkistus 64
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
80 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 b artikla
Voimaantulo ja täytäntöönpano

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... 
[kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta].

Or. en

Tarkistus 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Ehdotus asetukseksi
80 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 c artikla
Viraston vastuualueet

1. Virasto vastaa FADOn perustamisesta 
tämän asetuksen mukaisesti. Virasto 
varmistaa FADOn toiminnan ympäri 
vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa 
ja huolehtii sen ylläpidosta ja 
päivittämisestä.
2. Virasto antaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille lähes 
reaaliaikaista tukea väärennettyjen 
asiakirjojen havaitsemisessa ja 
tunnistamisessa.
3. Virasto vastaa jäsenvaltioilta saatujen 
tietojen syöttämisestä järjestelmään oikea-
aikaisesti ja tehokkaasti, jotta voidaan 
taata tietojen yhtenäisyys ja laatu ja 
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samalla varmistaa, että asetuksen 
(EU) 2018/1725 4 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa säädettyä tietojen 
minimoinnin periaatetta noudatetaan.
4. Virasto vastaa kolmansien maiden, 
alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden kansainvälisen 
oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen 
asiakirjoja koskevien tietojen ja niiden 
väärennöksiä koskevien tietojen 
syöttämisestä järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, mitä toimia viraston olisi toteutettava, jotta se voisi täyttää velvoitteensa 
”kerätä” asiakirjoja kolmansilta mailta, alueellisilta yhteisöiltä ja kansainvälisiltä 
järjestöiltä. On loogista syöttää järjestelmään tällaisia asiakirjoja koskevat käytettävissä 
olevat tiedot, mutta se, että viraston edellytettäisiin keräävän tällaisia tietoja, ei kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 66
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
80 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 c artikla
Viraston suorittama henkilötietojen 
käsittely
Viraston henkilötietojen käsittelyssä 
sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725.
Virasto syöttää järjestelmään 
henkilötietoja ainoastaan siltä osin kuin 
ne ovat ehdottoman tarpeellisia 
turvaominaisuuksien tai 
väärentämismenetelmän kuvaamiseksi tai 
havainnollistamiseksi. Virasto varmistaa, 
että tällaiset tiedot anonymisoidaan 
asianmukaisesti siinä määrin kuin on 
mahdollista tavalla, joka estää yksittäisen 
henkilön tunnistamisen FADOn kautta 
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ilman lisätietoja. Yksittäisen henkilön 
tunnistaminen FADOn kautta on kielletty.
Kolmansien osapuolten, jolla on pääsy 
FADOon, on tehtävä viraston kanssa 
sitova ja täytäntöönpanokelpoinen 
sopimus siitä, että ne eivät käytä FADOa 
sellaisten henkilöiden tunnistamiseen, 
joita koskevia henkilötietoja FADOssa on, 
asetuksen (EU) 2018/1725 48 artiklan 
2 kohdan a alakohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Säännöstä mukautetaan EU:n toimielimiä ja elimiä koskevaan tietosuoja-asetukseen, myös 
sen varmistamiseksi, että 48 artiklan mukaisia suojatoimia sovelletaan.

Tarkistus 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
80 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 c artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio hyväksyy kyseessä olevien 
asiakirjojen arkaluonteisuuden huomioon 
ottaen täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan
a) tekniset eritelmät tietojen syöttämiseksi 
ja tallentamiseksi FADOon korkeiden 
standardien mukaisesti;
b) menettelyt FADOssa olevien tietojen 
valvomiseksi ja tarkistamiseksi;
c) toimenpiteet, joilla myönnetään eri 
tasoiset rajoitetut pääsyoikeudet FADOon 
kolmansille osapuolille, kuten 
lentoyhtiöille, unionin toimielimille, 
elimille, toimistoille ja virastoille, 
kolmansille maille tai kansainvälisille 
järjestöille.
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Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään X artiklan X kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

X artiklan X kohdalla tarkoitetaan sen artiklan toista kohtaa, jossa säädetään 
komiteamenettelystä.

Tarkistus 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Ehdotus asetukseksi
80 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 d artikla
FADOn rakenne ja pääsy järjestelmään

FADOn rakenteen on mahdollistettava se, 
että
a) asiakirjaväärennösten alalla 
toimivaltaisten jäsenvaltioiden 
viranomaisten, kuten rajapoliisin, ja 
muiden lainvalvontaviranomaisten 
asiakirja-asiantuntijoilla on rajoittamaton 
pääsy järjestelmään;
b) jäsenvaltioiden viranomaisilla ja 
kolmansilla osapuolilla, kuten unionin 
toimielimillä, elimillä, toimistoilla ja 
virastoilla, on rajoitettu pääsy 
järjestelmään, jos ne tarvitsevat pääsyn 
asiakirjojen turvaominaisuuksia ja 
väärentämistä koskeviin tietoihin;
c) kolmansilla osapuolilla, kuten 
lentoyhtiöillä, kolmansilla mailla tai 
kansainvälisillä järjestöillä, jotka eivät 
tarvitse yksityiskohtaisia tietoja 
asiakirjojen turvaominaisuuksista ja 
väärentämisestä, on rajoitettu pääsy 
järjestelmään, mutta niille ei myönnetä 
pääsyä henkilötietoihin, joihin ei ole 
saatu asianomaisen henkilön 
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suostumusta;
d) yleisöllä on rajoitettu pääsy 
järjestelmään malliasiakirjojen osalta, 
mutta sille ei myönnetä pääsyä 
henkilötietoihin, joihin ei ole saatu 
asianomaisen henkilön suostumusta; 
yleisölle annetaan pääsy ainoastaan 
turvaominaisuuksia koskeviin julkisiin 
tietoihin.

Or. en

Perustelu

Jos pääsy ei ole rajoittamaton, tälle käyttäjälle annettavien tietojen määrää koskee rajoitus. 
Tällaisissa tapauksissa käyttäjä tarvitsee joitakin tietoja turvaominaisuuksista muttei kaikkia 
tietoja, jotka a alakohdassa tarkoitettu käyttäjien luokka saa. Mietintöluonnoksessa ei näy 
olevan selvää eroa b ja c alakohdan luokkien välillä, joten ne voitaisiin yhdistää 
lainsäädännön tehokkuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus 69
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
80 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 d artikla
Kumoaminen ja siirtymäsäännökset
1. Kumotaan yhteinen toiminta 
98/700/YOS päivästä, jona Euroopan 
raja- ja merivartiovirasto tosiasiallisesti 
panee järjestelmän täytäntöön ja joka 
määritetään 80 i artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen hyväksyttävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä.
2. Neuvoston pääsihteeristö siirtää 
järjestelmään FADOssa tällä hetkellä 
olevat aitoja ja vääriä asiakirjoja koskevat 
tiedot.

Or. en
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Perustelu

On ristiriitaista puhua ”hyväksymisestä”. Kun asetus on voimassa, siirtäminen tapahtuu sen 
perusteella eikä sitä tarvitse enää erikseen hyväksyä.

Tarkistus 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
80 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 d artikla
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1683/951 a perustettu 
komitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.
_________________
1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, 
annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, 
yhtenäisestä viisumin kaavasta 
(EYVL L 164, 14.7.1995).

Or. en

Tarkistus 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
80 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 e artikla
Viraston suorittama henkilötietojen 

käsittely
Viraston henkilötietojen käsittelyssä 
sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725. 
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Virasto syöttää järjestelmään 
80 b artiklan mukaisesti henkilötietoja 
kasvokuvien muodossa ainoastaan siltä 
osin kuin kyseiset kuvat ovat ehdottoman 
tarpeellisia turvaominaisuuden tai 
väärentämismenetelmän kuvaamiseksi tai 
havainnollistamiseksi.

Or. en

Perustelu

FADOon olisi syötettävä kasvokuvia 80 b artiklaan ehdotettujen muutosten mukaisesti. 
Kasvokuvaa ei voi anonymisoida.

Tarkistus 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
80 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 f artikla
Delegoidut säädökset ja 

täytäntöönpanosäädökset
1. Komissio hyväksyy 80 g artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat seuraavia:
a) sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, joilla myönnetään pääsy 
FADOon asiakirjaväärennösten alalla 
toimivaltaisille jäsenvaltioiden 
viranomaisille;
b) sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, joilla myönnetään 
rajoitettu pääsy FADOon kolmansille 
osapuolille, kuten lentoyhtiöille, unionin 
toimielimille, elimille, toimistoille ja 
virastoille, kolmansille maille tai 
kansainvälisille järjestöille.
2. Komissio hyväksyy X artiklan 
mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, 
jotka koskevat seuraavien vahvistamista:
a) tekniset eritelmät tietojen syöttämiseksi 
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ja tallentamiseksi järjestelmään;
b) menettelyt järjestelmässä olevien 
tietojen valvomiseksi ja tarkistamiseksi;
c) sen päivän määrittäminen, jona virasto 
tosiasiallisesti panee FADOn täytäntöön.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään X artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa luetellut tiedot ovat säädöstä täydentäviä, muita kuin 
sen keskeisiä osia SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Sen sijaan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdassa luetellut tiedot edellyttävät asetuksen yhdenmukaista täytäntöönpanoa SEUT-
sopimuksen 291 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
80 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 g artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 80 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 80 f artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
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tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 80 f artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en


