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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr 
[…/…] [(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusa 
kohaldamise eesmärgil ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse 
Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-
süsteemide operatiivjuhtimiseks (uuesti sõnastatud)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0254),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 78 lõike 2 
punkti e, artikli 87 lõike 2 punkti a ning artikli 88 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0148/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 
20. septembri 2012. aasta kirja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nõukogu määruse (EL) nr […/…]
[(millega kehtestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes 
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] kohaldamiseks on vaja 
kindlaks teha rahvusvahelise kaitse
taotlejate ja Euroopa Liidu välispiiride 
ebaseaduslikul ületamisel kinnipeetute 
isikud. Samuti on nõukogu määruse (EL) 
nr […/…] [(millega kehtestatakse 
kriteeriumid ja mehhanismid selle 
liikmesriigi määramiseks, kes vastutab 
mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] ja eelkõige selle artikli 
18 lõike 1 punktide b ja d 
tõhusaks kohaldamiseks soovitatav anda 
igale liikmesriigile õigus kontrollida, kas 
tema territooriumil ebaseaduslikult 
viibiv kolmanda riigi kodanik või 
kodakondsuseta isik on 
taotlenud rahvusvahelist kaitset teises 
liikmesriigis.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr […/…] [(millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] kohaldamiseks on vaja 
kindlaks teha rahvusvahelise kaitse
taotlejate ja Euroopa Liidu välispiiride 
ebaseaduslikul ületamisel kinnipeetute 
isikud. Samuti on määruse (EL) nr […/…] 
[(millega kehtestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes 
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] ja eelkõige selle artikli 
18 lõike 1 punktide b ja d 
tõhusaks kohaldamiseks soovitatav anda 
igale liikmesriigile õigus kontrollida, kas 
tema territooriumil ebaseaduslikult 
viibiv kolmanda riigi kodanik või 
kodakondsuseta isik on 
taotlenud rahvusvahelist kaitset teises 
liikmesriigis.
(Väljendi “ühendus” asendamine 
väljendiga "liit” kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, mille eesmärk on viia tekst Lissaboni lepingu sätetega 
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kooskõlla.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et tagada kõigi rahvusvahelise 
kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse 
alla võetud isikute võrdne kohtlemine ning 
kooskõla kehtivate ELi varjupaigaalaste 
õigusaktidega, eelkõige nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiviga 
2004/83/EÜ (miinimumnõuete kohta, 
mida kolmandate riikide kodanikud ja 
kodakondsuseta isikud peavad täitma, et 
saada pagulase või muul põhjusel 
rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, 
ja antava kaitse sisu kohta) ja määrusega 
(EL) nr […/…] [(millega kehtestatakse 
kriteeriumid ja mehhanismid selle 
liikmesriigi määramiseks, kes vastutab 
mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)], on asjakohane 
laiendada käesoleva määruse 
reguleerimisala selliselt, et see hõlmaks ka 
täiendava kaitse taotlejaid ja täiendava 
kaitse saanud isikuid.

(14) Selleks, et tagada kõigi rahvusvahelise 
kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse 
alla võetud isikute võrdne kohtlemine ning 
kooskõla kehtivate ELi varjupaigaalaste 
õigusaktidega, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiiviga 2011/95/EL, mis 
käsitleb nõudeid, millele kolmandate 
riikide kodanikud ja kodakondsuseta 
isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda 
rahvusvahelise kaitse saajaks, ning 
nõudeid pagulaste või täiendava kaitse 
saamise kriteeriumidele vastavate isikute 
ühetaolisele seisundile ja antava kaitse 
sisule1, ja määrusega (EL) nr […/…] 
[(millega kehtestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes 
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)], on asjakohane 
laiendada käesoleva määruse 
reguleerimisala selliselt, et see hõlmaks ka 
täiendava kaitse taotlejaid ja täiendava 
kaitse saanud isikuid.
_______________

1 ELT L 337, 20.12.2011, lk 9.

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, mille eesmärk on viia tekst Lissaboni lepingu sätetega 
kooskõlla.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
sõrmejälgede edastamise nõuetekohase 
kvaliteediga, mis võimaldab nende 
võrdlemist sõrmejälgede tuvastamise 
elektroonilise süsteemi abil. Kõik 
EURODAC-süsteemile juurdepääsu 
õigusega asutused peaksid investeerima 
oma töötajate asjakohasesse väljaõppesse 
ja vajalikesse tehnoloogilistesse 
seadmetesse. EURODAC-süsteemile 
juurdepääsu õigusega asutused peaksid 
teavitama ametit andmete kvaliteediga 
seotud probleemidest, et need lahendada. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 
45/2001 (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta), eriti selle 
artikleid 21 ja 22, mis käsitlevad töötlemise 
konfidentsiaalsust ja turvalisust, 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise 
suhtes, mida teostavad liidu institutsioonid, 
organid, asutused ja ametid käesoleva 
määruse kohaldamisel. Siiski tuleks 
selgitada andmete töötlemise ja 
andmekaitse üle teostatava järelevalvega 
seonduva vastutuse teatavaid aspekte. 

(35) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 
45/2001 (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta), eriti selle 
artikleid 21 ja 22, mis käsitlevad töötlemise 
konfidentsiaalsust ja turvalisust, 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise 
suhtes, mida teostavad liidu institutsioonid, 
organid, asutused ja ametid käesoleva 
määruse kohaldamisel. Siiski tuleks 
selgitada andmete töötlemise ja 
andmekaitse üle teostatava järelevalvega 
seonduva vastutuse teatavaid aspekte, 
pidades meeles asjaolu, et andmekaitse on 
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EURODAC-süsteemi eduka toimimise 
keskne tegur ning et andmete turvalisus, 
kõrge tehniline kvaliteet ja päringute 
seaduslikkus on otsustava tähtsusega 
EURODAC-süsteemi nõuetekohase 
toimimise tagamiseks, samuti määruse 
(EL) nr […/…] [(millega kehtestatakse 
kriteeriumid ja mehhanismid selle 
liikmesriigi määramiseks, kes vastutab 
mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] kohaldamise 
lihtsustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) EURODAC-süsteemi toimimist on 
vaja korrapäraselt jälgida ja hinnata. 

(37) EURODAC-süsteemi toimimist on 
vaja korrapäraselt jälgida ja hinnata. Amet 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kesksüsteemi iga-aastase 
tegevusaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „ rahvusvahelise kaitse taotleja” –
kolmanda riigi kodanik või 
kodakondsuseta isik , kes on esitanud 
vastavalt nõukogu direktiivi 2004/83/EÜ 
artikli 2 punktis g sätestatule 

(b) „ rahvusvahelise kaitse taotleja” –
kolmanda riigi kodanik või 
kodakondsuseta isik , kes on esitanud 
vastavalt direktiivi 2011/95/EL artikli 2 
punktis h sätestatule rahvusvahelise kaitse 
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rahvusvahelise kaitse taotluse, mille suhtes 
ei ole lõplikku otsust veel tehtud;

taotluse, mille suhtes ei ole lõplikku otsust 
veel tehtud;

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, mille eesmärk on viia tekst muudetud 
kvalifitseerumisdirektiiviga kooskõlla.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) artikliga 14 hõlmatud isiku korral 
liikmesriik, kes edastab sellised
andmed kesksüsteemi ja võtab vastu 
võrdlustulemused;

(iii) artikliga 14 hõlmatud isiku korral 
liikmesriik, kes edastab tema 
isikuandmed kesksüsteemi ja võtab vastu 
võrdlustulemused;

Or. en

Selgitus

Terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „kokkulangevus” – kesksüsteemis 
võrdlemisel kindlaks tehtud vastavus või
vastavused keskandmebaasis salvestatud 
sõrmejälgede andmete ja liikmesriigi 
edastatud teatava isiku sõrmejälgede 
andmete vahel, ilma et see piiraks 
liikmesriigi kohustust kohe kontrollida 
võrdlustulemusi vastavalt artikli 18 lõikele 
4;

(e) „kokkulangevus” – kesksüsteemis 
võrdlemisel kindlaks tehtud vastavus või
vastavused arvutipõhises sõrmejälgede 
keskandmebaasis salvestatud sõrmejälgede 
andmete ja liikmesriigi edastatud teatava 
isiku sõrmejälgede andmete vahel, ilma et 
see piiraks liikmesriigi kohustust kohe 
kontrollida võrdlustulemusi vastavalt 
artikli 18 lõikele 4;

Or. en
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Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, mille eesmärk on viia sõnastus vastavusse artikli 3 lõike 1 
punkti a praeguse sõnastusega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sõrmejälgede võtmise menetlus 
määratakse kindlaks ja seda kohaldatakse 
vastavalt asjaomase liikmesriigi 
siseriiklikule tavale ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse 
õiguste konventsioonis sätestatud
kaitsemeetmetele. 

5. Sõrmejälgede võtmise menetlus 
määratakse kindlaks ja seda kohaldatakse 
vastavalt asjaomase liikmesriigi 
siseriiklikule tavale ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse 
õiguste konventsioonis sätestatud 
kaitsemeetmetele. Liikmesriigid peavad 
käesoleva määruse kohaldamisel silmas 
eelkõige lapse huve.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse käesolev määrus kooskõlla direktiiviga liikmesriikides 
rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta, milles on 
sätestatud, et määruse rakendamisel on liikmesriikide esmaseks kohuseks lähtuda lapse 
huvidest. Ka Euroopa andmekaitseinspektor rõhutas oma 2008.–2009. aasta tegevusaruandes 
niisuguste isikute õigusi, kelle suhtes kohaldatakse vanuse hindamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EURODAC-süsteemi operatiivjuhtimise 
eest vastutab amet. Amet tagab koostöös 
liikmesriikidega, et kesksüsteemi jaoks 
kasutatakse alati parimat kättesaadavat 
tehnoloogiat, mille suhtes viiakse läbi 

1. EURODAC-süsteemi operatiivjuhtimise 
eest vastutab amet. Amet tagab koostöös 
liikmesriikidega, et kesksüsteemi jaoks 
kasutatakse alati parimat kättesaadavat 
tehnikat, mille suhtes viiakse läbi 
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tasuvusanalüüs. tasuvusanalüüs.

Or. en

Selgitus

Viide „tehnikale” hõlmab nii kasutatud tehnoloogiat kui käitise projekteerimise, ehitamise, 
hooldamise ja käitamise viisi, nagu soovitas ka Euroopa andmekaitseinspektor oma 18. 
veebruari 2009. aasta arvamuses EURODAC-süsteemi kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet koostab igas kuus kesksüsteemi 
töö kohta statistilise aruande, kus eelkõige 
esitatakse:

1. Amet koostab 
igas kvartalis kesksüsteemi töö kohta 
statistilise aruande, kus eelkõige esitatakse:

Or. en

Selgitus

Igakuine statistika oleks liiga sage ja tekitaks ametile ning institutsioonidele liiga palju tööd, 
seejuures oleks oht, et statistika ei anna tegevusest asjakohast ülevaadet.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kooskõlas artikli 18 lõigetega 1 ja 2 
edastatud märkimise ja märke 
eemaldamise taotluste arv;

(f) andmekogumite arv, mis on märgitud
kooskõlas artikli 18 lõigetega 1 ja 2;

Or. en

Selgitus

Vastavalt artiklile 18 märgivad asjakohaseid andmeid ja eemaldavad märkeid liikmesriigid. 
Statistika peaks sisaldama märgitud andmekogumite arvu, mitte märkimise taotluste arvu.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Artikli 18 lõikes 1 osutatud nende 
isikute arv, kelle puhul tuvastati 
kokkulangevusi vastavalt käesoleva artikli 
punktidele b ja d.

(g) Artikli 18 lõikes 1 osutatud nende 
isikute arv, kelle puhul tuvastati 
kokkulangevusi vastavalt käesoleva artikli 
punktidele b, c ja d.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga aasta lõpus koostatakse statistiline 
aruanne, mis võtab kokku kõnealuse aasta 
statistilised kuuaruanded ja kus esitatakse 
isikute arv, kelle osas tuvastati 
kokkulangevusi vastavalt punktidele b, c ja 
d. Statistikas esitatakse andmed iga 
liikmesriigi kohta eraldi. 

2. Iga aasta lõpus koostatakse statistiline 
aruanne, mis võtab kokku kõnealuse aasta 
statistilised kvartaliaruanded ja kus 
esitatakse isikute arv, kelle osas tuvastati 
kokkulangevusi vastavalt punktidele b, c ja 
d. Statistikas esitatakse andmed iga 
liikmesriigi kohta eraldi.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanek 11 selgitust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõrmejälgede kogumine, edastamine ja 
võrdlemine

Sõrmejälgede andmete kogumine, 
edastamine ja võrdlemine
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Or. en

Selgitus

Tehniline muudatus (sõnastuse ühtlustamine kooskõlas artiklite 14 ja 17 pealkirjadega).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui taotleja sõrmejälgi ei ole 
võimalik võtta taotleja tervise tagamiseks 
või rahvatervise kaitseks võetud meetmete 
tõttu, siis peavad liikmesriigid erandina 
lõikest 1 võtma taotleja sõrmejäljed ja 
edastama need võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 48 tunni jooksul pärast seda, kui 
kõnealused põhjused enam ei kehti.

2. Juhul kui taotleja sõrmejälgi ei ole 
võimalik võtta taotleja tervise tagamiseks 
või rahvatervise kaitseks võetud meetmete 
tõttu või tehnilistel põhjustel, siis peavad 
liikmesriigid erandina lõikest 1 võtma 
taotleja sõrmejäljed ja edastama need 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 48 tunni 
jooksul pärast seda, kui kõnealused 
põhjused enam ei kehti.

Or. en

Selgitus

Rikkeid võib ikka ja jälle esineda, mistõttu oleks täiendus asjakohane.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui sellise isiku sõrmejälgi ei ole 
võimalik võtta isiku tervise tagamiseks või 
rahvatervise kaitseks võetud meetmete
tõttu, siis peab asjaomane liikmesriik 
erandina lõikest 1 võtma sellise isiku 
sõrmejäljed ja edastama need lõikes 2 
nimetatud tähtaja jooksul pärast seda, kui 
kõnealused põhjused enam ei kehti.

5. Juhul kui sellise isiku sõrmejälgi ei ole 
võimalik võtta isiku tervise tagamiseks või 
rahvatervise kaitseks võetud meetmete 
tõttu või tehnilistel põhjustel, siis peab 
asjaomane liikmesriik erandina lõikest 1 
võtma sellise isiku sõrmejäljed ja edastama 
need lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul 
pärast seda, kui kõnealused põhjused on 
ära langenud.

Or. en
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Selgitus

Rikkeid võib ikka ja jälle esineda, mistõttu oleks täiendus asjakohane.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Europoli esitab taotluse andmete 
võrdlemiseks EURODAC-süsteemi 
andmetega oma volituste piires ja kui see 
on vajalik tema ülesannete täitmiseks 
Europoli otsuse kohaselt ning erianalüüsi 
või strateegilist laadi üldanalüüsi 
tegemiseks.

1. Europoli esitab taotluse andmete 
võrdlemiseks EURODAC-süsteemi 
andmetega oma volituste piires ja kui see 
on vajalik tema ülesannete täitmiseks 
Europoli otsuse kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on viia tekst vastavusse artikli 20 lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimustega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tema õigus tutvuda ennast käsitlevate 
andmetega ning õigus taotleda teda 
käsitlevate ebakorrektsete andmete 
parandamist või teda käsitlevate 
ebaseaduslikult töödeldud andmete 
kustutamist, sealhulgas õigus saada teavet
nimetatud õiguste kasutamise korra kohta, 
sealhulgas artikli 31 lõikes 1 osutatud 
vastutava töötleja ja riiklike 
järelevalveasutuste kontaktandmed.

(e) tema õigus tutvuda ennast käsitlevate 
andmetega ning õigus taotleda teda 
käsitlevate ebakorrektsete andmete 
parandamist või teda käsitlevate 
ebaseaduslikult töödeldud andmete 
kustutamist, sealhulgas nimetatud õiguste 
kasutamise korraga, sealhulgas artikli 31 
lõikes 1 osutatud vastutava töötleja ja 
riiklike järelevalveasutuste kontaktandmed.

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on täpsustada, et käesoleva määrusega hõlmatud isikut teavitatakse „õigusest 
tutvuda ennast käsitlevate andmetega”, mitte „õiguse olemasolust”. Samamoodi on selgem 
täpsustada, et isikut teavitatakse „õiguste kasutamise korrast”, mida on soovitanud ka 
Euroopa andmekaitseinspektor oma arvamuses.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluv isik on alaealine, annavad 
liikmesriigid teavet eakohasel viisil. 

Kui käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluv isik on alaealine, annavad 
liikmesriigid teavet eakohasel viisil. 
Käesoleva artikli kohaldamisel on 
liikmesriikide esmaseks kohuseks lähtuda 
lapse huvidest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse käesolev määrus kooskõlla direktiiviga liikmesriikides 
rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta, milles on 
sätestatud, et määruse rakendamisel on liikmesriikide esmaseks kohuseks lähtuda lapse 
huvidest. Ka Euroopa andmekaitseinspektor rõhutas oma 2008.–2009. aasta tegevusaruandes 
niisuguste isikute õigusi, kelle suhtes kohaldatakse vanuse hindamist.
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SELETUSKIRI

EURODAC-süsteem loodi määrusega (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede 
võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise 
eesmärgil1. Komisjon võttis 2008. aasta detsembris2 vastu uuesti sõnastamise ettepaneku 
EURODACi määruse muutmiseks, et tagada tõhusam abi Dublini määruse kohaldamiseks, 
lahendada nõuetekohaselt andmekatsega seotud küsimused ja võtta arvesse varjupaiga 
andmist reguleeriva ühenduse õigustiku viimaseid arenguid ning tehnika arengut, mis on 
toimunud pärast määruse vastuvõtmist 2000. aastal. Ettepanekuga ühtlustati ka IT-süsteemide 
juhtimise raamistik teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) määruse ja 
viisainfosüsteemi (VIS) määruse IT-süsteemide juhtimise raamistikuga, sätestades, et 
EURODAC-süsteemi operatiivjuhtimisega seotud ülesanded võtab üle tulevane loodav amet, 
mis vastutab vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva alaga seotud suuremahuliste IT-
süsteemide operatiivjuhtimise eest3.

Euroopa Parlament võttis oma 7. mai 2009. aasta istungil vastu õigusloomega seotud 
resolutsiooni4, millega kiideti komisjoni ettepanek heaks tingimusel, et selles tehakse mitu 
muudatust.

aasta septembris võttis komisjon vastu muudetud ettepaneku, et ühelt poolt võtta arvesse 
Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja nõukogus toimunud läbirääkimiste tulemusi ning teiselt 
poolt võimaldada liikmesriikide õiguskaitseasutustele ja Europolile juurdepääs EURODAC-
süsteemi keskandmebaasile terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja 
uurimise eesmärgil5. Ettepanekuga võeti kasutusele sillaklausel, et võimaldada juurdepääsu 
õiguskaitse eesmärgil, ja vajalikud lisasätted, ning muudetakse 2008. aasta detsembri 
ettepanekut. Komisjon esitas samal ajal ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli õigust nõuda sõrmejälgede võrdlemist 
EURODACi andmetega õiguskaitse eesmärgil6, mis hõlmab üksikasjalikke sätteid kõnealuse 
juurdepääsu kohta7.
Euroopa Parlament ei võtnud 2009. aasta septembri ettepanekute kohta vastu seadusandliku 
resolutsiooni. 

                                               
1 EÜT L 062, 5.3.2002, lk 1.
2 Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise 

EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EÜ) nr […/…] [, millega sätestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku 
või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest,] tõhusa 
kohaldamise eesmärgil, COM(2008) 825 (lõplik).

3 Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega asutatakse amet õiguse, vabaduse ja
turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks [KOM(2009) 293 (lõplik)] 
võeti vastu 24. juunil 2009. Muudetud ettepanek võeti vastu 19. märtsil 2010: muudetud ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/…, millega asutatakse amet õiguse, vabaduse ja 
turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks, COM(2010) 93.

4 Sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamine (uuesti sõnastatud), P6_TA(2009)0378.
5 Asjaomast ettepanekut kutsuti üles esitama nõukogu 12. ja 13. juuni 2007. aasta järeldustes 

liikmesriikide politsei- ja õiguskaitseasutuste ning Europoli juurdepääsu kohta EURODAC-süsteemile.
6 COM(2009) 344.
7 COM (2010) 555, lk 2-3.
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Nõukogu otsuse ettepanek muutus Lissaboni lepingu jõustumise tõttu kehtetuks. Lissaboni 
lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele 
käsitlevas teatises1 sedastati, et nimetatud ettepanek tühistatakse ametlikult ja asendatakse uue 
ettepanekuga, et arvestada ELi toimimise lepingu uue raamistikuga.

Komisjoni 11. oktoobril 2010 esitatud ettepanekus jäetakse välja 2009. aasta ettepanekus 
sisalduv võimalus õiguskaitse kasutamiseks ja lisatakse kaks lisaelementi:
- artikli 18 lõikes 4 selgitatakse vajadust sõrmejäljeeksperdi kinnituse järele, kui süsteemis on 
automaatselt leitud kokkulangevus;
- artikli 24 lõikesse 1 lisatakse asjakohased sätted, et võimaldada Dublini määruse kohaselt 
moodustatud komiteel lisada EURODAC-süsteemi kohta teavet vastavalt artikli 4 lõikele 3 
koostatavasse teabelehte.
3. veebruaril 2011 toimus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis hääletus 
seisukohtade väljaselgitamiseks komisjoni ettepaneku osas. 

Käesoleva ettepanekuga tühistatakse 2010. aasta ettepanek ja asendatakse see uuega, et 
esiteks võtta paremini arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja nõukogus toimunud 
läbirääkimiste tulemusi ning teiseks võimaldada liikmesriikide õiguskaitseasutustele ja 
Europolile juurdepääsu EURODAC-süsteemi keskandmebaasile terroriaktide ja muude 
raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil. Tasakaalustatud kokkuleppe 
saavutamiseks Euroopa ühise varjupaigasüsteemi üle peetavatel läbirääkimistel selliselt, et 
paketi saaks viia lõpule 2012. aasta lõpuks, oli vaja, et see hõlmaks juurdepääsu EURODAC-
süsteemile õiguskaitse eesmärgil. 

Kolmandate riikide organiseeritud kuritegevuse võrgustikud püüavad varjupaigasüsteemi 
kuritarvitada, et tuua ELi liikmesriikidesse oma võrgustikku kuuluvaid isikuid, kes oleks 
kuritegevuses kontaktisikuteks. Olles juba ELi liikmesriigi territooriumil, paluvad need 
organiseeritud kuritegevuse võrgustike liikmed vale identiteediga varjupaika, et saada õigus 
jääda legaalselt ELi ilma registreeritud kohtulike karistusteta. Lisaks nähtub Europoli teabest, 
et varjupaigasüsteemi püüavad kuritarvitada ka inimkaubitsejad, kes taotlevad varjupaika, 
esitades valeandmeid päritolumaa kohta. Eelnevat arvestades tervitab raportöör võimalust, 
mille kohaselt liikmesriikide määratud ametiasutused ja Euroopa Politseiamet (Europol) 
võivad taotleda sõrmejälgede andmete võrdlemist EURODAC-süsteemi andmebaasi 
andmetega kokkulangevuse/mittekokkulangevuse süsteemi alusel, et võidelda terroriaktide ja 
muude raskete kuritegude vastu. Raportöör usub, et õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu 
andmine EURODAC-süsteemile on eelmise ettepanekuga võrreldes oluline samm edasi, mis 
võimaldab ära hoida eespool kirjeldatud kuritegusid ning mis annab vajaliku kindluse. 

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut. Raportöör on esitanud mitmeid 
muudatusettepanekuid, mida saab jagada kahte rühma: tehnilised muudatused (nt teksti 
Lissaboni lepingu sätetega vastavusse viimine, viited kvalifitseerumisdirektiivi uuesti 
sõnastamise ettepanekule, ristviited) ja teksti selgitamise eesmärgil tehtavad muudatused (nt 
artiklis 4 mõiste „tehnoloogia” asendamine „tehnikaga”, statistika valdkonnas tehtud 
täiendused ning täpsustused andmetele juurdepääsu õiguse kohta). Täiendavate 
muudatusettepanekute eesmärk on lisada Euroopa andmekaitseinspektori asjakohased 
märkused.

                                               
1 COM(2009) 665 (lõplik)/2.
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LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI 

Ref.: D(2012)46723

Hr Juan Fernando López Aguilar 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees 
ASP 11G306
Brüssel

Teema: Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse 
(EL) nr […/…] [(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle 
liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)]  tõhusa kohaldamise eesmärgil ning liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide 
operatiivjuhtimiseks
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon, mille esimees mul on au olla, vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt 
parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

Nimetatud artikli lõike 3 tekst on järgmine: 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 
muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud 
üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada 
muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest 
viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama 
parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast 
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muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku 
tagasi võtta.”

Järgides õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi 
vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja 
soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata 
sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate 
õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon pärast küsimuse arutamist 17. september 2012. aasta 
koosolekul (17 poolthäälega ja 2 vastuhäälega, erapooletuid ei olnud)1, et vastutav komisjon 
jätkaks ettepaneku läbivaatamist kooskõlas kodukorra artikliga 87.

Lugupidamisega,

Klaus-Heiner LEHNE

Lisatud avaldused: konsultatiivse töörühma arvamus

                                               
1 Kohal olnud liikmed Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; Sebastian 
Valentin Bodu; Piotr Borys; Franēoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio 
Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; 
Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 18. juuli 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr 
[…/…] [(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusa 
kohaldamise eesmärgil ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse 
Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-
süsteemide operatiivjuhtimiseks (uuesti sõnastatud)
COM(2012)0254, 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 14. 
ja 20. juunil 2012. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolekud, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool 
nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekutel läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega sõnastatakse uuesti nõukogu 11. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2725/2000, 
mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni 
tõhusa kohaldamise eesmärgil, ja nõukogu 28. veebruari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 
407/2002, millega nähakse ette sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist 
Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil käsitleva määruse (EÜ) nr 2725/2000 
teatavad rakenduseeskirjad, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist:

1) Et seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud asjakohaste nõuetega, oleks vastavalt kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktile 
iii tulnud selles täpsustada, milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta.
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2) Uuesti sõnastatud ettepaneku järgmised tekstiosad oleks tulnud tähistada halli taustaga, 
millega tavapäraselt märgitakse sisulisi muudatusi:

õigusakti pealkirja lõpuosa „ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil 
ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide 
operatiivjuhtimiseks”;

- artikli 8 lõikes 1 sissejuhatav osa, artikli 24 lõigetes 1, 5 ja 6 ning artiklis 26 sõna 
„kesküksus” asendamine sõnaga „amet”;

- artikli 9 lõikes 3 sõnad „välja arvatud vastavalt artikli 10 punktile b edastatud andmeid”;

- artikli 9 lõikes 5 viite artikli „5 lõikes 1” asendamine viitega artikli „8 punktides a–g”;

- artikli 17 lõikes 4 sõnade „ja 6” väljajätmine;

- artikli 24 lõikes 2 sõnad „artikli 14 lõikes 2 ja artikli 17 lõikes 2”;

- artikli 27 lõikes 3 viite artikli „12 lõike 4 punktis a” väljajätmine.

3) Määruse (EÜ) nr 2725/2000 põhjenduste 13, 14, 20 ja 23 kehtiv sõnastus oleks tulnud 
uuesti sõnastatud ettepaneku tekstis alles jätta. See sõnastus oleks tulnud tähistada kahekordse 
läbikriipsutuse ja halli taustaga, millega tavapäraselt märgistatakse sisulisi muudatusi, mis 
seisnevad olemasoleva teksti kavandatavas väljajätmises.

4) Artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktis i näib viide „artikliga 6” olevat ebatäpne ja see tuleks 
asendada õige viitega.

5) Artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktis ii tuleks viide „artikliga 11” asendada viitega „artikliga 
14”.

6) Artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktis iii tuleks viide „artikliga 14” asendada viitega 
„artikliga 17”.

7) Artikli 2 punktis e tuleks viide „artikli 18 lõikele 4” asendada viitega „artikli 25 lõikele 4”.

8) Artikli 8 lõike 1 punktis a oleks tulnud määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 3 lõike 3 esimese 
lõigu punkti a kehtivas sõnastuses enne sõnu „artikli 14 lõikes 1 ja artikli 17 lõikes 1 
nimetatud isikuid” esinevad sõnad „varjupaigataotlejaid ja” alles jätta ja tähistada kahekordse 
läbikriipsutusega.

9) Ingliskeelse versiooni artikli 9 lõikes 3 oleks tulnud määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 4 
lõike 3 kehtivas sõnastuses sõnade „shall be compared” ja „with the fingerprint data” vahel 
esinevad sõnad „by the Central Unit” alles jätta ja tähistada kahekordse läbikriipsutusega. (Ei 
puuduta eestikeelset versiooni.)

10) Artikli 16 lõikes 2 tuleks viide „artikli 28 lõikele 3” asendada viitega „artikli 27 lõikele 
3”.
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11) Artikli 29 lõikes 13 tuleks viide „lõikele 13” asendada viitega „lõikele 11”.

12) Määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 20 kehtiv sõnastus oleks tulnud alles jätta ja tähistada 
kahekordse läbikriipsutusega.

13) Määruse (EÜ) nr 407/2002 artikli 1 sissejuhatus ning punktid a ja b oleks tulnud uuesti 
sõnastatud ettepaneku tekstis alles jätta ja tähistada kahekordse läbikriipsutusega. Ka sama 
artikli punkt c oleks tulnud alles jätta ning tähistada kahekordse läbikriipsutuse ja halli 
taustaga.

14) Määruse (EÜ) nr 407/2002 artikli 5 kehtiv sõnastus oleks tulnud uuesti sõnastatud 
ettepaneku tekstis alles jätta ja tähistada kahekordse läbikriipsutusega.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 
märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste 
kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Jurist Jurist Peadirektor


