
Tehnilisemat laadi nõuded 

 

 Osutamine Euroopa Liidu Teatajale (ELT vs EÜT)  

 

Kuna enne 1. veebruari 2003 nimetati Euroopa Liidu Teatajat Euroopa Ühenduste 

Teatajaks, tuleb avaldamisviidete puhul lühendi OJ tõlkimisel lähtuda dokumendi 

avaldamise kuupäevast. 

 

Kõik enne seda kuupäeva (1.2.2003) avaldatud dokumendid esitatakse viitega EÜT, 

pärast seda avaldatud dokumendid aga ELTga. 

 

Enne 1.2.2003: EÜT, nt EÜT C 247 E, 31.8.1999, lk 28. 

Pärast  1.2.2003: ELT, nt ELT L 11 I, 16.1.2016, lk 1. 

 

https://publications.europa.eu/code/et/et-130100.htm 

 

 Protsendimärk ja sellele eelnev tühik 

 

Kuigi eesti keele reeglite kohaselt tühikut protsendimärgi ette ei panda, on see Euroopa 

Liidu Teatajas avaldatavates dokumentides siiski levinud tava, mis on tingitud 

tehnilistest nõuetest.  

See puudutab eelkõige järgmisi dokumendiliike: PR, PA, AM, AD, RR, RE, RC. 

 

Kirjades (LT), uuringutes (SR), petitsioonides (CM, SP), küsimustes (QO, QE) ja mis 

tahes muudes üldisemates ja üldsusele suunatud dokumentides  (tihtipeale DV nime all) 

järgitakse eesti keele reegleid (st tühikut protsendimärgi ette ei panda). 

  https://publications.europa.eu/code/et/et-360400.htm 

 

 Jutumärgid 

ELTs, kohtulahendite kogumikes ja teistes väljaannetes kasutatavad jutumärgid 

Unicode’i süsteemis on double low-9 quotation mark (Alt 0132, kood: 201E) ja left 

double quotation mark (Alt 0147, kood: 201C) („…“). 

 

 

 Mõttekriips 

Üldiselt kasutatakse mõtte- ja sidekriipsu ametlikult kehtestatud kirjakeele normi 

kohaselt.  

 

Resolutsiooni struktuuris tuleb tähelepanu pöörata inglise ja eesti keele erinevusele, 

kuna eesti keeles kasutatakse volitustes (– võttes arvesse) mõttekriipsu, inglise keeles 

aga sidekriipsu. 

 

NB! EP dokumentide tiitellehel esitatud ametiaja märke puhul on kasutatud 

sidekriipsu, kuna see on tingitud tehnilistest nõuetest.  

 

https://publications.europa.eu/code/et/et-360400.htm


 

 

Seetõttu peab sinna jääma sidekriips, kuigi keelereeglite kohaselt tuleks kasutada 

mõttekriipsu. Mujal tekstis tuleb aga sellisel juhul siiski kasutada mõttekriipsu.  

 

 

 Tehniline iseärasus IATE kannetes, mille allikas on EP-Codict 

https://iate.europa.eu/home 

 

Kui IATEs on termini kande allikas EP-Codict, siis kõik need terminid, nimetused jne on 

IATEs suure algustähega, kuigi õige on väike täht. See puudutab eelkõige EP üksusi, 

osakondi, komisjone jne. 

Kui kanne lahti võtta (klikates kande numbrile), on seal esitatud järgmine tekst: The data 

of this entry has been transferred from the European Parliament's reference database 

Codict. For reasons of internal usage, the term starts with a capital letter. Please note that 

this might not comply with the writing rules of your language.  

 

Kahjuks seisame siinkohal silmitsi tehnilise probleemiga, mida ei ole võimalik lahendada, 

vaid millega tuleb lihtsalt arvestada (st seda suurt esitähte tuleb ignoreerida). 

 

 Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele ja Euroopa Liidu Teatajale mõeldud 

kommentaarid 

 

COM-dokumentides (ka eestikeelsetes versioonides) esinevad aeg-ajalt ingliskeelsed 

kommentaarid OJ: please insert the date of...  vms. 

Nende puhul tuleb tähelepanu pöörata sellele, et need tuleks tegelikult tõlkida.  

 

Kui niisuguste ingliskeelsete kommentaaridega COM-tekst esineb AMides, tuleb vasak 

tulp jätta nii, nagu see on COMis esitatud, aga paremas tulbas tuleb selline kommentaar 

parandusena tõlkida ja erinevus mõlemas tulbas paksu kaldkirjaga märgistada.  

 

Euroopa Komisjonis oli vahepeal tavaks neid kommentaare mitte tõlkida, kuid 

parlamendi seisukoht on see, et tegemist on n-ö muudetava tekstiga, millest iga 

parlamendiliige peab aru saama – juhuks kui ta peaks tahtma selle kohta 

muudatusettepanekut esitada. Sellest lähtuvalt otsustati neid kommentaare kõikjal 

tõlkima hakata, kuid menetluses võivad olla veel varasemad COM-dokumendid, kus on 

järgitud vana süsteemi. 

 

 Euroopa Komisjoni dokumentide numbritele viitamise korral jäetakse parlamendi 

tekstides kõik COM-numbrid järgmisele kujule: COM(2010)0127, st ka 

eestikeelsetesse dokumentidesse jääb COM (mitte KOM), kusjuures ingliskeelseks 

jäävad ka sõnad final ja draft (nt COM(2010)0127 final), kui need peaksid numbris 

esinema. Sama kehtib ka SEC-numbrite puhul (säilitada tuleb ka eesti keeles SEC). 

Varem oli tavaks teha mõlemad eestipäraseks, kuid sellest kokkuleppest on nüüdseks 

loobutud. 

 

 Dokumentide allviidetes ja tekstiosas osutatud õigusaktide kuupäev esitatakse 

seotud kujul: 

 

https://publications.europa.eu/code/et/et-130200.htm 

https://iate.europa.eu/home


 

 
 

 
 

NB! Menetluses võib olla veel COM-dokumente, mille tõlgetes on viitamisel kasutatud 

aegunud komastatud vormingut (nt määrus (EL) 2015/2365, 25. november 2015, mis 

käsitleb...), mis tuleks AMide puhul paremas tulbas parandada. 

 

Niisugust komastamist kasutatakse vaid õigusakti originaalkujunduses (aga mitte 

viitamisel!): 

 

 

 
 

 

 

 Kohtulahenditele viitamise kohta vaata  

https://publications.europa.eu/code/et/et-250903.htm 

ja dokumenti „Kohtulahenditele viitamine-UUS_2015“ 

 

 

 

 Hüperlinkide kohandamine 

Kui töö sisaldab hüperlinke nt Euroopa Parlamendi või nõukogu või komisjoni  jne 

veebisaidil olevatele originaalkeelsetele dokumentidele, siis tuleb need lingid 

asendada linkidega vastavatele eestikeelsetele dokumentidele (kui need on olemas). 

Reeglina on seda võimalik teha nt keele muutmisega asjakohasel veebisaidil ja sellele 

vastava aadressirea kopeerimisega (pärast tuleb veenduda, et link ikka toimib). Kui 

eestikeelset dokumenti ei ole, tuleks jätta alles lähtekeelne link.  

 

 Viidete korral vastuvõetud tekstidele (või vahel ka juba Eur-lexis avaldatud 

tekstidele) tuleks konkreetse dokumendi pealkiri võtta sellelt realt, kus pealkiri on 

pikalt lahti kirjutatud (Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta resolutsioon 

mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused 

ja edasised sammud), mitte aga kasutada kuupäeva all olevat pealkirja (Mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised 

sammud), mille puhul on vahel tegemist näiteks lühipealkirjaga, mis võib olla 

sisestatud juba enne dokumendi vastuvõtmist ja seega erineda nö lõplikust 

täispealkirjast). Antud juhul langevad need küll kokku.  

https://publications.europa.eu/code/et/et-250903.htm


 
 

 

Eurlexi puhul tuleb lõpliku pealkirja nägemiseks võtta konkreetne dokument 

tervikuna lahti, mitte usaldada seda sinist teksti (neis võivad olla erinevused). 

 

 


