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Muudatusettepanek 41
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1)Kui liikmesriigid kohaldavad teatavaid 
ELi õigusakte, millega reguleeritakse 
kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba 
liikumist siseturul, peavad nad tegema 
koostööd ja vahetama teavet omavahel ja 
komisjoniga. Kuna sageli ei ole 
kõnealustes õigusaktides täpsustatud 
teabevahetuseks kasutatavaid vahendeid, 
on vaja kehtestada asjakohane 
tegutsemiskord.

(1) Kui liikmesriigid kohaldavad teatavaid 
ELi õigusakte, millega reguleeritakse 
kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba 
liikumist siseturul, peavad nad tegema 
tõhusamat koostööd ja vahetama teavet 
omavahel ja komisjoniga. Kuna sageli ei 
ole kõnealustes õigusaktides täpsustatud 
teabevahetuseks kasutatavaid vahendeid, 
on vaja kehtestada asjakohane 
tegutsemiskord.

Or. el

Muudatusettepanek 42
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siseturu infosüsteem (Internal Market 
Information System, edaspidi „IMI”) on 
Interneti kaudu kättesaadav 
tarkvararakendus, mille Euroopa Komisjon 
töötas välja koostöös liikmesriikidega, et 
aidata liikmesriikidel tegelikkuses täita ELi 
õigusaktides sätestatud 
teabevahetusnõudeid, tagades piiriülest
teabevahetust ja vastastikust abistamist 
lihtsustava keskse sidepidamisvahendi. 
Eelkõige on pädevatel asutustel tänu IMI-le 
võimalik lihtsa ja ühtlustatud menetluse 
abil välja selgitada mõne teise liikmesriigi 
pädev asutus, hallata teabevahetust, sh 
isikuandmete vahetust, ning eelmääratletud 

(2) Siseturu infosüsteem (Internal Market
Information System, edaspidi „IMI”) on 
Interneti kaudu kättesaadav 
tarkvararakendus, mille Euroopa Komisjon 
töötas välja koostöös liikmesriikidega, et 
aidata liikmesriikidel tegelikkuses täita ELi 
õigusaktides sätestatud 
teabevahetusnõudeid, tagades 
teabevahetust ja vastastikust abistamist 
lihtsustava keskse sidepidamisvahendi. 
Eelkõige on pädevatel asutustel tänu IMI-le 
võimalik lihtsa ja ühtlustatud menetluse 
abil välja selgitada mõne teise liikmesriigi 
pädev asutus, hallata teabevahetust, sh 
isikuandmete vahetust, ning eelmääratletud 
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ja -tõlgitud töökorralduste abil ületada 
keelebarjäär.

ja -tõlgitud töökorralduste abil ületada 
keelebarjäär.

Or. el

Muudatusettepanek 43
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võttes vastu käesoleva uue määruse, 
tuginedes komisjoni 12. detsembri 2007. 
aasta otsusest 2008/49/EÜ (siseturu 
infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta 
seoses isikuandmete kaitsega)1 ning 
komisjoni 26. märtsi 2009. aasta 
soovitusest (siseturu infosüsteemi (IMI) 
andmekaitsesuuniste kohta)2 tulenevatele 
saavutustele ja edule, tuleks liikmesriikide 
vahelist halduskoostööd täpsemalt 
määratleda ja selgitada eesmärgiga 
parandada teabevahetust siseturul. 
Siseturu infosüsteemi toimimist tuleks 
analüüsida viimasel ajal nii Euroopa 
Liidus kui ka kogu maailmas toimunud 
silmapaistvate sündmuste valguses, mis 
puudutavad andmekaitseseadust, eraelu 
puutumatust ja turvalisust internetis ning 
üksikisikute põhiõigusi ja vabadusi.
_____________
1 ELT L 13, 16.1.2008, lk 18.
2ELT L 100, 18.4.2009, lk 12.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et IMI osalistel on piisavalt 
vahendeid tõhusa ja hästitoimiva 
halduskoostöö saavutamiseks IMI kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuigi IMI oma olemuselt on 
riigiasutuste jaoks ettenähtud 
sidepidamisvahend ega ole üldsusele 
kättesaadav, võib olla vaja välja töötada 
tehnilised vahendid, mis võimaldavad 
süsteemivälistel osalistel, näiteks 
kodanikel, ettevõtjatel ja 
organisatsioonidel, pädevate asutustega 
suhelda, et esitada teavet, kätte saada 
andmeid või kasutada endi kui 
andmesubjekti õigusi. Sellised tehnilised 
vahendid peaksid hõlmama asjakohaseid 
andmekaitsemeetmeid.

(12) Kuigi IMI oma olemuselt on 
riigiasutuste jaoks ettenähtud 
sidepidamisvahend ega ole üldsusele 
kättesaadav, võib olla vaja välja töötada 
tehnilised vahendid, mis võimaldavad 
süsteemivälistel osalistel, näiteks 
kodanikel, ettevõtjatel ja 
organisatsioonidel, pädevate asutustega 
suhelda, et esitada teavet, kätte saada 
andmeid või kasutada endi kui 
andmesubjekti õigusi. Sellised tehnilised 
vahendid peaksid hõlmama asjakohaseid 
andmekaitsemeetmeid. Turvalisuse kõrge 
taseme tagamiseks peaks iga selline avalik 
kasutajaliides olema tehniliselt eraldatud 
IMI rakendusest, millele pääseksid ligi 
vaid IMI kasutajad.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuigi IMI oma olemuselt on 
riigiasutuste jaoks ettenähtud 
sidepidamisvahend ega ole üldsusele 
kättesaadav, võib olla vaja välja töötada 
tehnilised vahendid, mis võimaldavad 
süsteemivälistel osalistel, näiteks 
kodanikel, ettevõtjatel ja 
organisatsioonidel, pädevate asutustega 
suhelda, et esitada teavet, kätte saada 
andmeid või kasutada endi kui 
andmesubjekti õigusi. Sellised tehnilised 
vahendid peaksid hõlmama asjakohaseid 
andmekaitsemeetmeid.

(12) Kuigi IMI oma olemuselt on 
riigiasutuste jaoks ettenähtud 
sidepidamisvahend ega ole üldsusele 
kättesaadav, võib olla vaja välja töötada 
tehnilised vahendid, mis võimaldavad 
süsteemivälistel osalistel, näiteks 
kodanikel, ettevõtjatel ja 
organisatsioonidel, pädevate asutustega 
suhelda, et esitada teavet, kätte saada 
andmeid või kasutada endi kui 
andmesubjekti õigusi. Sellised tehnilised 
vahendid peaksid hõlmama asjakohaseid 
andmekaitsemeetmeid. Kui 
süsteemivälised osalised suhtlevad IMIs 
pädevate asutustega, tuleks töötada välja 
avalik kasutajaliides, mis oleks IMI 
rakendusest täiesti eraldi ning millele 
pääseksid ligi vaid IMI kasutajad.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa andmekaitseinspektor peaks 
jälgima käesoleva määruse sätete, 
sealhulgas asjakohaste andmeturbesätete 
kohaldamist ja selle tagama.

(16) Euroopa andmekaitseinspektor peaks 
jälgima käesoleva määruse sätete, 
sealhulgas asjakohaste andmeturbesätete 
kohaldamist ja selle tagama ning muu 
hulgas hoidma kontakti liikmesriikide 
andmekaitseasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) IMI usaldusväärsuse ja toimimise 
parandamiseks peaks komisjon viima 
vajaduse korral läbi tehnilisi kontrolle ja 
stressiteste, et suurendada IMI kasutamist 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) IMIsse peaks olema võimalik lisada 
IMI osaliste partnerid kolmandatest 
riikidest tingimusel, et liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi või asjaomaste kolmandate 
riikide vahel on sõlmitud rahvusvaheline 
leping ning tingimusel, et on sätestatud, et 
asjaomane kolmas riik või asjaomased 
riigid tagavad piisaval tasemel 
isikuandmete kaitse ja täidavad 
sealhulgas direktiivi 95/46/EÜ nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad 
siseturu infosüsteemi (Internal Market 

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad 
siseturu infosüsteemi (Internal Market 
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Information System, edaspidi „IMI”) 
kasutamiseks liikmesriikide pädevate 
asutuste ja komisjoni vaheliseks 
halduskoostööks, sealhulgas isikuandmete 
töötlemiseks.

Information System, edaspidi „IMI”) 
kasutamiseks liikmesriikide pädevate 
asutuste ja komisjoni vaheliseks 
halduskoostööks, sealhulgas isikuandmete 
töötlemiseks. Tuleks tagada, et erinevate 
pädevate asutuste vahel levitatavaid 
isikuandmeid ja teavet kogutaks, 
töödeldaks ja kasutataks vaid 
õiguspärastel eesmärkidel, mis on 
kooskõlas andmekaitse eeskirjadega. 
Peale selle tuleks süsteemi kuritarvitamise 
vastu kehtestada ranged asjakohased 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. IMI kasutamine on halduskoostöö 
eesmärgil käesoleva määruse raames 
kohustuslik.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IMI arendamine IMI laiendamine

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse II lisas loetletud 
õigusaktide puhul võib komisjon 
otsustada kasutada IMI, võttes arvesse 
süsteemi tehnilist otstarbekust, 
kulutõhusust, kasutajasõbralikkust ja 
üldist mõju. Sel juhul on komisjonil 
volitus lisada kõnealused õigusaktid 
pärast artiklis 23 osutatud menetlust I 
lisasse.

1. Komisjon võib viia läbi katseprojekte, et 
hinnata, kas IMI oleks tõhus vahend 
nende siseturualaste õigusaktide 
halduskoostööd puudutavate sätete 
rakendamisel, mida ei ole veel lisas 
loetletud. Komisjon teeb otsuse selle 
kohta, milliste siseturualaste õigusaktide 
puhul viiakse läbi katseprojekt ning 
otsustab ka selle katseprojekti üksikasjade 
üle.

1a. Enne IMI laiendamist uutele 
valdkondadele ja/või nendele 
siseturualastele õigusaktidele, mida ei ole 
veel lisas loetletud, korraldab komisjon 
täieliku riskianalüüsi ning mõjuhinnangu 
andmekaitse kohta.
1b. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kokkuvõtte 
katseprojekti, riskianalüüsi ja 
mõjuhinnangu tulemustest ning vajaduse 
korral esitab selle koos seadusandliku 
ettepanekuga muuta lisa nii, et IMI 
laiendatakse asjakohastele 
siseturualastele õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Artiklis 25 a (uus) viidatakse õigusakti rakendusmeetmetele.

Muudatusettepanek 54
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse II lisas loetletud
õigusaktide puhul võib komisjon otsustada 
kasutada IMI, võttes arvesse süsteemi 
tehnilist otstarbekust, kulutõhusust, 
kasutajasõbralikkust ja üldist mõju. Sel 
juhul on komisjonil volitus lisada 
kõnealused õigusaktid pärast artiklis 23 
osutatud menetlust I lisasse.

1. Kui komisjon otsustab, et Euroopa 
Liidu uute õigusaktide puhul kasutatakse
IMI, võib ta teha ettepaneku käesoleva 
määruse lisa muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Enne lõikes 1 viidatud ettepaneku 
esitamist võib komisjon viia läbi 
katseprojekte, et hinnata, kas IMI oleks 
tõhus vahend nende siseturualaste 
õigusaktide halduskoostööd puudutavate 
sätete rakendamisel, mida ei ole veel lisas 
loetletud.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kõik komisjoni ettepanekud, mis 
esitatakse IMI laiendamise eesmärgil lisa 
muutmise kohta, põhineb mõjuhinnangul. 
Mõjuhinnangus on toodud ära:
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(a) tehniline teostatavus, võttes eelkõige 
arvesse võimalust kasutada korduvalt 
süsteemi olemasolevaid funktsioone;
(b) kulutasuvus, sealhulgas nõutavad 
hinnangulised veebimajutus-, hooldus- ja 
arenduskulud;
(c) IMI laiendamise mõju andmekaitse 
nõuete järgimisele;
(d) IMI kohaldamisala suuruse 
määratlus, et tagada tõhusam piiriülene 
avalik teenus;
(e) IMI kohaldamisala laiendamiseks 
vajalike IT-arenduste üksikasjalikud 
kirjeldused;
(f) tõlketeenuste osutamise tegelik 
vajadus;
(g) kasutajasõbralikkus IMI kasutajaid 
silmas pidades.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisele võib eelneda piiratud 
kestusega katseetapp (katseprojekt), 
millesse on kaasatud mitu liikmesriiki või 
kõik liikmesriigid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisele võib eelneda piiratud 
kestusega katseetapp (katseprojekt), 
millesse on kaasatud mitu liikmesriiki või 
kõik liikmesriigid.

2. Komisjon võib läbi viia katseprojekte, et 
hinnata, kas IMI oleks tõhus vahend 
halduskoostööks seoses nende 
siseturualaste õigusaktidega, mida ei ole 
veel I lisas loetletud.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisele võib eelneda piiratud 
kestusega katseetapp (katseprojekt), 
millesse on kaasatud mitu liikmesriiki või 
kõik liikmesriigid.

2. Komisjon võib viia läbi piiratud 
kestusega katseetappe (katseprojekte), et 
hinnata, kas on võimalik IMI laiendada 
ka muudele siseturualastele õigusaktidele, 
mida ei ole veel lisas loetletud. Komisjon 
esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule katseprojektide tulemused ning 
vajaduse korral lisab neile seadusandliku 
ettepaneku lisa muutmiseks IMI 
laiendamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab pärast katseprojekti 
lõppu Euroopa Parlamendile hinnangu 
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katseprojekti kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „siseturu infosüsteem (IMI)” – Euroopa 
Komisjoni väljatöötatud elektrooniline 
vahend, et hõlbustada liikmesriikide 
asutuste ja komisjoni vahelist 
halduskoostööd;

(a) „siseturu infosüsteem (IMI)” – Euroopa 
Komisjoni väljatöötatud elektrooniline 
vahend, et hõlbustada pädevate asutuste 
või pädevate asutuste ja komisjoni vahelist 
halduskoostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „siseturu infosüsteem (IMI)” –
Euroopa Komisjoni väljatöötatud 
elektrooniline vahend, et hõlbustada 
liikmesriikide asutuste ja komisjoni 
vahelist halduskoostööd;

(a) „siseturu infosüsteem (IMI)” –
komisjoni väljatöötatud elektrooniline 
vahend, et hõlbustada liikmesriikide 
asutuste ja komisjoni vahelise 
halduskoostöö tegemiseks vajalikku
teabevahetust;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) „IMI andmed” – IMI-süsteemi 
kaudu vahetatavad majandus- ja erialased 
andmed siseturul toimuva majandus- ja 
erialase tegevuse kohta.

Or. lt

Muudatusettepanek 64
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) „süsteemivälised osalised” – füüsilised 
või juriidilised isikud, v.a IMI kasutajad, 
kes võivad kasutada IMI tehniliste 
vahendite abil ja vastavalt sellekohasele 
konkreetsele eelmääratletud 
töökorraldusele;

(i) „süsteemivälised osalised” – füüsilised 
või juriidilised isikud, v.a IMI kasutajad, 
kes võivad suhelda IMIga tehniliste 
vahendite abil ja vastavalt sellekohasele 
konkreetsele eelmääratletud 
töökorraldusele;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „ametlik lõpetamine” – menetluse 
lõpetamine, kui selle peamine eesmärk on 
saavutatud. Selline lõpetamine eeldab IMI 
kasutaja aktiivset osalemist ning IMI 
kasutaja nõusolekut menetluse 
lõpetamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad koostöös 
komisjoniga IMI koordinaatorid ja 
pädevad asutused ning nende pädevusse 
kuuluvad siseturuvaldkonnad.

2. Liikmesriigid määravad IMI 
koordinaatorid ja pädevad asutused ning 
nende pädevusse kuuluvad 
siseturuvaldkonnad. Komisjonil võib selles 
protsessis olla nõuandev roll.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad koostöös 
komisjoniga IMI koordinaatorid ja 
pädevad asutused ning nende pädevusse 
kuuluvad siseturuvaldkonnad.

2. Liikmesriigid määravad IMI 
koordinaatorid ja pädevad asutused ning 
nende pädevusse kuuluvad 
siseturuvaldkonnad. Komisjonil võib selles 
protsessis olla nõuandev roll.

Or. de

Selgitus

Sõnad „koostöös komisjoniga” tuleks välja jätta. Koostöö komisjoniga tähendaks sekkumist 
liikmesriikide sõltumatusse haldustegevusse. Õigus määrata asjaomased asutused ja nende 
volitused peaks jääma eranditult liikmesriikide haldusasutustele, kuna nemad teavad 
riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest haldusstruktuuridest kõige rohkem. Komisjonil peaks 
selles protsessis olema vaid nõuandev roll.

Muudatusettepanek 68
Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Keelatud on kasutada isikuandmeid, 
mida on IMIs töödeldud konkreetsel 
eesmärgil, mis on vastuolus algse 
eesmärgiga, v.a seadusega selgelt 
sätestatud juhtudel.

5. Keelatud on kasutada isikuandmeid, 
mida on IMIs töödeldud konkreetsel 
eesmärgil, mis on vastuolus algse 
eesmärgiga, v.a liikmesriikide 
õigusaktidega selgelt sätestatud juhtudel.

Or. el

Muudatusettepanek 69
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul.

7. Süsteemivälised osalejad võivad suhelda 
IMIga selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul.
Süsteemivälistel osalistel on juurdepääs 
vaid avalikule kasutajaliidesele ning oma 
isikuandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul.

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul.
Süsteemivälistel osalistel on juurdepääs 
vaid avalikule kasutajaliidesele, mis on 
IMI-rakendusest tehniliselt eraldatud 
ning mille kaudu ei pääse ligi 
isikuandmetele, mida pädevad asutused 
omavahel vahetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul.

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul. IMI 
süsteemivälised kasutajad ei pääse ligi 
kodanike isikuandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul.

7. Süsteemivälised osalejad võivad 
kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste 
vahendite abil, kui on vaja lihtsustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
halduskoostööd või et kasutada oma 
andmesubjektiõigusi või mõnel ELi 
õigusaktis sätestatud muul juhul. 
Süsteemivälised osalised pääsevad 
jätkuvalt ligi kogu SOLVITile.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. IMI osalised tagavad, et nende alluvuses 
töötavad IMI kasutajad järgivad teiste IMI 
osaliste taotlust töödelda IMI kaudu 
vahetatavat teavet konfidentsiaalselt.

2. IMI osalised tagavad, et nende alluvuses 
töötavad IMI kasutajad austavad teiste IMI 
osaliste taotlust töödelda IMI kaudu 
vahetatavat teavet konfidentsiaalselt.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse 
hiljemalt pärast seda, kui 
halduskoostöömenetluse lõpetamisest on 
möödunud kaheksateist kuud, v.a juhul, kui 
pädev asutus selgesõnaliselt nõuab 
konkreetse üksikjuhtumi andmete 

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse 
hiljemalt pärast seda, kui 
halduskoostöömenetluse lõpetamisest on 
möödunud kaheksateist kuud, v.a juhul, kui 
kohaldatav siseturualane õigusakt või
pädev asutus selgesõnaliselt nõuab 
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sulgemist enne kõnealust tähtaega. konkreetse üksikjuhtumi andmete 
sulgemist enne kõnealust tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse
hiljemalt pärast seda, kui 
halduskoostöömenetluse lõpetamisest on 
möödunud kaheksateist kuud, v.a juhul, kui 
pädev asutus selgesõnaliselt nõuab 
konkreetse üksikjuhtumi andmete 
sulgemist enne kõnealust tähtaega.

1. IMIs töödeldud isikuandmed 
kustutatakse automaatselt hiljemalt pärast 
seda, kui halduskoostöömenetluse 
lõpetamisest on möödunud kaheksateist 
kuud, v.a juhul, kui pädev asutus 
selgesõnaliselt ja põhjendatult nõuab
konkreetse üksikjuhtumi andmete 
sulgemist või kustutamist enne kõnealust 
tähtaega.

Or. el

Muudatusettepanek 76
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse 
hiljemalt pärast seda, kui 
halduskoostöömenetluse lõpetamisest on 
möödunud kaheksateist kuud, v.a juhul, 
kui pädev asutus selgesõnaliselt nõuab 
konkreetse üksikjuhtumi andmete 
sulgemist enne kõnealust tähtaega.

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse 
süsteemis hiljemalt pärast seda, kui 
halduskoostöömenetluse lõpetamisest on 
möödunud kaheksateist kuud, mis 
otsustatakse iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi kas pädeva asutuse nõudmisel või 
kohaldatava Euroopa Liidu õigusakti 
alusel. 
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Or. en

Muudatusettepanek 77
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui IMI halduskoostöömenetlusega 
luuakse IMI osalistele edasiseks 
kasutamiseks teabe repositoorium, võib 
selles sisalduvaid isikuandmeid töödelda 
senikaua kui antud otstarbel vajalik ning 
kas andmesubjekti nõusolekul või ELi 
õigusakti järgimiseks.

2. Kui IMI halduskoostöömenetlusega 
luuakse IMI osalistele edasiseks 
kasutamiseks teabe repositoorium, võib 
selles sisalduvaid isikuandmeid töödelda 
senikaua kui antud otstarbel vajalik ning 
kas andmesubjekti nõusolekul või ELi 
õigusakti järgimiseks. Repositooriumi 
lisatud isikuandmete säilitamise puhul 
järgitakse andmekaitset käsitlevate 
Euroopa Liidu õigusaktide sätteid, eriti 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti 
e ning määruse 45/2001 artikli 4 lõike 1 
punkti e.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui menetlust ei ole alustatud kuue 
kuu jooksul või menetlust ei ole kuue kuu 
möödumisel ametlikult lõpetatud, saavad 
IMI kasutajad ja osalised automaatse 
teate selle kohta, et menetlust ei ole 
toimunud. Kui menetlust ei ole alustatud 
või pädev asutus ei ole 30 päeva jooksul 
muutustest teatanud, suletakse 
menetlusega seotud andmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 79
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui füüsiline isik ei ole enam IMI 
kasutaja, suletakse tema isikuandmed 
tehniliste vahendite abil viieks aastaks. 
Välja arvatud kõnealuste andmete 
säilitamine, töödeldakse neid üksnes 
selleks, et tõendada teabe vahetamist IMI 
kaudu, ning need kustutatakse viie aasta 
möödudes.

3. Kui füüsiline isik ei ole enam IMI 
kasutaja, suletakse tema isikuandmed 
tehniliste vahendite abil kuni viieks aastaks 
juhul, kui pädev asutus selgesõnaliselt ja 
põhjendatult nõuab andmete sulgemist. 
Välja arvatud kõnealuste andmete 
säilitamine, töödeldakse neid üksnes 
selleks, et tõendada teabe vahetamist IMI 
kaudu, ning need kustutatakse viie aasta 
möödudes.

Or. el

Muudatusettepanek 80
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõike 1 ja 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõike 1 
kohaseid andmete eriliike võib IMI abil 
töödelda üksnes kõnealuse direktiivi 
artikli 8 lõikes 2 ja kõnesoleva määruse 
artikli 10 lõikes 2 osutatud erijuhtudel
ning asjakohaseid kaitsemeetmeid 
kohaldades, et tagada nende isikute 
õigused, kelle andmeid töödeldakse.

1. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõike 1 ja 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõike 1 
kohaseid andmete eriliike võib IMI abil 
töödelda üksnes konkreetse õigussätte 
alusel või andmesubjekti nõusolekul ning 
asjakohaseid kaitsemeetmeid kohaldades, 
et tagada nende isikute õigused, kelle 
andmeid töödeldakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui lõikes 1 viidatud tundlik teave 
lisatakse andmesubjekti andmetesse, 
teavitab andmesubjekti sellest liikmesriigi 
pädev asutus, kes selle teabe on esitanud. 
Selline teave hõlmab ka teavet võimalikest 
õiguskaitsevahenditest ning selle isiku 
kontaktandmeid, kellega vajadusel 
ühendust võtta. 
Kui tundlik teave osutub valeks, 
ebatäpseks või ei ole enam asjakohane, 
kustutatakse tundlik teave kolmekümne 
päeva möödudes pärast pädeva asutuse 
otsust või teadet, olenevalt sellest, kumb 
ajavahemik lõpeb varem.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmeid töödeldakse 
käesoleva määruse alusel, järgitakse
andmete turvalisuse eeskirju, mille 
komisjon on lisaks määruse (EÜ) nr 
45/2001 artiklile 22 vastu võtnud.

1. Komisjon tagab, et isikuandmete IMIs 
töötlemise puhul järgitakse andmete 
turvalisuse eeskirju, mille komisjon on 
lisaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklile 22 
vastu võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ 
artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse 
direktiiviga kooskõlas olevatele 
siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI 
osalised andmesubjektide teavitamise 
nende isikuandmete töötlemisest IMIs ja 
neile juurdepääsu isikuandmete 
puutumatust käsitlevale teatele, milles 
selgitatakse nende õigusi ja õiguste 
kasutamise võimalusi.

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ 
artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse 
direktiiviga kooskõlas olevatele 
siseriiklikele õigusaktidele tagavad 
andmesubjektidega suhtlevad IMI osalised 
andmesubjektide teavitamise nende 
isikuandmete töötlemisest IMIs ja neile 
juurdepääsu isikuandmete puutumatust 
käsitlevale teatele, milles selgitatakse 
nende õigusi ja õiguste kasutamise 
võimalusi, sealhulgas on seal teave selle 
kohta, kellega saab andmete kogu 
elutsükli jooksul ühendust võtta ning 
asjakohased kontaktandmed.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ 
artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse 
direktiiviga kooskõlas olevatele 
siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI 
osalised andmesubjektide teavitamise 
nende isikuandmete töötlemisest IMIs ja 
neile juurdepääsu isikuandmete 
puutumatust käsitlevale teatele, milles 
selgitatakse nende õigusi ja õiguste 
kasutamise võimalusi.

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ 
artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse 
direktiiviga kooskõlas olevatele 
siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI 
osalised andmesubjektide teavitamise 
kolmekümne päeva jooksul nende 
isikuandmete töötlemisest IMIs ja neile 
juurdepääsu isikuandmete puutumatust 
käsitlevale teatele, milles selgitatakse 
nende õigusi ja õiguste kasutamise 
võimalusi.

Or. en
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Selgitus

On väga oluline, et IMI osalised kohustuvad teavitamast andmesubjekte võimalikult kiiresti 
isegi siis, kui liikmesriigid rakendavad direktiivi 1995/46/EÜ artiklit 10 või 11 erinevalt. 

Muudatusettepanek 85
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmesubjektide IMIsse esitatud 
andmeid kasutatakse vaid sellel otstarbel, 
milleks andmed esitati. Kõnealuste 
andmete kasutamiseks uutes 
valdkondades või tööprotsessides on vaja 
andmesubjekti nõusolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) halduskoostöömenetluste vormid, 
IMI kõik funktsioonid ning nende 
andmete kategooriad, mida võib IMIs 
töödelda.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagavad IMI osalised andmesubjektile 
õiguse pääseda juurde endaga seotud 
andmetele, parandada ebaõigeid või -
täpseid andmeid ning kustutada 
ebaseaduslikult töödeldud andmeid. 
Vastutav IMI osaline parandab andmed või 
kustutab need 60 päeva jooksul.

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagavad IMI osalised andmesubjektile 
õiguse pääseda IMIs juurde endaga seotud 
andmetele, parandada ebaõigeid või -
täpseid andmeid ning kustutada 
ebaseaduslikult töödeldud andmeid. 
Vastutav IMI osaline parandab andmed või 
kustutab need võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast 
andmesubjektilt saadud taotlust.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagavad IMI osalised andmesubjektile 
õiguse pääseda juurde endaga seotud 
andmetele, parandada ebaõigeid või -
täpseid andmeid ning kustutada 
ebaseaduslikult töödeldud andmeid. 
Vastutav IMI osaline parandab andmed või 
kustutab need 60 päeva jooksul.

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagavad IMI osalised andmesubjektile 
õiguse pääseda juurde endaga seotud 
andmetele, parandada ebaõigeid või -
täpseid andmeid ning kustutada 
ebaseaduslikult töödeldud andmeid. 
Vastutav IMI osaline parandab andmed või 
kustutab need võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 30 päeva jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagavad IMI osalised andmesubjektile 
õiguse pääseda juurde endaga seotud 
andmetele, parandada ebaõigeid või -
täpseid andmeid ning kustutada 
ebaseaduslikult töödeldud andmeid. 
Vastutav IMI osaline parandab andmed või 
kustutab need 60 päeva jooksul.

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
tagavad IMI osalised andmesubjektile 
õiguse pääseda juurde endaga seotud 
andmetele, parandada ebaõigeid või -
täpseid andmeid ning kustutada 
ebaseaduslikult töödeldud andmeid. 
Vastutav IMI osaline parandab andmed või 
kustutab need võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 30 päeva jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 13 lõike 1 kohaselt suletud 
isikuandmeid ei parandata ega kustutata, 
v.a juhul, kui on võimalik selgelt tõendada, 
et parandamine või kustutamine on vajalik 
andmesubjekti õiguste kaitseks ega 
kahjusta andmete väärtust IMI kaudu 
tehtud andmevahetuse tõendusmaterjalina.

2. Artikli 13 lõike 1 kohaselt suletud 
isikuandmeid ei parandata ega kustutata, 
kui pädev asutus on selgesõnaliselt ja 
põhjendatult nõudnud, et neid andmeid ei 
kustutata, vaid need andmed suletakse,
v.a juhul, kui on võimalik selgelt tõendada, 
et parandamine või kustutamine on vajalik 
andmesubjekti õiguste kaitseks ega 
kahjusta andmete väärtust IMI kaudu 
tehtud andmevahetuse tõendusmaterjalina.

Or. el

Muudatusettepanek 91
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)
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3 a. Komisjoni sisekontrolli mehhanismid 
hõlmavad andmete puutumatuse 
hinnanguid, sealhulgas turvalisuse 
riskianalüüsi, mille alusel võetakse vastu 
andmekaitse meetmed (sealhulgas 
turvalisuse kava), ning korrapärast 
läbivaatamist ja auditeerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni 7. detsembri 2001. aasta 
soovitus siseturu probleemide 
lahendamise võrgustiku „SOLVIT” 
kasutamise põhimõtete kohta: I ja II 
peatükk1

1 EÜT L 331, 15.12.2001, lk 79.

Or. en


