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Tarkistus 41
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1)Sovellettaessa tiettyjä tavaroiden, 
henkilöiden, palvelujen ja pääomien 
vapaata liikkuvuutta koskevia unionin 
säädöksiä edellytetään, että jäsenvaltiot 
tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja 
toistensa ja komission kanssa. Koska 
käytännön keinoja tällaisen tietojenvaihdon 
toteuttamiseen ei usein määritetä kyseisissä 
säädöksissä, tarvitaan asianmukaisia 
käytännön järjestelyitä.

(1) Sovellettaessa tiettyjä tavaroiden, 
henkilöiden, palvelujen ja pääomien 
vapaata liikkuvuutta koskevia unionin 
säädöksiä edellytetään, että jäsenvaltiot 
tekevät tiiviimpää yhteistyötä ja vaihtavat 
tietoja toistensa ja komission kanssa. 
Koska käytännön keinoja tällaisen 
tietojenvaihdon toteuttamiseen ei usein 
määritetä kyseisissä säädöksissä, tarvitaan 
asianmukaisia käytännön järjestelyitä.

Or. el

Tarkistus 42
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä, jäljempänä 'IMI', 
on internetin kautta käytettävä 
ohjelmasovellus, jonka Euroopan komissio 
on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa avustaakseen jäsenvaltioita unionin 
säädöksissä säädettyjen 
tietojenvaihtovaatimusten käytännön 
täytäntöönpanossa siten, että 
jäsenvaltioiden käyttöön asetetaan 
keskitetty yhteydenpitojärjestelmä, joka 
helpottaa tietojenvaihtoa ja keskinäistä 
avunantoa rajojen yli. IMI auttaa 
toimivaltaisia viranomaisia erityisesti 
yksilöimään vastaavan viranomaisen 
toisessa jäsenvaltiossa, hallinnoimaan 
tietojenvaihtoa, mukaan lukien 

(2) Sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä, jäljempänä 'IMI', 
on internetin kautta käytettävä 
ohjelmasovellus, jonka Euroopan komissio 
on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa avustaakseen jäsenvaltioita unionin 
säädöksissä säädettyjen 
tietojenvaihtovaatimusten käytännön 
täytäntöönpanossa siten, että 
jäsenvaltioiden käyttöön asetetaan 
keskitetty yhteydenpitojärjestelmä, joka 
helpottaa tietojenvaihtoa ja keskinäistä 
avunantoa. IMI auttaa toimivaltaisia 
viranomaisia erityisesti yksilöimään 
vastaavan viranomaisen toisessa 
jäsenvaltiossa, hallinnoimaan 
tietojenvaihtoa, mukaan lukien 
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henkilötietojen vaihto, yksinkertaisten ja
yhtenäistettyjen menettelyiden perusteella 
sekä ylittämään kieliesteet ennakkoon 
määriteltyjen ja käännettyjen työnkulkujen 
perusteella.

henkilötietojen vaihto, yksinkertaisten ja 
yhtenäistettyjen menettelyiden perusteella 
sekä ylittämään kieliesteet ennakkoon 
määriteltyjen ja käännettyjen työnkulkujen 
perusteella.

Or. el

Tarkistus 43
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tässä uudessa asetuksessa, joka 
perustuu sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI)
täytäntöönpanosta henkilötietojen 
suojelun osalta 12 päivänä joulukuuta 
2007 tehdystä komission päätöksestä 
2008/49/EY1 ja sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) 
liittyvistä tietosuojaohjeista 26 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetusta komission 
suosituksesta2, joiden perusteella IMI-
järjestelmä nykyään toimii, saatuihin 
hyviin kokemuksiin, olisi määriteltävä 
tarkemmin jäsenvaltioiden hallinnollinen 
yhteistyö ja selvennettävä 
sisämarkkinatietojen vaihtamisen 
laajuutta. IMI-järjestelmän toimintaa 
olisi tarkasteltava niin unionin kuin 
kansainvälisellä tasolla viime aikoina 
ilmenneiden tärkeiden seikkojen eli 
tietosuojasäännösten, internetin 
yksityisyyden ja turvallisuuden sekä 
yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien 
valossa.
_____________
1 EUVL L 13, 16.1.2008, s. 18.
2EUVL L 100, 18.4.2009, s. 12.
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Or. en

Tarkistus 44
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että IMI-toimijoilla on 
riittävät resurssit tehokkaan ja toimivan 
hallinnollisen yhteistyön kehittämiseksi 
IMIssä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka IMI on ensisijaisesti 
viranomaisten yhteydenpitoväline eikä ole 
avoinna suurelle yleisölle, voi olla tarpeen 
kehittää teknisiä keinoja, jotta ulkopuoliset 
toimijat, kuten kansalaiset, yritykset ja 
organisaatiot, voivat olla 
vuorovaikutuksessa toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa toimittaakseen ja 
hakeakseen tietoja tai käyttääkseen 
rekisteröidyille kuuluvia oikeuksiaan. 
Kyseisiin teknisiin keinoihin olisi 
sisällytettävä tietosuojaa koskevat 
aiheelliset suojatoimet.

(12) Vaikka IMI on ensisijaisesti 
viranomaisten yhteydenpitoväline eikä ole 
avoinna suurelle yleisölle, voi olla tarpeen 
kehittää teknisiä keinoja, jotta ulkopuoliset 
toimijat, kuten kansalaiset, yritykset ja 
organisaatiot, voivat olla 
vuorovaikutuksessa toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa toimittaakseen ja 
hakeakseen tietoja tai käyttääkseen 
rekisteröidyille kuuluvia oikeuksiaan. 
Kyseisiin teknisiin keinoihin olisi 
sisällytettävä tietosuojaa koskevat 
aiheelliset suojatoimet. Turvallisuuden 
varmistamiseksi julkisen käyttöliittymän 
olisi oltava teknisesti erillään IMI-
sovelluksesta, johon vain IMI-käyttäjillä 
olisi käyttöoikeus. 
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Or. en

Tarkistus 46
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka IMI on ensisijaisesti 
viranomaisten yhteydenpitoväline eikä ole 
avoinna suurelle yleisölle, voi olla tarpeen 
kehittää teknisiä keinoja, jotta ulkopuoliset 
toimijat, kuten kansalaiset, yritykset ja 
organisaatiot, voivat olla 
vuorovaikutuksessa toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa toimittaakseen ja 
hakeakseen tietoja tai käyttääkseen 
rekisteröidyille kuuluvia oikeuksiaan. 
Kyseisiin teknisiin keinoihin olisi 
sisällytettävä tietosuojaa koskevat 
aiheelliset suojatoimet.

(12) Vaikka IMI on ensisijaisesti 
viranomaisten yhteydenpitoväline eikä ole 
avoinna suurelle yleisölle, voi olla tarpeen 
kehittää teknisiä keinoja, jotta ulkopuoliset 
toimijat, kuten kansalaiset, yritykset ja 
organisaatiot, voivat olla 
vuorovaikutuksessa toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa toimittaakseen ja 
hakeakseen tietoja tai käyttääkseen 
rekisteröidyille kuuluvia oikeuksiaan. 
Kyseisiin teknisiin keinoihin olisi 
sisällytettävä tietosuojaa koskevat 
aiheelliset suojatoimet. Kun ulkopuoliset 
toimijat ovat vuorovaikutuksessa 
viranomaisten kanssa IMIssä, julkisen 
käyttöliittymän olisi oltava teknisesti 
täysin erillään IMI-sovelluksesta, johon 
vain IMI-käyttäjillä olisi käyttöoikeus. 

Or. en

Tarkistus 47
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi 
seurattava tämän asetuksen säännösten, 
mukaan lukien tietosuojaa koskevat 
säännökset, soveltamista ja varmistettava, 
että niitä sovelletaan.

(16) Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi 
seurattava tämän asetuksen säännösten, 
mukaan lukien tietosuojaa koskevat 
säännökset, soveltamista ja varmistettava 
muun muassa yhteydenpidolla 
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kansallisiin tietosuojaviranomaisiin, että 
niitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) IMIn luotettavuuden ja 
toimivuuden parantamiseksi komission 
olisi suoritettava teknistä valvontaa ja 
tehtävä tarvittaessa stressitestejä, jotta 
voidaan lisätä IMIn käyttöä unionissa.

Or. en

Tarkistus 49
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) IMI-järjestelmään olisi voitava 
ottaa mukaan IMI-toimijoita kolmansissa 
maissa vastaavia viranomaisia 
edellyttäen, että unionin ja kyseisen 
kolmannen maan tai kyseisten 
kolmansien maiden välillä on tehty 
kansainvälinen sopimus ja että on sovittu, 
että kyseinen kolmas maa tai kyseiset 
kolmannet maat huolehtivat riittävästä 
henkilötietojen suojasta ja täyttävät 
direktiivin 95/46/EY vaatimukset. 

Or. en
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Tarkistus 50
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän, jäljempänä 
'IMI', käyttöä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
välisessä hallinnollisessa yhteistyössä, 
mukaan lukien henkilötietojen käsittely.

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän, jäljempänä 
'IMI', käyttöä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
välisessä hallinnollisessa yhteistyössä, 
mukaan lukien henkilötietojen käsittely.
On varmistettava, että kaikkia eri 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
liikkuvia henkilötietoja ja muita tietoja 
kerätään, käsitellään ja käytetään 
yksinomaan laillisiin tarkoituksiin, jotka 
ovat sopusoinnussa tietosuojasäännösten 
kanssa. Lisäksi on huolehdittava 
tarvittavista suojatoimista järjestelmän 
väärinkäytön estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 51
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hallinnollinen yhteistyö tämän 
asetuksen soveltamisalalla on toteutettava 
IMI-järjestelmää käyttäen.

Or. de

Tarkistus 52
Heide Rühle
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

IMIn kehittäminen IMIn laajentaminen

Or. en

Tarkistus 53
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen liitteessä II 
lueteltujen säädösten osalta komissio voi 
päättää IMIn käytöstä ottaen huomioon 
teknisen toteutettavuuden, 
kustannustehokkuuden, 
käyttäjäystävällisyyden ja järjestelmään 
kohdistuvat kokonaisvaikutukset. 
Tuolloin komissiolle on siirrettävä valta 
sisällyttää kyseiset säädökset liitteeseen I 
noudattaen 23 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä.

1. Komissio voi toteuttaa pilottihankkeita 
arvioidakseen, onko IMI tehokas väline 
hallinnollisen yhteistyön toteuttamiseksi 
niiden sisämarkkinasäädösten 
täytäntöönpanossa, joita ei vielä ole 
lueteltu liitteessä. Komissio päättää 
pilottihankkeiden yksityiskohdista sekä 
siitä, mihin sisämarkkinasäädöksiin 
pilottihankkeita sovelletaan. 

1 a. Ennen IMIn ulottamista uusille 
aloille ja/tai sisämarkkinasäädöksiin, joita 
ei vielä ole lueteltu liitteessä, komissio 
toteuttaa täydellisen arvioinnin 
tietosuojaan liittyvistä riskeistä ja 
vaikutuksista.
1 b. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteenvedon 
pilottihankkeen, riskinarvioinnin ja 
vaikutustenarvioinnin tuloksista ja esittää 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
liitteen muuttamisesta niin, että IMI 
ulotetaan koskemaan relevantteja 
sisämarkkinasäädöksiä.

Or. en
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Perustelu

Uusi 25 a artikla liittyy täytäntöönpanosäädöksiin.

Tarkistus 54
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen liitteessä II 
lueteltujen säädösten osalta komissio voi 
päättää IMIn käytöstä ottaen huomioon 
teknisen toteutettavuuden, 
kustannustehokkuuden, 
käyttäjäystävällisyyden ja järjestelmään 
kohdistuvat kokonaisvaikutukset. 
Tuolloin komissiolle on siirrettävä valta 
sisällyttää kyseiset säädökset liitteeseen I 
noudattaen 23 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä.

1. Komissio voi ehdottaa tämän asetuksen 
liitteen tarkistamista, jos se päättää, että 
IMIä käytetään unionin uusien säädösten 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 55
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio voi ennen 1 kohdassa 
tarkoitetun ehdotuksen esittämistä 
toteuttaa pilottihankkeita arvioidakseen, 
onko IMI tehokas väline hallinnollisen 
yhteistyön toteuttamiseksi niiden 
sisämarkkinasäädösten 
täytäntöönpanossa, joita ei vielä ole 
lueteltu liitteessä.

Or. en
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Tarkistus 56
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kaikista komission ehdotuksista 
liitteen muuttamiseksi IMIn käytön 
laajentamista varten on tehtävä 
vaikutustenarviointi. 
Vaikutustenarvioinnista on käytävä ilmi
(a) tekninen toteutettavuus ottaen 
huomioon erityisesti mahdollisuus käyttää 
järjestelmän nykyisiä toimintoja uusilla 
aloilla;
(b) kustannustehokkuus, mukaan lukien 
arvioidut hoito-, ylläpito- ja 
kehityskustannukset; 
(c) IMIn laajentamisen vaikutukset 
tietosuojasäännösten noudattamisessa;
(d) määritelmä siitä, miten laajasti IMIä 
voidaan soveltaa, jotta saadaan 
tehokkaampi rajat ylittävä julkinen 
palvelu;
(e) yksityiskohtaiset eritelmät IMIn 
käyttöalan laajentamiseksi tarvittavasta 
tietotekniikasta;
(f) käännöstoimintojen tarjoamisen 
todellinen tarve;
(g) käyttäjäystävällisyys IMI-käyttäjiä 
ajatellen.

Or. en

Tarkistus 57
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ennen delegoidun säädöksen 
hyväksymistä voidaan järjestää kestoltaan 
rajoitettu kokeilujakso (pilottihanke), 
johon monet jäsenvaltiot tai kaikki 
jäsenvaltiot osallistuvat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen delegoidun säädöksen 
hyväksymistä voidaan järjestää kestoltaan 
rajoitettu kokeilujakso (pilottihanke), 
johon monet jäsenvaltiot tai kaikki 
jäsenvaltiot osallistuvat.

2. Komissio voi toteuttaa pilottihankkeita 
arvioidakseen, onko IMI käyttökelpoinen 
väline hallinnollisen yhteistyön 
toteuttamiseksi niiden 
sisämarkkinasäädösten osalta, joita ei 
vielä ole lueteltu liitteessä I.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen delegoidun säädöksen 
hyväksymistä voidaan järjestää kestoltaan
rajoitettu kokeilujakso (pilottihanke), 
johon monet jäsenvaltiot tai kaikki 
jäsenvaltiot osallistuvat.

2. Komissio voi toteuttaa kestoltaan 
rajoitetun kokeilujakson 
(pilottihankkeita) arvioidakseen, 
voidaanko IMI ulottaa koskemaan myös 
sisämarkkinasäädöksiä, joita ei vielä ole 
lueteltu liitteessä. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
pilottihankkeiden tulokset ja esittää 
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tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
liitteen muuttamiseksi niin, että IMI 
ulotetaan koskemaan myös muita kuin 
siinä jo lueteltuja sisämarkkinasäädöksiä. 

Or. en

Tarkistus 60
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio toimittaa pilottihankkeen 
valmistuttua arvioinnin siitä Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 61
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä' ('IMI') 
Euroopan komission käyttöön asettamaa 
sähköistä välinettä, jolla helpotetaan 
kansallisten viranomaisten ja komission 
välistä hallinnollista yhteistyötä;

(a) 'sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä' ('IMI') 
Euroopan komission käyttöön asettamaa 
sähköistä välinettä, jolla helpotetaan 
toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä 
tai toimivaltaisten viranomaisten ja 
komission välistä hallinnollista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 62
Adam Bielan
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä' ('IMI') 
Euroopan komission käyttöön asettamaa 
sähköistä välinettä, jolla helpotetaan 
kansallisten viranomaisten ja komission 
välistä hallinnollista yhteistyötä;

(a) 'sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä' ('IMI') 
komission käyttöön asettamaa sähköistä 
välinettä, jolla helpotetaan kansallisten 
viranomaisten ja komission 
hallinnollisessa yhteistyössä tarvittavaa 
tietojenvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 63
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) 'IMI-tiedoilla' IMI-järjestelmän 
avulla vaihdettavia, sisämarkkinoilla 
harjoitettavaa taloudellista ja ammatillista 
toimintaa koskevia luonteeltaan 
taloudellis-ammatillisia tietoja;

Or. lt

Tarkistus 64
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) 'ulkopuolisilla toimijoilla' muita 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä kuin IMI-
käyttäjiä, jotka voivat käyttää IMIä
teknisillä keinoilla ja tarkoitusta varten 
kehitetyn erityisen ennakkoon määritellyn 

(i) 'ulkopuolisilla toimijoilla' muita 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä kuin IMI-
käyttäjiä, jotka voivat olla 
vuorovaikutuksessa IMIn kanssa
teknisillä keinoilla ja tarkoitusta varten 
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työnkulun mukaisesti; kehitetyn erityisen ennakkoon määritellyn 
työnkulun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 65
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) 'virallisella päättämisellä' asian 
käsittelyn päättämistä, kun alkuperäinen 
tarkoitus on saavutettu. Päättäminen 
edellyttää IMI-käyttäjän aktiivista 
osallistumista ja kyseisen IMI-käyttäjän 
suostumista asian käsittelyn 
päättämiseen. 

Or. en

Tarkistus 66
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyössä komission 
kanssa on nimettävä IMI-koordinaattorit ja 
toimivaltaiset viranomaiset sekä 
sisämarkkina-alueet, joilla ne ovat 
toimivaltaiset.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä IMI-
koordinaattorit ja toimivaltaiset 
viranomaiset sekä sisämarkkina-alueet, 
joilla ne ovat toimivaltaiset. Komissiolla 
voi olla tässä neuvoa-antava rooli.

Or. de

Tarkistus 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyössä komission 
kanssa on nimettävä IMI-koordinaattorit ja 
toimivaltaiset viranomaiset sekä 
sisämarkkina-alueet, joilla ne ovat 
toimivaltaiset.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä IMI-
koordinaattorit ja toimivaltaiset 
viranomaiset sekä sisämarkkina-alueet, 
joilla ne ovat toimivaltaiset. Komissiolla 
voi olla tässä neuvoa-antava rooli.

Or. de

Perustelu

Ilmaus "yhteistyössä komission kanssa" on syytä poistaa. Yhteistyö komission kanssa 
merkitsisi puuttumista jäsenvaltioiden hallinnolliseen itsemääräämisoikeuteen. 
Nimeämisoikeus on syytä säilyttää jäsenvaltioilla, jotka tuntevat parhaiten kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset hallintorakenteet. Komissiolle voidaan kuitenkin antaa 
neuvoa-antava rooli.

Tarkistus 68
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. IMIn avulla käsiteltävien henkilötietojen 
käyttö erityistarkoitukseen tavalla, joka on 
ristiriidassa alkuperäisen 
käyttötarkoituksen kanssa, on kiellettävä, 
jollei laissa nimenomaisesti säädetä 
kyseisestä käyttötarkoituksesta.

5. IMIn avulla käsiteltävien henkilötietojen 
käyttö erityistarkoitukseen tavalla, joka on 
ristiriidassa alkuperäisen 
käyttötarkoituksen kanssa, on kiellettävä, 
jollei jäsenvaltioiden lainsäädännössä
nimenomaisesti säädetä kyseisestä 
käyttötarkoituksesta.

Or. el

Tarkistus 69
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä.

7. Ulkopuoliset toimijat voivat olla 
vuorovaikutuksessa IMIn kanssa
tarkoitukseen varatuilla teknisillä keinoilla, 
kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä. Ulkopuolisilla toimijoilla on 
oikeus käyttää vain julkista 
käyttöliittymää ja saada ainoastaan omia 
henkilötietojaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä.

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä. Ulkopuolisilla toimijoilla on 
oikeus käyttää vain julkista 
käyttöliittymää, joka on teknisesti erillään 
IMI-sovelluksesta ja jonka kautta ne eivät 
voi saada toimivaltaisten viranomaisten 
keskenään vaihtamia henkilötietoja.

Or. en
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Tarkistus 71
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä.

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä. Ulkopuolisilla IMI-
toimijoilla ei ole oikeutta saada 
kansalaisten henkilötietoja.

Or. en

Tarkistus 72
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä.

7. Ulkopuoliset toimijat voivat käyttää 
IMIä tarkoitukseen varatuilla teknisillä 
keinoilla, kun se on tarpeen toimivaltaisten 
viranomaisten välisen hallinnollisen 
yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa 
tai kyseisille toimijoille rekisteröityinä 
kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi tai kun 
siitä säädetään muutoin unionin 
säädöksessä. Ulkopuoliset toimijat voivat 
käyttää SOLVIT-verkkoa rajoituksitta.

Or. de
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Tarkistus 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
niiden toimivallan alaisina työskentelevät 
IMI-käyttäjät noudattavat muiden IMI-
toimijoiden esittämiä pyyntöjä, jotka 
koskevat IMIn avulla vaihdettujen tietojen 
käsittelemistä luottamuksellisina.

2. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
niiden toimivallan alaisina työskentelevät 
IMI-käyttäjät kunnioittavat muiden IMI-
toimijoiden esittämiä pyyntöjä, jotka 
koskevat IMIn avulla vaihdettujen tietojen 
käsittelemistä luottamuksellisina.

Or. en

Tarkistus 74
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMIssä käsitellyt henkilötiedot on 
suojattava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua hallinnollisen yhteistyömenettelyn 
muodollisesta lopettamisesta, jollei 
toimivaltainen viranomainen pyydä 
nimenomaisesti tietojen suojaamista 
tapauskohtaisesti ennen kyseistä 
ajankohtaa.

1. IMIssä käsitellyt henkilötiedot on 
suojattava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua hallinnollisen yhteistyömenettelyn 
muodollisesta lopettamisesta, jollei 
sovellettavassa 
sisämarkkinalainsäädännössä edellytetä 
tai jollei toimivaltainen viranomainen 
pyydä nimenomaisesti tietojen suojaamista 
tapauskohtaisesti ennen kyseistä 
ajankohtaa.

Or. en

Tarkistus 75
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. IMIssä käsitellyt henkilötiedot on 
suojattava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua hallinnollisen yhteistyömenettelyn 
muodollisesta lopettamisesta, jollei 
toimivaltainen viranomainen pyydä 
nimenomaisesti tietojen suojaamista 
tapauskohtaisesti ennen kyseistä 
ajankohtaa.

1. IMIssä käsitellyt henkilötiedot on 
poistettava automaattisesti viimeistään 18 
kuukauden kuluttua hallinnollisen 
yhteistyömenettelyn muodollisesta 
lopettamisesta, jollei toimivaltainen 
viranomainen pyydä nimenomaisesti ja 
perustelut esittäen tietojen suojaamista tai 
poistamista tapauskohtaisesti ennen 
kyseistä ajankohtaa.

Or. el

Tarkistus 76
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMIssä käsitellyt henkilötiedot on 
suojattava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua hallinnollisen yhteistyömenettelyn 
muodollisesta lopettamisesta, jollei 
toimivaltainen viranomainen pyydä 
nimenomaisesti tietojen suojaamista 
tapauskohtaisesti ennen kyseistä 
ajankohtaa.

1. IMIssä käsitellyt henkilötiedot on 
suojattava viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua hallinnollisen yhteistyömenettelyn 
muodollisesta lopettamisesta, ja tästä 
ajasta päätetään joko toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä, 
tapauskohtaisesti tai sovellettavan 
unionin lainsäädännön perusteella.

Or. en

Tarkistus 77
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos IMIn hallinnollisessa 
yhteistyömenettelyssä perustetaan 

2. Jos IMIn hallinnollisessa 
yhteistyömenettelyssä perustetaan 
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tietorekisteri, jotta IMI-toimijat voivat 
käyttää tietoja myöhemmin, rekisteriin 
sisältyviä henkilötietoja voidaan käsitellä 
niin kauan kuin se on tarpeen tässä 
tarkoituksessa joko rekisteröidyn 
suostumuksella tai kun kyseisten tietojen 
käsittely on välttämätöntä unionin 
säädöksen noudattamiseksi.

tietorekisteri, jotta IMI-toimijat voivat 
käyttää tietoja myöhemmin, rekisteriin 
sisältyviä henkilötietoja voidaan käsitellä 
niin kauan kuin se on tarpeen tässä 
tarkoituksessa joko rekisteröidyn 
suostumuksella tai kun kyseisten tietojen 
käsittely on välttämätöntä unionin 
säädöksen noudattamiseksi. Rekisteriin 
sisältyvien tietojen säilyttämisessä on 
noudatettava unionin 
tietosuojasäännöksiä, erityisesti 
direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 
45/2001 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
säännöksiä. 

Or. en

Tarkistus 78
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos asiaa ei ole käsitelty kuuteen 
kuukauteen tai jos käsittelyä ei ole 
virallisesti päätetty kuuden kuukauden 
kuluttua, IMI-käyttäjät ja -toimijat saavat 
automaattisen ilmoituksen siitä, että asiaa 
ei ole käsitelty. Jos asiaa ei edelleenkään 
aleta käsitellä tai jos toimivaltainen 
viranomainen ei 30 vuorokauden 
kuluessa muuta ilmoita, asiaa koskevat 
tiedot suojataan.

Or. en

Tarkistus 79
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun luonnollinen henkilö ei ole enää 
IMI-käyttäjä, häneen liittyvät henkilötiedot 
on suojattava teknisesti viiden vuoden 
ajaksi. Kyseisiä tietoja voidaan niiden 
tallentamista lukuun ottamatta käsitellä 
ainoastaan todisteina IMIn avulla 
tapahtuneesta tietojenvaihdosta, ja ne on 
poistettava viiden vuoden jakson päätyttyä.

3. Kun luonnollinen henkilö ei ole enää 
IMI-käyttäjä, häneen liittyvät henkilötiedot 
on suojattava teknisesti enintään viiden 
vuoden ajaksi, jos toimivaltainen 
viranomainen nimenomaisesti pyytää 
tietojen suojaamista ja perustelee 
pyyntönsä. Kyseisiä tietoja voidaan niiden 
tallentamista lukuun ottamatta käsitellä 
ainoastaan todisteina IMIn avulla 
tapahtuneesta tietojenvaihdosta, ja ne on 
poistettava viiden vuoden jakson päätyttyä.

Or. el

Tarkistus 80
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 1 
kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisiä 
tietoryhmiä koskeva käsittely IMIn avulla 
on sallittava vain kyseisen direktiivin 8 
artiklan 2 kohdassa ja kyseisen asetuksen 
10 artiklan 2 kohdassa mainitun erityisen 
syyn perusteella ja soveltaen asianmukaisia 
suojatoimia niiden yksilöiden oikeuksien 
turvaamiseksi, joiden henkilötietoja 
käsitellään.

1. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 1 
kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisiä 
tietoryhmiä koskeva käsittely IMIn avulla 
on sallittava vain erityisen säännöksen
perusteella tai rekisteröidyn 
suostumuksella ja soveltaen asianmukaisia 
suojatoimia niiden yksilöiden oikeuksien 
turvaamiseksi, joiden henkilötietoja 
käsitellään.

Or. en

Tarkistus 81
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos rekisteröidyn tietoihin lisätään 
1 kohdassa tarkoitettua arkaluonteista 
tietoa, rekisteröity saa siitä ilmoituksen 
tiedon toimittavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta. 
Ilmoitukseen sisältyy myös tieto 
mahdollisista muutoksenhakukeinoista 
sekä sen tahon yhteystiedot, johon asiassa 
voi ottaa yhteyttä.
Jos arkaluonteiset tiedot osoittautuvat 
vääriksi, virheellisiksi tai ei enää 
tarpeelliseksi, ne on poistettava 
30 vuorokauden kuluessa päätöksestä tai 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksesta 
riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu 
aikaisemmin. 

Or. en

Tarkistus 82
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa 
henkilötietojen käsittelyssä on 
noudatettava tietosuojasääntöjä, jotka 
komissio on antanut asetuksen (EY) N:o 
45/2001 22 artiklassa olevien sääntöjen 
lisäksi.

1. Komissio varmistaa, että IMIssä
tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 
noudatetaan tietosuojasääntöjä, jotka 
komissio on antanut asetuksen (EY) N:o 
45/2001 22 artiklassa olevien sääntöjen 
lisäksi.

Or. en

Tarkistus 83
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. IMI-toimijoiden on varmistettava 
direktiivin 95/46/EY 10 tai 11 artiklan ja 
kyseisen direktiivin mukaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, että 
rekisteröidyille annetaan tietoja heidän 
henkilötietojensa käsittelystä IMIssä ja että 
rekisteröityjen saatavilla on 
tietosuojailmoitus, jossa on selvitys heidän 
oikeuksistaan ja niiden käytöstä.

1. IMI-toimijoiden on varmistettava 
direktiivin 95/46/EY 10 tai 11 artiklan ja 
kyseisen direktiivin mukaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, että 
rekisteröidyille annetaan tietoja heidän 
henkilötietojensa käsittelystä IMIssä ja että 
rekisteröityjen saatavilla on 
tietosuojailmoitus, jossa on selvitys heidän 
oikeuksistaan ja niiden käytöstä, ja tieto 
siitä, keneen voi ottaa yhteyttä tietojen 
koko elinkaaren ajan, sekä yhteystiedot.

Or. en

Tarkistus 84
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMI-toimijoiden on varmistettava 
direktiivin 95/46/EY 10 tai 11 artiklan ja 
kyseisen direktiivin mukaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, että 
rekisteröidyille annetaan tietoja heidän 
henkilötietojensa käsittelystä IMIssä ja että
rekisteröityjen saatavilla on 
tietosuojailmoitus, jossa on selvitys heidän 
oikeuksistaan ja niiden käytöstä.

1. IMI-toimijoiden on varmistettava 
direktiivin 95/46/EY 10 tai 11 artiklan ja 
kyseisen direktiivin mukaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, että 
rekisteröidyille annetaan 30 vuorokauden 
kuluessa tietoja heidän henkilötietojensa 
käsittelystä IMIssä ja että rekisteröityjen 
saatavilla on tietosuojailmoitus, jossa on 
selvitys heidän oikeuksistaan ja niiden 
käytöstä.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että IMI-toimijat sitoutuvat ilmoittamaan rekisteröidyille 
mahdollisimman pian, vaikka jäsenvaltiot soveltaisivat direktiivin 1995/46/EY 10 tai 
11 artiklaa eri tavalla.
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Tarkistus 85
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisteröidyn IMIin toimittamia 
tietoja saa käyttää ainoastaan niihin 
tarkoituksiin, joihin tiedot on toimitettu. 
Tietojen käyttöön uusilla aloilla tai 
uudessa työnkulussa on saatava 
rekisteröidyn suostumus.

Or. en

Tarkistus 86
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) hallinnollisten yhteistyömenettelyjen 
muodot, kaikki IMI-toiminnot ja IMIssä 
käsiteltävien tietojen luokat.

Or. en

Tarkistus 87
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja luvatta käsitellyt tiedot 

1. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia IMI-tietoja sekä 
oikeuttaan saada virheelliset tai 
puutteelliset tiedot oikaistuiksi ja luvatta 
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poistetuiksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Asiasta vastuussa olevan IMI-
toimijan on oikaistava ja poistettava tiedot 
60 vuorokauden kuluessa.

käsitellyt tiedot poistetuiksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Asiasta 
vastuussa olevan IMI-toimijan on 
oikaistava ja poistettava tiedot 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
30 vuorokauden kuluttua rekisteröidyn 
pyynnön vastaanottamisesta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetuiksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Asiasta vastuussa olevan IMI-
toimijan on oikaistava ja poistettava tiedot 
60 vuorokauden kuluessa.

1. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja luvatta käsitellyt tiedot 
poistetuiksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Asiasta vastuussa olevan IMI-
toimijan on oikaistava ja poistettava tiedot 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
30 vuorokauden kuluttua.

Or. en

Tarkistus 89
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja luvatta käsitellyt tiedot 

1. IMI-toimijoiden on varmistettava, että 
rekisteröity voi käyttää oikeuttaan saada 
itseään koskevia tietoja sekä oikeuttaan 
saada virheelliset tai puutteelliset tiedot 
oikaistuiksi ja luvatta käsitellyt tiedot 
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poistetuiksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Asiasta vastuussa olevan IMI-
toimijan on oikaistava ja poistettava tiedot 
60 vuorokauden kuluessa.

poistetuiksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Asiasta vastuussa olevan IMI-
toimijan on oikaistava ja poistettava tiedot 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
30 vuorokauden kuluttua.

Or. en

Tarkistus 90
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietoja, jotka on suojattu 13 
artiklan 1 kohdan nojalla, ei oikaista tai 
poisteta, jollei voida selkeästi osoittaa, että 
oikaiseminen tai poistaminen on tarpeen 
rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi 
eikä heikennä tietojen arvoa todisteena 
IMIn avulla tapahtuneesta 
tietojenvaihdosta.

2. Henkilötietoja, jotka on suojattu 13 
artiklan 1 kohdan nojalla, ei oikaista tai 
poisteta, jos toimivaltainen viranomainen 
nimenomaisesti ja perustelut esittäen 
pyytää, ettei tietoja poisteta vaan 
suojataan, jollei voida selkeästi osoittaa, 
että oikaiseminen tai poistaminen on 
tarpeen rekisteröidyn oikeuksien 
suojaamiseksi eikä heikennä tietojen arvoa 
todisteena IMIn avulla tapahtuneesta 
tietojenvaihdosta.

Or. el

Tarkistus 91
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission sisäisen valvonnan 
mekanismeihin on sisällytettävä 
tietosuojan ja turvallisuusriskin 
arviointeja, joiden perusteella 
tietosuojatoimet (mukaan lukien 
turvallisuussuunnitelma) vahvistetaan, 
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sekä määräajoin suoritettava 
uudelleentarkastelu ja tarkastus. 

Or. en

Tarkistus 92
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Periaatteista "SOLVIT"-
ongelmanratkaisun käytössä –
sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkko 7. joulukuuta 
2001 annettu komission suositus: I ja II 
luku1

1 EYVL L 331, 15.12.2001, s.79.

Or. en


