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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete 
vastastikuse tunnustamise kohta püüab tunnustada kaitsemeetmeid vägivallaohvrite huvides 
nendes riikides, kus kõnealuste meetmete kehtestamine kuulub tsiviil- ja haldusjurisdiktsiooni 
alla. Käesolev määruse ettepanek sai alguse Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi 
ettepanekust, mille 12 liikmesriiki esitasid eesistujariigi Hispaania algatusel 2010. aasta 
jaanuaris. 

Hispaania algatus hõlmas algselt kõiki liikmesriikides kehtivaid kaitsemeetmeid, sõltumata 
sellest, mis liiki asutus need kehtestas. Kõikidel ELis kehtivatel kaitsemeetmetel on sama 
eesmärk: ennetada kuritegude toimepanekut või nende kordumist. Päritoluliikmesriigi 
väljastatud korralduse tunnustamise ja kohandamise mehhanismi lisamisega kehtestati 
Hispaania algatusega nii originaalsel ja praktilisel viisil ühtne ja tõhus mehhanism, mis 
võimaldab ohvritel liikuda ELis sama turvaliselt kui nende päritoluriigis.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kõnealune direktiiv oleks võinud hõlmata mitte ainult 
riike, kus lähenemiskeelu väljastavad kriminaalkohtud, vaid ka neid riike, kus need kuuluvad 
tsiviil- või halduskohtute jurisdiktsiooni alla. Kõnealuses direktiivis algselt ettenähtud 
mehhanism võimaldas seda, et ennetavate meetmete vastastikune tunnustamine oleks lihtne ja 
tõhus, nii et käesolevat määrust ei oleks olnud vaja. Raskuste tõttu läbirääkimistel 
liikmesriikidega, kus ohvrite kaitsmise valdkond kuulub tsiviil- või haldusjurisdiktsiooni alla, 
on tulnud direktiivi reguleerimisala piirata. Käesolev määrus on seega koostatud vastuseks 
nimetatud liikmesriikide survele, et loodaks kehtiv tunnustamise mehhanism riikide jaoks, kes 
reguleerivad ohvrite kaitset tsiviil- või haldusõiguse alusel. 
Arvamuse koostaja on seisukohal, et praeguses olukorras lihtsustab käesolev määrus 
kaitsemeetme kohaldamist, kuna see võimaldab ühel liikmesriigil teise liikmesriigi poolt 
võetud kaitsemeedet tunnustada ja automaatselt täide viia üksnes tõendi esitamisel, isegi kui 
seda kohaldatakse vaid mõnedes ELi liikmesriikides.
Kriminaal- ja tsiviilõiguse alla kuuluva kahe õigusakti ühendatud kohaldamine võimaldab 
ohvritel, kelle suhtes on kehtestatud kaitsemeede, Euroopa Liidus vabalt ja turvaliselt liikuda, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 3.

Käesolevas arvamuses on arvamuse koostaja eesmärk ühtlustada kaks õigusakti, et muuta 
need vastastikku täiendavaks ja tervikliku kaitsesüsteemi lahutamatuks osaks, mida 
kasutatakse Euroopas vägivalla juhtumite puhul, kus ründaja on teada. Selleks on kohandatud 
terminoloogiat ja tugevdatud tagatisi, mis on seotud põhiõiguste austamisega nii kaitstava 
isiku kui ka ohustava isiku puhul. Tagatiste suurendamiseks on täiendatud tõendi automaatset 
tunnustamist, nõudes pädevatelt asutustelt teabe edastamist tegevuse käigus tõendi 
väljastamise kohta, luues sellega automaatse edastamise mehhanismi. Loodetakse, et sellega 
suurendatakse potentsiaalsete ohvrite kaitset, vähendatakse nende jaoks haldustoiminguid ja 
tagatakse nende kaitse kõikjal, kuhu nad lähevad. 
Arvamuse koostaja soovib lõpetuseks oma arvamuses samuti rõhutada statistiliste andmete 
kogumise olulisust, ilma milleta ei oleks meil ülevaadet seda tüüpi vägivalla tegelikust 
ulatusest Euroopas.



PE473.887v04-00 4/31 AD\889322ET.doc

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu eesmärk on säilitada 
ning arendada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala, lihtsustades 
õiguskaitse kättesaadavust eelkõige 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste ja 
kohtuväliste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte alusel. Selle ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks liit muu 
hulgas võtma meetmeid tsiviilasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, 
eelkõige juhul, kui see on vajalik siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks.

(1) Euroopa Liidu eesmärk on säilitada 
ning arendada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala, lihtsustades 
õiguskaitse kättesaadavust eelkõige 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste ja 
kohtuväliste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte alusel. Selle ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks liit muu 
hulgas võtma meetmeid tsiviilasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, 
eelkõige juhul, kui see on vajalik siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks ning liidu 
kodanike vaba liikumise ja elamise õiguse 
täielikuks teostamiseks liikmesriikide 
territooriumil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kooskõlas Stockholmi programmiga, 
mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu oma 
10. ja 11. detsembri 2009. aasta 
kohtumisel, ning komisjoni 
tegevusplaaniga selle rakendamiseks võib 
vastastikust tunnustamist kohaldada iga 
tüüpi kohtu- ja õigusasutuste otsustele, 
mis õigussüsteemist sõltuvalt võivad olla 
tehtud kriminaal- või haldusasjades. 
Samuti kutsub programm komisjoni ja 
liikmesriike üles kontrollima võimalusi, 



AD\889322ET.doc 5/31 PE473.887v04-00

ET

kuidas parandada õigusakte ja ohvrite 
kaitset puudutavaid konkreetseid 
toetusmeetmeid. Kõnealuses programmis 
rõhutatakse samuti, et kuriteoohvrite 
suhtes võib kohaldada spetsiaalseid 
kaitsemeetmeid, mis peaksid olema 
tõhusad kogu liidus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Nõukogu märkis oma 10. juuni 
2011. aasta resolutsioonis, mis käsitles 
tegevuskava ohvrite õiguste 
suurendamiseks ja kaitseks, eriti 
kriminaalmenetluses, et Euroopa Liidu 
tasandil tuleks võtta meetmeid ohvrite 
õiguste tugevdamiseks ja kaitseks, ning 
kutsus komisjoni üles esitama sel 
eesmärgil asjakohaseid ettepanekuid.
Sellega seoses tuleks luua mehhanism, 
millega tagatakse, et liikmesriigid 
tunnustavad vastastikku kohtuotsuseid, 
mis käsitlevad ohvrite kaitsemeetmeid. 
Resolutsiooni kohaselt peaks kõnealune 
määrus, mis käsitleb tsiviilasjades 
kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikust 
tunnustamist, täiendama 
kriminaalasjades võetavate 
kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise 
mehhanismi, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiivis 2011/99/EL 
Euroopa lähenemiskeelu kohta1.
____________
1 ELT L 338, 21.12.2011, lk 2.

Selgitus

On oluline selgitada, et käesolev määrus on osa seadusandlikust pakmest, millega 
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tugevdatakse kõikide ohvrite kaitset ning see täiendab kriminaalasjades võetavate 
kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise mehhanismi, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis Euroopa lähenemiskeelu kohta. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kaitsemeetmeid käsitlevates 
siseriiklikes eeskirjades on erinevusi, mis 
takistavad siseturu ladusat toimimist. 
Selleks et isik oleks kaitstud ka juhul, kui 
ta reisib või kolib teise liikmesriiki, on 
ülimalt oluline näha ette sätted, millega 
tagatakse liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine 
ja võimalik jõustamine. 

(3) Kaitsemeetmeid käsitlevates 
siseriiklikes eeskirjades on erinevusi, mis 
takistavad vägivallast ja ahistamisest 
ohustatud isikute võrdset kohtlemist. 
Selleks et isik oleks kaitstud ka juhul, kui 
ta reisib või kolib teise liikmesriiki, on 
ülimalt oluline näha ette sätted, millega 
tagatakse liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine 
ja võimalik jõustamine. Kõnealuste 
sätetega tuleks samuti tagada, et liidu 
kodanikud saaksid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikega 2 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
21 lõikega 1 kasutada oma seaduslikku 
õigust vabalt liikuda ja elada 
liikmesriikide territooriumil, ilma et see 
ohustaks nende kaitset.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesolevat määrust kohaldatakse 
tsiviilmenetluses iga liiki asutuste (kohus, 
haldus- või mis tahes muu asutus) 
kehtestatud kaitsemeetmete suhtes.

(5) Käesolevat määrust kohaldatakse 
tsiviilasjades iga liiki asutuste (kohus, 
haldus- või mis tahes muu asutus) 
kehtestatud kaitsemeetmete suhtes.
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Selgitus

Kaitsemeetmeid ei kehtestata liikmesriikides tingimata tsiviilmenetluste käigus. Arvesse tuleks 
võtta liikmesriikide õigussüsteemide erinevust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Õigusemõistmise vastastikune 
usaldamine Euroopa Liidus ning isikute 
liidusisese vaba liikumise eesmärgiks 
seadmine õigustab vaheformaalsusteta 
kaitsemeetmete tunnustamise ja/või 
jõustamise menetlusi. Sellest tulenevalt 
tuleks liikmesriigi kaitsemeedet 
tunnustamise ja vajaduse korral 
jõustamise eesmärgil käsitada nii, nagu 
oleks tegemist selle liikmesriigi meetmega, 
kellelt taotletakse tunnustamist ja/või 
jõustamist. Selleks tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada üleeuroopaline 
tüüpvorm tõendile, mida väljastavad 
päritoluliikmesriigid kaitstava isiku 
palvel. Subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise tagamiseks ei tohiks nimetatud 
tõend asendada liikmesriikide 
sisemenetlust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Vaheformaalsuste kaotamisega 
peavad kaasnema vajalikud tagatised, 
mille eesmärk on eelkõige tagada täielik 
kinnipidamine õigusest kaitsele ja 
õigusest õiglasele kohtulikule 
arutamisele, nagu on sätestatud Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
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konventsiooni artiklis 6 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 47. Selleks 
peaksid päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused tagama, et tõendit ei antaks 
välja, kui ohustaval isikul puudub tagatis 
õiglase kohtuliku arutamise kohta.

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse, et oluline on tagada, et peetaks kinni ohustava isiku 
õigusest kaitsele kaitsemeetmete automaatse vastastikuse tunnustamise kontekstis.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Ilma et see piiraks kaitstava isiku 
õigust rakendada kaitsemeedet otse muus 
liikmesriigis, peaks tõendi väljastanud 
pädev asutus edastama tõendi igal juhul 
tunnustava liikmesriigi pädevale 
asutusele. See menetlus peaks tagama, et 
kaitstavale isikule antud tagatis säilib ka 
teises liikmesriigis, kuhu kaitstav isik 
kolib, isegi kui kõnealune isik ei ole 
suutnud tunnustava liikmesriigi pädevat 
asutust leida või sellega ühendust võtta.

Selgitus

Potentsiaalsete ohvrite kaitse suurendamiseks tuleb, lisaks ohvri õigusele teise liikmesriigi 
asutusega otse ühendust võtta, kehtestada pädevatele asutustele kohustus edastada tõend teise 
liikmesriigi asutusele. See tagab, et teise liikmesriigi pädev asutus saab kõikidel juhtudel 
tõendi kaitsemeetme tunnustamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sujuva õigusemõistmise huvides tuleks (8) Sujuva õigusemõistmise huvides tuleks 
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vältida kahes liikmesriigis vastuoluliste 
otsuste tegemist. Seetõttu tuleks ette näha 
ohustava isiku taotluse tunnustamisest 
ja/või jõustamisest keeldumise alused 
juhuks, kui asjaomased otsused on 
omavahel vastuolus. 

vältida kahes liikmesriigis vastuoluliste 
otsuste tegemist. Seetõttu tuleks käesoleva 
määrusega ette näha tunnustamisest ja/või 
jõustamisest keeldumise alused juhuks, kui 
asjaomased otsused on omavahel 
vastuolus. 

Selgitus

Muudatusettepanekus kajastatakse artikli 12 kohta tehtud muudatusettepanekuid. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõnealuste meetmete tunnustamisel 
ja/või jõustamisel vaheformaalsustest 
loobumine võimaldaks edendada 
vastastikust usaldust õigusemõistmise 
vastu liidus ning muuta kaitsemeetmete 
liikumise Euroopa Liidus kiiremaks ja 
odavamaks. Sellest tulenevalt tuleks 
liikmesriigi kaitsemeedet tunnustada ja 
vajaduse korral jõustada nii, nagu oleks 
tegemist selle riigi meetmega, kellelt 
taotletakse tunnustamist ja/või jõustamist. 

välja jäetud

(Vt põhjenduse 7 a muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Tõend ei tohiks kuuluda 
edasikaebamisele. Kui päritoluliikmesriik 
siiski peatab või tühistab kaitsemeetme, 
siis peaks selle liikmesriigi pädev asutus 
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teavitama sellest tunnustava liikmesriigi 
pädevat asutust ning viimane peaks 
kaitsemeetme tunnustamise ja/või 
jõustamise viivitamatult kas peatama või 
tühistama.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Võttes arvesse liikmesriikide 
õigustavade erinevust, võib juhtuda, et 
päritoluliikmesriigi kehtestatud 
kaitsemeedet tunnustavas liikmesriigis ei 
tunta. Sellisel juhul peaks tunnustava 
liikmesriigi pädev asutus kohandama 
kaitsemeedet võimaluste piires oma riigi 
õigusaktidega ettenähtud kaitsemeetmega, 
millel on samaväärne mõju ning sarnased 
eesmärgid. Tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus võib vastavalt oma siseriiklikele 
õigusaktidele kohaldada tsiviil-, haldus-
või kriminaalmeetmeid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on põhjendada ja täpsustada artikli 8 kohaldamisala ja sisu. 
Muudatusettepanekus korratakse osaliselt Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi 
põhjenduse 26 ja artikli 9 sõnastust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et hõlbustada kaitsemeetmete 
vaba liikumist kogu Euroopa Liidus, 
tuleks käesoleva määrusega luua tõendi 

välja jäetud 
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tüüpvorm ning määrata kindlaks 
asutused, kellel on õigus tõendeid välja 
anda. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
tagamiseks ei tohiks nimetatud tõend 
asendada liikmesriikide sisemenetlust.

(Vt põhjenduse 7 a (uus) muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa tõendi tüüpvorm peab 
sisaldama nimekirja liikmesriikidest, kes 
nimetatud tõendit tunnustavad, selleks et 
hõlbustada nende isikute vaba liikumist 
kogu Euroopa Liidus, kelle suhtes 
kohaldatakse kaitsemeetmeid, ning 
vältima päritoluliikmesriikidele 
lisahalduskohustuste tekitamist seoses 
uute tõendite väljastamisega, kui 
kaitstavad isikud lähevad teise 
liikmesriiki. Muu hulgas peaks tüüpvorm 
hõlbustama ka tõlkimist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tõend ei tohiks kuuluda 
edasikaebamisele, kuid juhul, kui 
esimeses liikmesriigis kaitsemeede 
peatatakse või tühistatakse, tuleks ka teise 
liikmesriigi pädeval asutusel ohustava 
isiku taotlusel peatada või tühistada 
kaitsemeetme tunnustamine ja/või 
jõustamine.

välja jäetud
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(Vt põhjenduse 9 a (uus) muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Pidades silmas vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet, millel käesolev 
määrus põhineb, tuleks kõik 
kaitsemeetmega seotud ametlikud teated 
edastada võimaluste piires otse 
päritoluliikmesriigi ja tunnustava 
liikmesriigi pädevate ametiasutuste vahel.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on põhjendada kaitsemeetmega seotud teabe otsese edastamise 
kohustust pädevate asutuste vahel, mis nähakse ette artikli 12 kohta tehtud 
muudatusettepanekutes. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Käesoleva määruse kohaldamisel 
peaksid pädevad asutused silmas pidama 
ohvrite, eelkõige eriti haavatavate isikute, 
nagu alaealiste või puudega isikute 
vajadusi ning arvestama vajaliku abiga, 
mida liikmesriigid pakuvad.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Kui käesoleva määruse alusel tuleb 
kaitstavale isikule või ohustavale isikule 
anda teavet, tuleks sama teavet anda 
samuti asjaomase isiku seaduslikule 
esindajale, eestkostjale või hooldajale 
nende olemasolu korral. Samuti tuleks 
pöörata nõuetekohast tähelepanu 
kaitstava isiku ja ohustava isiku või nende 
esindaja vajadusele saada käesolevas 
määruses ette nähtud teavet neile 
mõistetavas keeles.

Selgitus

Määruse eesmärk on tugevdada nii kaitstava kui ka ohustava isiku õigusi, võttes arvesse 
juhtumid, kus tegemist on alaealiste või piiratud teovõimega isikutega, ning tagades, et nad 
saavad kogu saadud teabest aru. Muudatusettepanekus korratakse Euroopa lähenemiskeeldu 
käsitleva direktiivi põhjenduse 13 sõnastust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 d) Käesoleva määruse kohaldamisel 
peaksid liikmesriigid võtma vajalikke 
meetmeid tagamaks, et kaitstavatel 
isikutel ei tekiks rahalisi kulusid seoses 
kaitsemeetme tunnustamisega teises 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 e) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
määruse rakendamise raames 
maksimaalselt toetama otsekontakte 
pädevate asutuste vahel ning nende 
õigusasutuste ja teiste pädevate asutuste 
regulaarset väljaõpet, kes võivad puutuda 
kokku ohvrite või võimalike ohvritega, et 
nad oleksid võimelised andma 
nõuetekohast abi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 f) Käesoleva määruse alusel 
töödeldavaid isikuandmeid tuleks kaitsta 
vastavalt liikmesriikide õigusaktidele, 
millega rakendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta1.
__________________
1EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala, mõisted ja jurisdiktsioon Eesmärk, reguleerimisala, mõisted ja 
jurisdiktsioon
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Eesmärk

Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi asutusel, kus on võetud 
kaitsemeede eesmärgiga kaitsta isikut, 
kelle puhul on piisavalt põhjust arvata, et 
tema elu, füüsiline või vaimne 
puutumatus ja väärikus, isikuvabadus või 
seksuaalne puutumatus on ohus, välja 
anda tõend, et võimaldada teise 
liikmesriigi pädeval asutusel jätkata 
asjaomase isiku kaitsmist oma 
territooriumil.

Selgitus

Oluline on kindlaks määrata määruse eesmärk. Muudatusettepanek lähtub Euroopa 
lähenemiskeelu direktiivi artikli 1 sõnastusest.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse 
tsiviilasjades iga liiki asutuste kehtestatud 
kaitsemeetmete suhtes. Seda ei kohaldata 
määruses (EÜ) nr 2201/2003 sätestatud 
kaitsemeetmete suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse 
tsiviilasjades iga liiki asutuste kehtestatud 
kaitsemeetmete suhtes. Seda ei kohaldata 
määruses (EÜ) nr 2201/2003 sätestatud 
kaitsemeetmete suhtes ega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiivis 2011/99/EL 
Euroopa lähenemiskeelu kohta1

sätestatud kaitsemeetmete suhtes, et 
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vältida tsiviil- ja 
kriminaalõigussüsteemide kattumist.

____________
1ELT L 338, 21.12.2011, lk 2.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kaitsemeede” – mis tahes ennetav või 
ajutine ja kuidas tahes nimetatav, 
liikmesriigi asutuse poolt siseriikliku 
õiguse kohaselt tehtud otsus pakkuda 
kaitset isikule, kelle puhul on piisavalt 
põhjust arvata, et tema füüsiline ja/või 
vaimne puutumatus või vabadus on ohus. 
Kaitsemeetmete hulka kuuluvad ka 
ohustava isiku kohalolekuta võetavad 
meetmed.

a) „kaitsemeede” – mis tahes ennetav või 
ajutine ja kuidas tahes nimetatav, 
liikmesriigi asutuse poolt siseriikliku 
õiguse kohaselt tehtud otsus pakkuda 
kaitset üksikisikule, kelle puhul on 
piisavalt põhjust arvata, et tema elu,
füüsiline ja/või vaimne puutumatus, 
väärikus, isikuvabadus või seksuaalne 
puutumatus on ohus. Kaitsemeetmete 
hulka kuuluvad ka ohustava isiku 
kohalolekuta võetavad meetmed.

(Kui võetakse vastu käesoleva 
muudatusettepaneku see osa, mis sisaldab 
sõnu „tema elu, . või seksuaalne 
puutumatus”, tuleb sellekohased 
muudatused teha kogu tekstis.)

Kaitsemeetmed on eelkõige järgmised: Kaitsemeetmed võivad sisaldada ühte või 
mitut järgmistest kohustustest või 
keeldudest:

i) keeld minna teatavatesse paikadesse või 
kindlaksmääratud piirkondadesse, kus 
kaitstav isik elab, töötab või käib, või 

i) keeld siseneda või jääda teatavatesse 
paikadesse või kindlaksmääratud 
piirkondadesse, kus kaitstav isik elab, 
töötab või käib, või

ii) keeld võtta kaitstava isikuga mis tahes 
moel ühendust, sealhulgas telefoni, 
elektronposti, posti või faksi teel või mis 
tahes muul viisil, või

ii) keeld või piirang võtta kaitstava isikuga 
mis tahes moel ühendust, sealhulgas 
telefoni, elektronposti, posti või faksi teel 
või mis tahes muul viisil, või

iii) keeld läheneda kaitstavale isikule 
lähemale kui ettenähtud kaugusele või

iii) keeld või piirang läheneda kaitstavale 
isikule lähemale kui ettenähtud kaugusele 
või
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iv) otsus, millega kahe isiku ühine eluase 
antakse ainult kaitstava isiku käsutusse;

iv) otsus, millega kahe isiku ühine eluase 
antakse ainult kaitstava isiku käsutusse, või

iv a) muud keelud või piirangud, mis 
kehtestatakse selleks, et tagada kaitstava 
isiku kaitse;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – lõik 2 – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) keeld avaldada direktiivis 95/46/EÜ 
sätestatud tingimustel kaitstava isiku 
isikuandmeid ilma tema nõusolekuta.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „kaitstav isik” – füüsiline isik, kes on 
kaitse objektiks tulenevalt 
päritoluliikmesriigis kehtestatud 
kaitsemeetmest.

Selgitus

Muudatusettepanekus korratakse Euroopa lähenemiskeelu direktiivis sätestatud mõistet. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) „ohustav isik” – füüsiline isik, kelle 
tõttu on vastu võetud kaitsemeede, millega 
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kehtestatakse üks või mitu punktis a 
loetletud kohustust või keeldu.

Selgitus

Muudatusettepanekus korratakse osaliselt Euroopa lähenemiskeelu direktiivis sätestatud 
ohustava isiku mõistet.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes soovib muus liikmesriigis 
rakendada käesoleva artikli kohaselt 
tunnustatud lähenemiskeeldu, esitab 
tunnustava liikmesriigi pädevale asutusele 
käesoleva artikli kohaselt välja antud 
tõendi.

1. Isik, kes soovib muus liikmesriigis 
rakendada kaitsemeedet, esitab tunnustava 
liikmesriigi pädevale asutusele käesoleva 
artikli kohaselt välja antud tõendi.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) muudel juhtudel kaitstava isiku 
taotlusel; päritoluliikmesriigi pädev asutus 
teavitab kaitstavat isikut võimalusest 
taotleda käesolevas määruses ettenähtud 
tõendit kaitsemeetme kehtestamisel.

ii) muudel juhtudel kaitstava isiku 
taotlusel.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 5 lõike 3 a (uus) kohta.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui pädev asutus võtab vastu 
kaitsemeetme, teavitab ta kaitstavat isikut 
võimalusest taotleda tõendit juhuks, kui ta 
otsustab siirduda teise liikmesriiki. Pädev 
asutus soovitab kaitstaval isikul esitada 
taotlus enne päritoluliikmesriigi 
territooriumilt lahkumist.

Selgitus

Vaata artikli 5 lõike 3 punkti ii muudatusettepanekut. Muudatusettepaneku eesmärgiks on 
võimaliku ohvri kaitset tugevdada, teavitades teda võimalusest taotleda tõendit, kui ta 
kavatseb teise liikmesriiki siirduda, ning soovitades tal tõendi võtta. Lõike teine lause kordab 
Euroopa lähenemiskeelu direktiivi artikli 6 lõike 5 sõnastust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui pädev asutus väljastab lõike 3 
kohase tõendi, teavitab ta kaitstavat isikut 
sellest, millised tunnustava liikmesriigi 
asutused on pädevad kaitsemeedet 
tunnustama ja/või jõustama.

Selgitus

Muudatusettepanek eesmärgiks on võimaliku ohvri kaitset parandada. Muudatusettepanekus 
võetakse arvesse asjaolu, et võimalik ohver ei tarvitse teise liikmesriiki asumisel teada, 
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missuguse asutuse poole ta peab kaitsemeetme asjus pöörduma. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, edastab lõike 3 kohaselt 
tõendi väljastanud pädev asutus tõendi 
viivitamata tunnustava liikmesriigi 
pädevale asutusele.

Selgitus

Et vältida olukorda, kus võimalik ohver põrkab liikmesriigis, kuhu ta on asunud, 
kaitsemeetme rakendamist soovides, takistustele (keelebarjäär, haldustõke vms), nähakse 
muudatusettepanekuga ette, et tõendi väljastanud asutus on kohustatud edastama tõendi 
automaatselt ja otse teise liikmesriigi pädevale asutusele. Sellega tagatakse, et võimaliku 
ohvri kaitse teises liikmesriigis igal juhul jätkub.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tunnustava liikmesriigi pädevad 
asutused võivad vajaduse korral taotleda 
tõendi sisu translitereerimist või tõlkimist 
vastavalt artiklile 15.

4. Vajaduse korral translitereeritakse või 
tõlgitakse tõendi sisu päritoluliikmesriigi 
pädevas asutuses tunnustava liikmesriigi 
ametlikku keelde või ühte ametlikest 
keeltest või mis tahes muusse keelde, 
millega tunnustav liikmesriik on 
nõustunud.

Selgitus

Muudatusettepanek eesmärgiks on võimaliku ohvri kaitset parandada. Kaitstav isik ei pea 
kandma tõendi tõlkimise kulusid. Seetõttu tuleb teksti muuta, sätestamaks, et tõendi tõlkimise 
korraldab kaitsemeetme vastu võtnud ja tõendi väljastanud asutus.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõendi väljaandmist ei saa edasi 
kaevata.

2. Tõendi väljaandmist ei saa edasi 
kaevata. Menetlusnormide rikkumine 
parandatakse vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 1.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kaitsemeedet ei ole tunnustavas 
liikmesriigis ette nähtud, kohandab selle 
liikmesriigi pädev asutus meedet 
võimaluste piires oma riigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitsemeetmega, millel on 
samaväärne mõju ning sarnased eesmärgid.

Juhul kui kaitsemeedet ei ole tunnustavas 
liikmesriigis ette nähtud, kohandab selle 
liikmesriigi pädev asutus meedet 
võimaluste piires oma riigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitsemeetmega, millel on 
samaväärne mõju ning sarnased eesmärgid,
tagades kaitstavale isikule lisaks sama 
tasemega kaitse.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnustava liikmesriigi pädev asutus 
võib ohustava isiku taotlusel keelduda 
tunnustamast päritoluriigi kohtu 
kehtestatud kaitsemeedet, mis on vastuolus 
tunnustavas liikmesriigis tehtud otsusega.

1. Tunnustava liikmesriigi pädev asutus 
võib kas ohustava isiku taotlusel või omal 
algatusel keelduda tunnustamast 
päritoluriigi kohtu kehtestatud 
kaitsemeedet, mis on vastuolus tunnustavas 
liikmesriigis tehtud otsusega.
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Selgitus

Põhjenduse 8 kohaselt on vastuoluliste otsuste korral tunnustamisest keeldumine õigustatud 
sujuva õigusemõistmise tagamise põhjendusel. Seetõttu peaks pädev asutus seda keeldumise 
põhjendust kohaldama ka ilma erikorraldust saamata.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kaitsemeetme tunnustamisest ja/või 
jõustamisest ei või keelduda põhjendusel, 
et tunnustava liikmesriigi õigusaktides ei 
ole ette nähtud sellise meetme võtmist 
samasuguste asjaolude korral.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 4 muudatusettepanekut. Loogilisem on paigutada see lõige kohe keeldumise 
põhjendusi käsitleva lõike järele.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus keeldub kaitsemeetme 
tunnustamisest vastavalt lõikele 1, teatab 
ta keeldumisest viivitamata 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele.

Selgitus

Tundub kohane, et päritoluliikmesriigi pädevat asutust teavitatakse, et teine liikmesriik võib 
kaitsemeetme tunnustamisest keelduda.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaitsemeede päritoluliikmesriigis 
peatatakse või tühistatakse, peatab või 
tühistab tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus ohustava isiku taotlusel 
kaitsemeetme tunnustamise ja selle 
võimaliku jõustamise. Taotluse vorm on 
sätestatud II lisas.

2. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kaitsemeetme peatab või tühistab, teatab 
ta sellest viivitamata tunnustava 
liikmesriigi pädevale asutusele.

Selgitus

Ei tohiks eeldada, et ohustav isik esitab tunnustava liikmesriigi pädevale asutusele peatamise 
või tühistamise avalduse. See ei ole praktiline ja teatamise kohustus ei peaks langema isikule. 
Seetõttu sätestatakse käesoleva muudatusettepanekuga ja kooskõlas eelnevate 
muudatusettepanekutega pädevate asutuste vaheline teabe otsese edastamise kohustus.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kaitsemeede on 
päritoluliikmesriigis peatatud või 
tühistatud, peatab või tühistab tunnustava 
liikmesriigi pädev asutus kaitsemeetme 
tunnustamise ja vajaduse korral 
jõustamise niipea, kui päritoluliikmesriigi 
pädev asutus on teda vastavalt lõikele 2 
nõuetekohaselt teavitanud.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaitsemeetme tunnustamisest ei saa 
keelduda põhjusel, et tunnustava 
liikmesriigi õigusaktides ei ole ette nähtud 
sellise meetme võtmist samasuguste 
asjaolude korral.

välja jäetud

(Vt artikli 12 lõike 1 a muudatusettepanekut)

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluriigi pädev asutus teavitab 
ohustavat isikut ja kaitstavat isikut 
viivitamata oma riigi õigusaktide kohaselt 
järgmisest:

1. Päritoluriigi pädevad asutused teavitavad 
ohustavat isikut ja kaitstavat isikut ning 
vajaduse korral nende seaduslikku
esindajat, hooldajat või eestkostjat
viivitamata oma riigi õigusaktide kohaselt 
järgmisest:

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kaitsemeetme peatamine või 
tühistamine.

iv) kaitsemeetme peatamine, tühistamine 
või läbivaatamine.

Muudatusettepanek 45
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaitstavalt isikult artiklis 5 sätestatud 
tõendi saamisel teavitab tunnustava riigi 
pädev asutus ohustavat isikut ja kaitstavat 
isikut viivitamata ja vajaduse korral 
määruses (EÜ) nr 1393/2007 sätestatud 
korras järgmisest:

2. Artiklis 5 sätestatud tõendi saamisel 
teavitab tunnustava riigi pädev asutus 
viivitamata ja vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 
2007. aasta määruses (EÜ) nr 1393/2007 
(kohtu- ja kohtuväliste dokumentide 
liikmesriikides kättetoimetamise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide 
kättetoimetamine))1 sätestatud korras 
ohustavat isikut ja kaitstavat isikut ning 
vajaduse korral nende seaduslikku 
esindajat, hooldajat või eestkostjat 
nendele arusaadavas keeles järgmisest:

_______________
1ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vajaduse korral kooskõlas artikliga 8 
vastuvõetud kaitsemeede;

Selgitus

Kohustus juhtida ohustava isiku ja kaitstava isiku tähelepanu kaitsemeetmega seotud teabele 
hõlmab ka meedet, mis on võetud teise riigi kaitsemeetme kohandamiseks tunnustava 
liikmesriigi seaduse kohase kaitsemeetmega.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kaitsemeetme peatamine või 
tühistamine.

iv) kaitsemeetme tunnustamisest ja/või 
jõustamisest keeldumine, kaitsemeetme 
peatamine või tühistamine.

Selgitus
Vt artikli 13 lõike 2 punkti 1 a muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui ohustavale isikule tehakse 
teatavaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave, 
tuleb päritoluliikmesriigi ja tunnustava 
liikmesriigi pädevatel asutustel pöörata 
erilist tähelepanu asjaolule, et kaitstava 
isiku aadressi või muude tema isikuga 
seotud üksikasjade avaldamine ei vasta 
kaitstava isiku huvidele, välja arvatud 
juhul, kui see on vajalik kaitsemeetme 
jõustamiseks.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Translitereerimine ja tõlkimine

Juhul kui käesoleva määruse kohaselt on 
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nõutav transliteratsioon või tõlge, tehakse 
transliteratsioon või tõlge tunnustava 
liikmesriigi ametlikku keelde või ühte 
tema ametlikku keelde või muusse tema 
osutatud keelde. Käesoleva määruse 
kohaselt nõutavad tõlked teeb isik, kellel 
on mõnes liikmesriigis selleks pädevus.

(Vt artikli 5 lõike 4 muudatusettepanekut)

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejal, kes on päritoluliikmesriigis 
saanud täielikult või osaliselt tasuta 
õigusabi või kes on vabastatud kulude 
kandmisest, on kaitsemeetme jõustatavuse 
menetlemisel õigus saada tunnustava 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
soodsaimatel tingimustel tasuta õigusabi 
või kõige ulatuslikumat vabastust kuludest.

Taotlejat, kes on päritoluliikmesriigis 
saanud täielikult või osaliselt tasuta 
õigusabi või kes on vabastatud kulude 
kandmisest, peetakse kaitsemeetme 
jõustatavuse menetlemisel õigustatuks
saama tunnustava liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt tasuta õigusabi või kõige 
ulatuslikumat vabastust kuludest, nagu 
otsustab asjaomane liikmesriik.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Andmete kogumine

Selleks, et hõlbustada käesoleva määruse 
kohaldamise hindamist, tuleb 
liikmesriikidel edastada komisjonile 
asjakohased andmed siseriiklike 
menetluste kohaldamise kohta, mis on 
seotud artiklis 5 osutatud tõendite 
väljastamise ning nende edasiandmisega 
pädevate asutuste vahel. Nendes andmetes 
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peab sisalduma vähemalt teave 
kaitsemeetmete ja taotletud, väljastatud 
ja/või tunnustatud tõendite arvu kohta 
ning teave tõendi andmisest keeldumiste 
ning peatatud ja/või tühistatud tõendite 
arvu kohta, samuti keeldumise ja/või 
tühistamise põhjused, ning sealjuures 
tuleb nõuetekohaselt järgida eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
põhimõtteid.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [viis aastat pärast artiklis 23 
sätestatud kohaldamise alguskuupäeva] 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta. Vajaduse 
korral lisatakse aruandele ettepanekud 
käesoleva määruse kohandamiseks.

Hiljemalt [neli aastat pärast artiklis 23 
sätestatud kohaldamise alguskuupäeva] 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
määruse kohaldamise ning käesoleva 
määruse ja direktiivi 2011/99/EL 
koosmõju kohta. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele ettepanekud käesoleva määruse 
kohandamiseks.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad nõukogu otsusega 
2001/470/EÜ loodud tsiviil- ja 
kaubandusasju käsitleva Euroopa kohtute 
võrgu raames avalikustamise eesmärgil 
kaitsemeetmeid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade ja menetluste kirjelduse, 
sealhulgas pädevate tunnustavate ja/või 
jõustavate asutuste nimekirja.

Liikmesriigid esitavad nõukogu otsusega 
2001/470/EÜ loodud tsiviil- ja 
kaubandusasju käsitleva Euroopa kohtute 
võrgu raames avalikustamise eesmärgil 
kaitsemeetmeid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade ja menetluste kirjelduse, 
sealhulgas pädevate tunnustavate ja/või 
jõustavate asutuste nimekirja.
Üksikjuhtumeid puudutav teave jääb 
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konfidentsiaalseks.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [1 aasta enne käesoleva määruse 
jõustumist] esitavad liikmesriigid
komisjonile järgmise teabe:

Hiljemalt [1 aasta enne käesoleva määruse 
jõustumist] esitab iga liikmesriik
komisjonile järgmise teabe:

a) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvates küsimustes pädevate asutuste 
andmed;

a) käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvates küsimustes pädevate asutuste 
nimed ja kontaktandmed;

b) keeled, millesse tõlgitud artikli 15
kohased tõendid on neile vastuvõetavad.

b) keeled, millesse tõlgitud tõendid on 
neile artikli 5 lõike 4 kohaselt
vastuvõetavad;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa Lisa

Selgitus
Muudatuse põhjuseks on II lisa väljajätmine (vt muudatusettepanekut II lisa kohta).
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa Lisa välja jäetud

(Vt artikli 12 muudatusettepanekuid)
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