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Muudatusettepanek 1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Selleks et tagada läbipaistvus eelkõige 
andmesubjektide jaoks, tuleks käesoleva 
määruse I lisas loetleda ELi õigusaktid, 
mille puhul IMI on vaja kasutada. II lisas 

(8) Selleks et tagada läbipaistvus eelkõige 
andmesubjektide jaoks, tuleks käesoleva 
määruse lisas loetleda ELi õigusaktid, 
mille puhul IMI on vaja kasutada.  
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tuleks esitada valdkonnad, millele võiks 
IMI kasutus edaspidi laiendada. II lisas 
on asjakohane kindlaks määrata nende 
ELi õigusaktide kogum, mille puhul on 
vaja hinnata süsteemi otstarbekust, 
kulutasuvust, kasutajasõbralikkust ja 
üldist mõju, enne kui otsustatakse IMI 
kõnealuste aktide puhul kasutada. 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 

tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.) 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Käesoleva määruse kohaldamise 
tulemuslikuks järelevalveks ja selle kohta 
aruannete koostamiseks on vaja, et 
liikmesriigid esitaksid komisjonile 
korrapäraselt asjakohast teavet. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
vastavalt aluslepingu artiklile 290 vastu 
selliseid II lisas loetletud õigusaktide 
valdkonda kuuluvaid ELi delegeeritud 
õigusakte, mille halduskoostöö- ja 
teabevahetusalaseid sätteid on võimalik 
rakendada IMI abil, 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad 
siseturu infosüsteemi (Internal Market 
Information System, edaspidi „IMI”) 
kasutamiseks liikmesriikide pädevate 
asutuste ja komisjoni vaheliseks 
halduskoostööks, sealhulgas isikuandmete 
töötlemiseks. Tuleb tagada, et erinevate 
pädevate asutuste vahel levitatavaid 
isikuandmeid ja teavet kogutakse, 
töödeldakse ja kasutatakse vaid 
õiguspärastel eesmärkidel, mis on 
kooskõlas andmekaitse eeskirjadega. 
Peale selle kehtestatakse süsteemi 
kuritarvitamise vastu ranged asjakohased 
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kaitsemeetmed. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

IMI arendamine IMI laiendamine 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

2. Enne lõikes 1 viidatud ettepaneku 
esitamist võib komisjon viia läbi piiratud 
kestusega katseprojekte või mõju 
hindamise, muu hulgas andmekaitse 
seisukohalt, et hinnata, kas IMI oleks 
tõhus vahend nende siseturualaste 
õigusaktide halduskoostööd puudutavate 
sätete rakendamisel, mida ei ole veel lisas 
loetletud. Komisjon teeb otsuse selle 
kohta, milliste siseturualaste õigusaktide 
puhul viiakse läbi katseprojekt, ning 
otsustab ka selle katseprojekti üksikasjade 
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üle. 

 2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule katseprojekti 
või mõju hindamise tulemused ning 
vajaduse korral lisab neile seadusandliku 
ettepaneku lisa muutmiseks IMI 
laiendamise eesmärgil. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 2 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(i) „süsteemivälised osalised” – füüsilised 
või juriidilised isikud, v.a IMI kasutajad, 
kes võivad suhelda IMIga ainult eraldi 
tehnilise süsteemi kaudu ja vastavalt 
rangelt selleks ette nähtud konkreetsele 
eelmääratletud töökorraldusele; 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada käesoleva määruse 
tulemuslik kohaldamine pädevate asutuste 
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poolt. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku IMI 
koordinaatori, kelle ülesanded on 
järgmised: 

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku IMI 
koordinaatori, kelle kohustused on 
järgmised: 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Pädevad asutused täidavad käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi samuti 
nagu siis, kui nad tegutseksid oma 
liikmesriigis asuva teise pädeva asutuse 
taotlusel. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui pädevad asutused teevad koostööd 
IMI vahendusel, tagavad nad, et 
halduskoostöömenetlustega kooskõlas 
tegutsevate IMI kasutajate kaudu 
reageeritakse nõuetekohaselt võimalikult 
kiiresti ja kohaldatavas ELi õigusaktides 
sätestatud tähtaja jooksul. 

1. Kui pädevad asutused teevad koostööd 
IMI vahendusel, tagavad nad, et 
halduskoostöömenetlustega kooskõlas 
tegutsevate IMI kasutajate kaudu 
reageeritakse viivitamata kooskõlas 
kohaldatava ELi õigusakti sätetega ja 
selles sätestatud tähtaja jooksul. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon tagab IMI-le tarkvara ja IT- 1. Komisjon vastutab järgmiste ülesannete 
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infrastruktuuri turvalisuse, 
kättesaadavuse, hooldamise ja 
arendamise. Ta tagab mitmekeelse 
süsteemi, liikmesriikidega koostöös 
antava koolituse ja liikmesriike IMI 
kasutamisel abistava kasutajatoe. 

täitmise eest: 

 (a) tagada IMI-le tarkvara ja IT-
infrastruktuuri turvalisus, kättesaadavus, 
hooldamine ja arendamine. Ta tagab 
mitmekeelse süsteemi, tõlketoimingud, 
liikmesriikidega koostöös antava koolituse 
ja liikmesriike IMI kasutamisel abistava 
kasutajatoe; 

2. Komisjon võib osaleda 
halduskoostöömenetlustes, mis hõlmavad 
isikuandmete töötlemist, kui seda nõuavad 
I lisas loetletud ELi õigusaktid. 

(b) osaleda halduskoostöömenetlustes, mis 
hõlmavad isikuandmete töötlemist, kui 
seda nõuavad lisas loetletud ELi 
õigusaktid; 

3. Komisjon registreerib riiklikud IMI 
koordinaatorid ja võimaldab neile 
juurdepääsu IMI-le. 

(c) registreerida riiklikud IMI 
koordinaatorid ja võimaldada neile 
juurdepääsu IMI-le; 

4. Komisjon töötleb IMIs isikuandmeid, 
kui see on ette nähtud käesoleva 
määrusega. 

(d) töödelda IMIs isikuandmeid, kui see on 
käesoleva määrusega ette nähtud, 
kooskõlas lisas loetletud kohaldatavate 
ELi õigusaktide kindlaksmääratud 
eesmärkidega; 

 (e) jälgida käesoleva määruse 
kohaldamist ning anda Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
andmekaitseinspektorile aru vastavalt 
artiklile 26. 

5. Komisjonil on käesoleva artikli kohaste 
ülesannete täitmisel ning aruannete ja 
statistika koostamisel juurdepääs vajalikule 
teabele, mis on seotud andmete 
töötlemisega IMIs. 

5. Komisjonil on käesoleva artikli kohaste 
ülesannete täitmisel ning aruannete ja 
statistika koostamisel juurdepääs vajalikule 
teabele, mis on seotud andmete 
töötlemisega IMIs. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

7. Süsteemivälised osalejad võivad suhelda 
IMIga ainult rangelt selleks ette nähtud 
eraldi tehnilise süsteemi kaudu, kui on 
vaja lihtsustada liikmesriikide pädevate 
asutuste vahelist halduskoostööd või et 
kasutada oma andmesubjektiõigusi või 
mõnel ELi õigusaktis sätestatud muul 
juhul. Süsteemivälistel osalistel on 
juurdepääs vaid avalikule 
kasutajaliidesele, mis on IMI-rakendusest 
tehniliselt eraldatud ning mille kaudu ei 
pääse ligi isikuandmetele, mida pädevad 
asutused omavahel vahetavad. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

IMI põhineb halduskoostöömenetlustel, 
mille komisjon on sel otstarbel välja 
töötanud ja mida tihedas koostöös 
liikmesriikidega ajakohastatakse. 

IMI põhineb halduskoostöömenetlustel, 
mille komisjon on sel otstarbel kindlaks 
määranud ja välja töötanud ja mida 
tihedas koostöös liikmesriikidega 
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ajakohastatakse. 

 
 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse 
süsteemis hiljemalt pärast 
kaheksateistkümne kuu möödumist 
halduskoostöömenetluse lõpetamisest, v.a 
juhul, kui pädev asutus selgesõnaliselt 
nõuab konkreetse üksikjuhtumi andmete 
sulgemist enne kõnealust tähtaega või 
kohaldatava ELi õigusakti alusel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kui menetlust ei ole alustatud kuue 
kuu jooksul või menetlust ei ole kuue kuu 
möödumisel ametlikult lõpetatud, saavad 
IMI kasutajad ja osalised automaatse 
teate selle kohta, et menetlust ei ole 
toimunud.  

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ 
artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse 
direktiiviga kooskõlas olevatele 
siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI 
osalised andmesubjektide teavitamise 
nende isikuandmete töötlemisest IMIs 30 
päeva jooksul pärast isikuandmete 
töötlemist ja kindlustavad neile 
juurdepääsu isikuandmete puutumatust 
käsitlevale teatele, milles selgitatakse 
nende õigusi ja õiguste kasutamise 
võimalusi ning kus on märgitud 
kontaktisik, kellega võib võtta ühendust 
kogu aja jooksul, mil nende isikuandmeid 
IMIs säilitatakse, ja selle isiku 
kontaktandmed.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 23 



 

 
 PE493.557/ 13 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 23 
Delegeerimine 

välja jäetud 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artiklis 4 osutatud 
delegeeritud õigusakte. 

 

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 24 ja 25 sätestatud tingimusi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 24 
Delegeerimise tagasivõtmine 

välja jäetud 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 3 osutatud volituste delegeerimise 
tagasi võtta. 

 

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist seadusandjat ja 
komisjoni hiljemalt üks kuu enne lõpliku 
otsuse tegemist, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja 
esitades tagasivõtmise tõenäolised 
põhjused. 

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 
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 ET 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 25 
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine 

välja jäetud 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra. 

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada, 
jõustub delegeeritud õigusakt selles 
nimetatud kuupäeval. 

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab vastu võetud delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjoni sisekontrolli mehhanismid 
hõlmavad andmete puutumatuse 
hinnanguid, sealhulgas turvalisuse 
riskianalüüsi, mille alusel võetakse vastu 
andmekaitse meetmed (sealhulgas 
turvalisuse kava), ning korrapärast 
läbivaatamist ja auditeerimist. 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 _____________ 

 1 EÜT L 331, 15.12.2001, lk 79. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisa välja jäetud 

 
 
 
 


