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I
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

MÄÄRUSED
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 315/2009,
17. aprill 2009,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust
(EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste
(EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli
138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:
Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele
kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse
määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ)
nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 18. aprillil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. aprill 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.
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LISA
Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(EUR/100 kg)
CN-kood

Kolmanda riigi kood

(1 )

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

93,2
80,1
139,0
108,7
105,3

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

155,5
55,7
135,4
115,5

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

220,7
28,1
104,8
117,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

43,1
58,1
49,6
64,9
65,2
56,2

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

57,2
73,4
65,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

84,2
75,3
124,7
80,2
77,8
22,6
111,3
129,3
58,8
84,2
84,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

74,6
87,8
64,3
96,7
80,9

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab
„muud päritolu”.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 316/2009,
17. aprill 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad
nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja
tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Alates 2009. aastast on komisjoni määrust (EÜ)
nr 796/2004 (4) (millega sätestatakse omavahelise vastavuse, kohandamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) muudetud, et
seda saaks otse kohaldada ühtse pindalatoetuse kava
suhtes. Määruse (EÜ) nr 796/2004 ühtse pindalatoetuse
kava suhtes kohaldamist käsitlevad sätted tuleb seega
määrusest (EÜ) nr 1973/2004 välja jätta.

(5)

Täiendavate riiklike otsetoetuste kaasrahastamine
puudutab 2009. aastal ainult Bulgaariat ja Rumeeniat.
Seetõttu tuleb ajakohastada kaasrahastamise puhul kohaldatavaid kontrollieeskirju ja karistusi.

(6)

Maa tootmisest kõrvaldamise kava rakendatakse ainult
määruse (EÜ) nr 1782/2003 endises artiklis 107 sätestatud vabatahtliku kõrvaldamise vormis põllumajandustootjate suhtes nendes liikmesriikides, kus kohaldatakse
põllukultuuride pindalatoetust vastavalt nimetatud
määruse artiklile 66. Määruse (EÜ) nr 1973/2004 16.
peatükis sätestatud toiduks mittekasutatavate põllukultuuride kasvatamiseks kasutatava maa tootmisest kõrvaldamise kava haldamise lihtsustamise huvides on asjakohane
arvata sellest kavast välja põllukultuuride pindalatoetuse
alusel toetuskõlblike toodete kasvatamiseks kasutatud
põllumajandusmaa.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklis 103 on sätestatud, et
keskmine piimaand, mida kasutatakse toetuskõlblike
ammlehmade arvu kindlaksmääramiseks vastavalt
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 111 lõikele 2, arvutatakse määruse (EÜ) nr 1973/2004 XVI lisas sätestatud
keskmiste piimaandide alusel. Nimetatud lisas on
Hispaania keskmiseks piimaanniks kehtestatud 4 650
kg. Hispaania on taotlenud selle keskmise piimaanni
ajakohastamist, arvestades piimasektori arengut Hispaanias, kus seoses nii põllumajandusettevõtete arvu kui ka
suurust mõjutava ümberkorraldusprotsessiga on lüpsikarja piimaand pidevalt kasvanud. Seetõttu on asjakohane
nimetatud lisa ajakohastada.

(8)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsust K(2004) 1439
on muudetud, et kehtestada ühtse pindalatoetuse kava
alla kuuluva põllumajandusmaa suuruseks Slovakkia
Vabariigis alates 2009. aastast 1 880 tuhat hektarit.
Kõnealune näitaja peaks kajastuma ka määruse (EÜ)
nr 1973/2004 XXI lisas.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

Võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ)
nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika
raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ)
nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 1782/2003, (1) eriti selle artikli 142 punkte c ja
e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 73/2009 tunnistati kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, (2) et jätkata uute
sektorite järkjärgulist integreerimist ühtsesse otsemaksete
kavasse ja toetuste tootmisest lahtisidumise laiendamist.
Selle tulemusena on mõned toetuskavad kadunud ja
seega ei ole enam vaja ka neile vastavaid rakenduseeskirju
komisjoni määruses (EÜ) nr 1973/2004 (3).

(2)

Prantsusmaal ja Itaalias on hiljuti kasutusele võetud uued
riisikasvatusmeetodid, mis nõuavad teatavat viivitust
külvamisel. Seega on asjakohane lükata külvamise
tähtaega edasi, et Itaalias ja Prantsusmaal oleks võimalik
taotleda põllukultuurist sõltuvat riisitoetust.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklile 71 võisid
liikmesriigid teha otsuse kohaldada ühtset otsemaksete
kava pärast üleminekuaega, mis lõppes hiljemalt 31. detsembril 2006. Selle tulemusena ei ole enam kohaldatavad
teatavad kõnealuse määruse 12. peatükis sätestatud veiseja vasikaliha toetused, mida liikmesriigid võisid rakendada
ainult nimetatud üleminekuaja kestel. Neile maksetele
viitavad
sätted
tuleb
seega
määrusest
(EÜ)
nr 1973/2004 välja jätta.

(1) ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.
(2) ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.
(3) ELT L 345, 20.11.2004, lk 1.

(4) ELT L 141, 30.4.2004, lk 18.

L 100/4

ET

Euroopa Liidu Teataja

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1973/2004 muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

18.4.2009

7) artiklit 126 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) kolmas lõik jäetakse välja;

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 1973/2004 muudetakse järgmiselt:

1) artikli 1 punkt h jäetakse välja;

ii) neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Ettemakset ei või teha enne selle kalendriaasta
16. oktoobrit, milleks lisatasu taotletakse.”;

2) artiklit 2 muudetakse järgmiselt:
b) lõige 2 asendatakse järgmisega:
a) lõike 1 esimeses ja teises lõigus jäetakse välja viited
artikli 1 punktile h;

b) lõike 2 esimeses lõigus jäetakse välja viide artikli 1 punktile h;

3) artiklis 4 jäetakse välja viide määruse (EÜ) nr 1782/2003
artiklile 98;

4) artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„2.
Lõplik lisatasusumma võrdub põllumajandustootjale ettenähtud lisatasusumma ja ettemakse vahega.”;

8) artikli 127 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Erilisatasu ja ammlehmade lisatasu kavadega hõlmatud
loomade arvelevõtmise aasta määramisel ja loomkoormuse
arvutamiseks kasutatavate loomühikute arvu määramisel on
rakendusjuhtumiks taotluste esitamistähtaeg.”;

„Artikkel 12
Külvikuupäevad
Põllukultuurist sõltuva riisitoetuse taotlemiseks tuleb deklareeritud maad külvata hiljemalt:

a) 30. juunil enne kõnealust lõikust Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Portugalis;

b) 31. mail teistes määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 80
lõikes 2 nimetatud tootvates liikmesriikides.”;

5) 9. peatükk „Piirkondlik põllukultuuride eritoetus” jäetakse
välja;

6) 13. peatüki 2. jagu „Aastaaegade mõju hüvitav lisatasu” (artiklid 96, 97 ja 98), artikkel 117, 4. jao 2. alajagu „Tootmise
ekstensiivistamistoetuse kava” (artiklid 118–119), 6. jagu
„Lisatoetused” (artikkel 125) ja artikkel 133 jäetakse välja;

9) artikkel 130 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 130
Individuaalse piimakvoodi kindlaksmääramine
Erandina käesoleva määruse artikli 102 lõike 1 punktist a
võivad liikmesriigid kuni nõukogu määruse (EÜ)
nr 1234/2007 (*) artiklis 66 osutatud 7. perioodi lõpuni
otsustada, et piimatootjate puhul, kes vastavalt määruse
(EMÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktile i ja k või vastavalt
nimetatud määruse artiklite 73, 74 ja 75 rakendamiseks
võetud siseriiklikele õigusnormidele vabastavad või võtavad
alates 31. märtsist või 1. aprillist üle osa või kogu individuaalse piimakvoodi, määratakse 1. aprillil kindlaks ammlehmade lisatasu saamise tingimustele vastav maksimaalne individuaalne piimakvoot ja ammlehmade maksimaalne arv.
___________
(*) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.”;
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10) artikli 131 lõige 6 jäetakse välja;
11) 14. peatükis jäetakse välja artiklid 136, 137 ja 138;
12) artikli 140 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
2009. aastal kohaldatakse määrust (EÜ) nr 796/2004
riikliku täiendava otsetoetuse suhtes, mida kaasrahastatakse
Bulgaarias ja Rumeenias vastavalt Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisakti VIII lisa I jao punktile E.”;
13) artikli 143 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 107 ette nähtud
tootmisest kõrvaldatud maad võib vastavalt nimetatud
määruse artikli 107 lõike 3 esimesele taandele kasutada
sellise tooraine kasvatamiseks, millest toodetakse ühenduses
tooteid, mis ei ole mõeldud eeskätt inim- või loomatoiduks
käesolevas peatükis ette nähtud tingimustel.”;
14) artikli 145 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Tootmisest kõrvaldatud maal võib kasvatada igasugust
põllumajanduslikku toorainet, välja arvatud määruse (EÜ)
nr 1782/2003 IX lisas loetletud põllukultuure, vastavalt
nimetatud määruse artikli 107 lõike 3 esimesele taandele.”;
15) artikli 146 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad asendatakse järgmisega:
„kasutada kindlaksmääratud põllumajanduslikku toorainet,
välja arvatud määruse (EÜ) nr 1782/2003 IX lisas loetletud
põllukultuure, tingimusel et kõik asjakohased kontrollimeetmed on võetud:”;

L 100/5

18) artikli 158 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Iga tooraine liigi kohta vabastatakse osa tagatisest
tingimusel, et kõnealuse kokkuostja või esmatöötleja
pädeva asutuse valduses on tõendus selle kohta, et kõnealuse tooraine kogus on töödeldud kooskõlas artikli 147
lõike 2 punktis f osutatud kasutusviisidega, kusjuures vajaduse korral on arvestatud mis tahes muudatustega
artikli 152 alusel.”;
19) artikli 159 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Põhinõuded komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85
artikli 20 tähenduses on kohustus töödelda tooraine
kogused peamiselt lepingus nimetatud lõppsaadusteks ja
kohustus töödelda tooraine saagikoristusele järgneva teise
aasta 31. juuliks.”;
20) XVI lisas asendatakse Hispaania kohta käiv arv arvuga
„6 500”;
21) XVIII lisa punkt 2 „Aastaaegade mõju hüvitav lisatasu”,
punkt 4 „Ekstensiivistamistoetus” ja punkt 5 „Lisatasu
koos vabastusega loomkoormuse rakendamisest” jäetakse
välja;
22) XXI lisas asendatakse Slovakkia kohta käiv põllumajandusmaa ühtse pindalatoetuse kava alusel arvuga „1 800”.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

16) artikli 147 lõige 5 jäetakse välja;
17) artikkel 149 jäetakse välja;

Käesolevat määrust kohaldatakse abitaotluste suhtes, mis
hõlmavad alates 1. jaanuarist 2009 algavaid aastaid.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2009,
17. aprill 2009,
millega asendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 673/2005 (millega kehtestatakse täiendavad
tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele) I lisa
määruse (EÜ) nr 673/2005 I lisas esitatud nimekirjast
jätta esmalt välja tooted, mis on loetletud määruse (EÜ)
nr 673/2005 II lisas ja mis lisati kõnealuse määruse
I lisasse 2006. ja 2007. aastal. Seejärel tuleks määruse
(EÜ) nr 673/2005 I lisast vastavalt nimekirja järjestusele
neli toodet välja jätta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 25. aprilli 2005. aasta määrust
(EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud
teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele, (1)
eriti selle artiklit 3,

(4)

Muudetud I lisas loetletud Ameerika Ühendriikidest pärit
toodete impordi suhtes kehtestatud 15protsendiline
täiendav väärtuseline tollimaks ei ületa ühe aasta jooksul
16,31 miljonit USA dollarit.

(5)

Et ära hoida viivitusi nende toodete tollivormistuses,
mille impordi suhtes ei kohaldata enam 15protsendilist
täiendavat väärtuselist tollimaksu, peaks käesolev määrus
jõustuma selle avaldamise päeval.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
kaubanduse survemeetmete komitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Kuna Ameerika Ühendriigid ei ole viinud dumpingu ja
subsiidiumide korvamise seadust (Continued Dumping
and Subsidy Offset Act – CDSOA) kooskõlla oma
WTO lepingute järgsete kohustustega, kehtestati määrusega (EÜ) nr 673/2005 teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete impordi suhtes 15protsendiline
täiendav väärtuseline tollimaks alates 1. maist 2005.
Vastavalt WTO loale peatada tariifsete soodustuste kohaldamine Ameerika Ühendriikide suhtes kohandab
komisjon igal aastal peatamise ulatust vastavalt sellele,
mil määral on CDSOA põhjustanud ühenduse soodustuste olematuks muutmist või vähendamist.
Kõige hilisem aasta, mille puhul on andmeid kogutud
dumpinguvastaste tollimaksude ja tasakaalustavate tollimaksude ning CDSOA alusel tehtud väljamaksete kohta,
on 2008. eelarveaasta (1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008). Ameerika Ühendriikide tolli- ja piiriteenistuse avaldatud andmete kohaselt on ühenduse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise määr 16,31
miljonit USA dollarit.
Kuna soodustuste olematuks muutmise või vähendamise
ja järelikult ka peatamise ulatus on vähenenud, tuleb

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 673/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse
lisas toodud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
Seda kohaldatakse alates 1. maist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. aprill 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Catherine ASHTON

(1) ELT L 110, 30.4.2005, lk 1.
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LISA
„I LISA
Tooted, mille suhtes kohaldatakse täiendavat tollimaksu, on tähistatud kaheksakohalise CN-koodiga. Nende koodide all
klassifitseeritud toodete kirjeldused on esitatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja
statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) muudetud määrusega (EÜ) nr 493/2005 (2)) I lisas.
4820 10 50
6204 63 11
6204 69 18
6204 63 90
6104 63 00
6203 43 11
6103 43 00
6204 63 18
6203 43 19
6204 69 90
6203 43 90
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00

(1) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.
(2) ELT L 82, 31.3.2005, lk 1.”
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 318/2009,
17. aprill 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1914/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1405/2006 (millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks)
üksikasjalikud rakenduseeskirjad
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

heakskiitmiseks ja neid põhjendatakse nõuetekohaselt,
esitades eelkõige järgmise teabe:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
a) põhjused ja võimalikud rakendamisraskused, mis õigustavad kava muutmist;
võttes arvesse nõukogu 18. septembri 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere
väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust
(EÜ) nr 1782/2003, (1) eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

b) muutmise eeldatav mõju;

c) mõju rahastamisele ja võetud kohustuste kontrollimisele.

Silmas pidades komisjoni määruse (EÜ) nr 1914/2006 (2)
artikli 34 kohaldamisel saadud kogemusi, tuleks täpsustada kõnealuse artikli kohast kavade muutmise korda.
Kavade muutmise iga-aastaste taotluste esitamise lõppkuupäev peaks olema varasem, et vältida heakskiitvate
otsuste hilist vastuvõtmist. Eelarve-eeskirjade tõttu tuleb
heakskiidetud muudatusi rakendada alates muutmise taotlemisele järgneva aasta 1. jaanuarist. Peale selle tuleks
konkreetsemalt täpsustada teatavaid eeskirju, mis käsitlevad väiksemaid muudatusi, millest komisjoni üksnes
teavitatakse.

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1914/2006 vastavalt
muuta.

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Kreeka esitab iga kava muutmise taotluse vaid üks kord
kalendriaasta jooksul, v.a vääramatu jõu korral või erandlikel
asjaoludel. Komisjon peab kõnealused muutmistaotlused
saama hiljemalt iga aasta 1. augustil.

Komisjoni vastuväite puudumise korral kohaldab Kreeka
kõnealuseid muudatusi alates muutmistaotlusele järgneva
aasta 1. jaanuarist.

Kõnealuseid muudatusi võib kohaldada varem, kui komisjon
kinnitab Kreekale enne kolmandas lõigus osutatud kuupäeva
kirjalikult, et teatatud muudatused vastavad ühenduse õigusaktidele.

Kui teatatud muudatus ei vasta ühenduse õigusaktidele,
teavitab komisjon sellest Kreekat ning muudatust ei kohaldata enne, kui komisjonile on esitatud muudatus, mille saab
tunnistada nõuetele vastavaks.

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1914/2006 artikkel 34 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 34
Kavade muutmine

2.
Erandina lõikest 1 hindab komisjon järgmiste muudatuste osas Kreeka ettepanekuid ja otsustab nende heakskiitmise üle hiljemalt nelja kuu jooksul alates nende esitamisest
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 13 lõikes 2
osutatud korraga:

1.
Määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 13 lõike 2 alusel
heaks kiidetud kava muudatused esitatakse komisjonile
(1) ELT L 265, 26.9.2006, lk 1.
(2) ELT L 365, 21.12.2006, lk 64.

a) uute meetmete, toimingute, toodete või abikavade lisamine kavale ning
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b) iga olemasoleva meetme, toimingu, toote või abikava
puhul juba kinnitatud toetuse ühikumäära suurendamine
rohkem kui 50 % võrra muutmistaotluse esitamise ajal
kohaldatavast summast.

Esimese lõiguga ette nähtud muudatusi ei kohaldata enne
kuupäeva, mil komisjon need kätte saab. Neid selgitatakse
ja põhjendatakse nõuetekohaselt ning neid võib kohaldada
üksnes kord aastas, v.a järgmistel juhtudel:

Sedasi heaks kiidetud muudatusi kohaldatakse alates nendest
teatamisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

a) vääramatu jõud või erandlikud asjaolud;

3.
Kreekal on õigus teha järgmisi muudatusi ilma lõikes 1
sätestatud menetluskorda kasutamata, tingimusel et kõnealustest muudatustest teavitatakse komisjoni:
a) tarnimise erikorra alla kuuluvate asjaomaste tootekoguste
muutmine seoses prognoositava tarnebilansiga ning seega
igale tooteseeriale eraldatud toetuse üldsumma muutmine;
b) iga üksikmeetme jaoks ette nähtud eraldise muutmine
kuni 20 % võrra seoses kohaliku tootmise toetustega ning
c) nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (*) sätestatud
toetust saavate toodete tuvastamiseks kasutatavate
koodide ja kaubakirjelduste muudatuste järgselt tehtavad
muudatused, tingimusel et kõnealuste muudatustega ei
kaasne toodete muutmist.

b) tarnekorra alla kuuluvate toodete koguste muutmine;
c) määruses (EMÜ) nr 2658/87 sätestatud statistikanomenklatuuri ja ühise tollitariifistiku koodide muutmine;
d) eelarvelised ümberpaigutused tootmise toetamise meetmete raames. Kõnealustest viimati nimetatud muudatustest tuleb siiski teatada muudetud rahaeraldisi käsitlevale
kalendriaastale järgneva aasta 30. aprilliks.
___________
(*) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.”

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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II
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

EUROOPA KESKPANK
EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
19. märts 2009,
millega muudetakse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa
Keskpanga kodukord
(EKP/2009/5)
(2009/328/EÜ)
liikmete arv; ii) rotatsiooni periood: ajavahemik, mille
vältel hääleõiguslike liikmete koosseis ei muutu; iii)
nõukogu liikmete rühmasisene järjestus ja iv) üleminek
kaherühmaliselt süsteemilt kolmerühmalisele süsteemile.
Nõukogu on otsustanud rakendada meetmeid, mille
puhul tuleb muuta 19. veebruari 2004. aasta otsust
EKP/2004/2 (millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga
kodukord) (2) alates kuupäevast, mil nõukogu liikmete arv
ületab 18.

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikleid 10.2 ja 12.3,

ning arvestades järgmist:
(3)
(1)

Slovakkias euro kasutuselevõtuga ületab Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu liikmete arv 21. EKPSi põhikirja
artikli 10.2 kohaselt on alates kuupäevast, mil nõukogu
liikmete arv ületab 21, igal juhatuse liikmel üks hääl ja
hääleõiguslikke nõukogu liikmeid on kokku 15. Samuti
sätestab see artikkel hääleõiguste rotatsiooni reeglid.
Vastavalt artikli 10.2 kuuendale taandele võib nõukogu
oma hääleõiguslike ja hääleõiguseta liikmete kahe
kolmandikulise häälteenamusega otsustada rotatsioonisüsteemi kasutuselevõtu edasi lükata kuupäevani, mil
nõukogu liikmete arv ületab 18. 2008. a. detsembris
otsustas nõukogu rotatsioonisüsteemi kasutuselevõtu
selle kuupäevani edasi lükata. (1)

Rotatsioonisüsteemi rakendamine järgib nõukogu liikmete võrdse kohtlemise, läbipaistvuse ja lihtsuse põhimõtteid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Keskpanga kodukorra muutmine
Otsust EKP/2004/2 muudetakse järgmiselt.

1. Lisatakse järgmine artikkel 3a:
(2)

Vastavalt EKPSi põhikirja artikli 10.2 kuuendale taandele
võtab nõukogu kõikide oma hääleõiguslike ja hääleõiguseta liikmete kahe kolmandikulise häälteenamusega vastu
rotatsioonisüsteemi rakendamiseks vajalikud meetmed.
Need meetmed hõlmavad järgmist: i) rotatsiooni määr:
samaaegselt hääleõiguse saavate ja hääleõiguse kaotavate

(1) 18. detsembri 2008. aasta otsus EKP/2008/29 Euroopa Keskpanga
nõukogu rotatsiooni süsteemi alguse edasilükkamise kohta (ELT L 3,
7.1.2009, lk 4).

„Artikkel 3a
Rotatsioonisüsteem
1.
Nõukogu liikmed jagatakse rühmadesse vastavalt põhikirja artikli 10.2 esimeses ja teises taandes sätestatule.
(2) ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.
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2.
Nõukogu liikmed järjestatakse igas rühmas ELi tava
kohaselt vastavalt riikide keskpankade nimekirjale, mis on
koostatud liikmesriikide keeltes riiginimede tähestikulise
järjekorra alusel. Hääleõiguste rotatsioon igas rühmas toimub
selle järjestuse alusel. Rotatsioon algab juhuslikust kohast
nimekirjas.
3.
Hääleõiguste rotatsioon toimub igas rühmas kord kuus,
rotatsioonisüsteemi rakendamise esimese kuu esimesest
päevast alates.
4.
Esimeses rühmas on igal ühekuulisel perioodil roteeruvate hääleõiguste arvuks üks; teises ja kolmandas rühmas on
igal ühekuulisel perioodil roteeruvate hääleõiguste arv võrdne
rühma määratud liikmete arvu ja rühmale antud hääleõiguste
arvu vahega, millest lahutatakse kaks.
5.
Iga kord, kui rühmade koosseisu põhikirja artikli 10.2
viienda taande alusel kohandatakse, jätkub hääleõiguste rotatsioon igas rühmas lõikes 2 viidatud nimekirja alusel. Alates
kuupäevast, mil nõukogu liikmete arv ületab 22, algab rotatsioon kolmandas rühmas juhuslikust kohast nimekirjas.
Nõukogu võib otsustada rotatsiooni järjekorda teises ja
kolmandas rühmas muuta, et vältida olukorda, kus teatavatel
nõukogu liikmetel puudub aasta samadel perioodidel alati
hääleõigus.
6.
EKP avaldab nõukogu hääleõiguslike liikmete nimekirja
eelnevalt EKP veebilehel.
7.
Iga liikmesriigi keskpanga osa rahaloomeasutuste
bilansi agregeeritud kogumahus arvutatakse kuu keskmiste
andmete aasta keskmisena viimasel kalendriaastal, mille
andmed on kättesaadavad. Iga kord, kui sisemajanduse koguprodukti turuhindades kohandatakse vastavalt põhikirja artiklile 29.3, või kui riigist saab liikmesriik ning riigi keskpangast
Euroopa Keskpankade Süsteemi osa, arvutatakse euro kasutusele võtnud liikmesriikide rahaloomeasutuste bilansi agregeeritud kogumaht ümber viimase kättesaadavate andmetega
kalendriaasta andmete põhjal.”

L 100/11

2. Artikli 4.1 esimene lause asendatakse järgmisega:
„Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kahest
kolmandikust hääleõiguslikest liikmetest koosnev kvoorum.”
3. Artiklile 4.7 lisatakse järgmine lause:
„Kirjalikus menetluses vastu võetavad otsused kinnitatakse
nõukogu liikmete poolt, kes on otsuse vastuvõtmise hetkel
hääleõiguslikud.”
4. Artikli 5.1 neljas lause asendatakse järgmisega:
„Päevakorra punkti võib kustutada nõukogu vähemalt kolme
hääleõigusliku liikme taotlusel, kui seonduvaid dokumente ei
esitatud nõukogu liikmetele õigel ajal.”
5. Artikkel 5.2 asendatakse järgmisega:
„Nõukogu toimingute protokoll kinnitatakse järgmisel koosolekul (vajaduse korral varem kirjalikus menetluses) nõukogu
liikmete poolt, kes olid protokollis viidatud koosolekul
hääleõiguslikud, ja sellele kirjutab alla president.”
Artikkel 2
Lõppsäte
Käesolev otsus jõustub kuupäeval, mil EKP nõukogu liikmete
arv ületab 18.

Frankfurt Maini ääres, 19. märts 2009
EKP president
Jean-Claude TRICHET
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SOOVITUSED

KOMISJON
KOMISJONI SOOVITUS,
26. märts 2009,
siseturu infosüsteemi (IMI) andmekaitsesuuniste kohta
(teatavaks tehtud numbri K(2009) 2041 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/329/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Pärast kõnealust heakskiitmist otsustas komisjon oma
14. augusti 2006. aasta otsuses KOM(2006) 3606,
25. juuli 2007. aasta otsuses KOM(2007) 3514 ja
14. mai 2008. aasta otsuses KOM(2008) 1881 luua siseturu infosüsteemi kui ühist huvi pakkuva projekti ja seda
rahastada.

(4)

IMI eesmärk on toetada asjakohaseid ühenduse õigusakte,
mis nõuavad liikmesriikide haldusasutuste vahelist teabevahetust, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (4).

(5)

Liikmesriikidevaheline ning liikmesriikide ja komisjoni
vaheline elektrooniline teabevahetus peaks vastama
isikuandmete kaitse eeskirjadele, mis on sätestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995.
aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete
vaba liikumise kohta (6).

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 211 teist taanet,

olles konsulteerinud Euroopa Andmekaitseinspektoriga

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta
otsusega 2004/387/EÜ üleeuroopaliste e-valitsuse
teenuste koostalitusvõimelise osutamise kohta riiklikele
haldusasutustele, ettevõtetele ja kodanikele (IDABC) (1)
ning eriti selle artikliga 4 on ette nähtud ühist huvi
pakkuvate projektide rakendamine, et võimaldada
tõhusat, tulemuslikku ja turvalist teabevahetust nii riiklike
haldusasutuste kõigi asjakohaste tasandite vahel kui ka
nende haldusasutuste ja ühenduse institutsioonide või
muude asjakohaste üksuste vahel.

17. märtsil 2006 kiitsid liikmesriikide esindajad siseturu
nõuandekomitees (2) heaks siseturu infosüsteemi (Internal
Market Information System, edaspidi „IMI”) üldise rakenduskava ja IMI arendamise liikmesriikide haldusasutuste
vahelise teabevahetuse parandamiseks.

(1) ELT L 144, 30.4.2004, lk 62.
(2) Asutatud komisjoni otsusega 93/72/EMÜ (EÜT L 26, 3.2.1993,
lk 18).

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.
ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
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Õigust andmekaitsele tunnustatakse Euroopa Liidu
põhiõiguste hartas, eeskätt selle artiklis 8; selliste infosüsteemide puhul nagu IMI tuleks tagada, et andmekaitseeeskirjadega seotud vastutusalad ja kohustused, mida
komisjon ja liikmesriigid omavahel jagavad, on selged
ning et andmesubjektidele tagatakse lihtsad ja kättesaadavad mehhanismid oma õiguste kasutamiseks.

SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL JÄRGMIST:

(7)

Komisjoni 12. detsembri 2007. aasta otsuses
2008/49/EÜ siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise
kohta seoses isikuandmete kaitsega (1) sätestatakse IMI
osaliste ja kasutajate ülesanded, õigused ja kohustused.
Selles komisjoni otsuses võetakse arvesse ka artikli 29
alusel asutatud töörühma arvamust (2).

2. Õhutada riiklikke IMI koordinaatoreid võtma ühendust oma
riiklike andmekaitseasutustega, et saada juhtnööre ja abi
nende suuniste parimaks võimalikuks rakendamiseks riikliku
õiguse alusel.

(8)

Pärast kõnealuse otsuse vastuvõtmist võttis Euroopa
Andmekaitseinspektor vastu arvamuse, (3) kus ta kutsus
üles võtma vastu õigusakti, eelistatavalt nõukogu ja parlamendi määrusena, pidades silmas asjaolu, et eeldatavalt
laieneb IMI kasutusala järk-järgult muudesse siseturgu
käsitlevate õigusaktide valdkondadesse, mis muudab
süsteemi keerulisemaks ning toob kaasa osalevate
asutuste arvu ja andmevahetuse mahu kasvu. Mitmel
Euroopa Andmekaitseinspektori ja komisjoni talituste
kohtumisel ning nendevahelises kirjavahetuses (4) lepiti
kokku sammsammulises lähenemisviisis, mis algab
andmekaitsesuuniste vastuvõtmisega, mille koostamisel
tehakse tihedat koostööd Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

(6)

(9)

Käesolevad suunised täiendavad otsust 2008/49/EÜ ning
neis võetakse arvesse nii artikli 29 alusel asutatud
töörühma kui ka Euroopa Andmekaitseinspektori soovitusi,

(1) EÜT L 13, 16.1.2008, lk 18.
(2) Arvamus 01911/07/EN, WP 140.
(3) Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus järgmise õigusakti kohta –
komisjoni 12. detsembri 2007. aasta otsus 2008/49/EÜ siseturu
infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega
(ELT C 270, 25.10.2008, lk 1).
(4) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/87

1. Võtta meetmeid, et tagada lisas esitatud suuniste rakendamine IMI osaliste ja kasutajate hulgas.

3. Anda Euroopa Komisjonile lisas esitatud suuniste rakendamise kohta tagasisidet hiljemalt üheksa kuu jooksul alates
käesoleva soovituse vastuvõtmisest, kasutades riiklike IMI
koordinaatorite abi. Seda tagasisidet võtab Euroopa
Komisjon arvesse aruandes, mille ta koostab hiljemalt ühe
aasta jooksul alates käesoleva soovituse vastuvõtmisest ning
milles ta hindab nii andmekaitse olukorda IMIs kui ka
edasiste meetmete, sealhulgas õigusakti võimaliku vastuvõtmise sisu ja ajakohasust.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Charlie McCREEVY
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LISA
SUUNISED ANDMEKAITSE-EESKIRJADE RAKENDAMISEKS IMIs
1. IMI - HALDUSKOOSTÖÖ VAHEND
IMI on interneti teel juurdepääsetav tarkvararakendus, mille Euroopa Komisjon töötas välja koostöös liikmesriikidega. Selle
põhieesmärk on toetada liikmesriike vastastikust abistamist ja halduskoostööd sätestavate ELi õigusaktide praktilisel
rakendamisel. IMI ei ole teabe pikaajaliseks säilitamiseks ette nähtud andmebaas, vaid pigem tsentraliseeritud mehhanism,
mis võimaldab Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide haldusasutustel vahetada teavet andmete piiratud säilitustähtaegade jooksul.
IMI sisselogimise lehekülg

Praegu toetab IMI kutsekvalifikatsioonide direktiivi alusel toimuvat teabevahetust ning alates 2009. aasta lõpust toetab see
ka teenuste direktiivi alusel peetavat teabevahetust. Edaspidi võidakse tuge laiendada muude siseturu õigusvaldkondadega
seotud teabe vahetusele. Kõnealuste õigusvaldkondade ajakohastatud loetelu on igal ajal kättesaadav otsuse 2008/49/EÜ
lisas. Seda lisa muudetakse aeg-ajalt. IMId ei saa kasutada teabevahetuseks kõnealuses lisas konkreetselt loetlemata
õigusvaldkondades.
Näide kutsekvalifikatsioone käsitlevate pädevate asutustega seotud rakenduse kuvast
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Riiklike haldusasutuste vaheline koostöö on siseturu tõhusaks toimimiseks ülimalt tähtis. Kui puudub praktiline halduskoostöö kord, ei saa Euroopa kodanikud kasutada selliseid siseturul kehtivaid põhiõigusi nagu näiteks asutamisvabadus
teises liikmesriigis või vabadus osutada piiriüleseid teenuseid.

Näiteid
Berliinis elav sakslannast arst-resident abiellub prantslasega ning otsustab alustada uut elu Pariisis. Sakslannast arst
soovib oma kutsetööd Prantsusmaal jätkata ning esitab oma kutsenimetused ja diplomid Prantsusmaa arstide liidule.
Toimikut käsitleval isikul tekivad kahtlused ühe diplomi autentsuses ja ta kasutab IMId, et seda Berliinis asuvalt
pädevalt asutuselt kontrollida.

Prantsusmaal tegutsev tööstuslikke puhastusteenuseid osutav Prantsuse ettevõte pakub puhastusteenuseid ka piiri
taga, Kataloonia piirkonnas (Hispaania). Üks Hispaania vabaühendus esitab Kataloonia keskkonnateenistusele
kaebuse, väites, et Prantsuse ettevõttel ei ole teatavate puhastusainete kasutamiseks vajalike erioskustega töötajaid.
Kataloonia pädev asutus kasutab IMId, et uurida, kas puhastusettevõte tegutseb Prantsusmaal seaduslikult.

Halduskoostöö ELis ei ole lihtne ülesanne. Seda mõjutab keelebarjäär (ELil on 23 ametlikku keelt), piiriülese koostöö
haldusmenetluste puudumine, erinevad haldusstruktuurid ja -kultuurid ning selgelt määratletud partnerite puudumine
teistes liikmesriikides.

Kuigi siseturuseaduste tõhusa toimimise oma territooriumil peavad tagama liikmesriigid, usub komisjon, et liikmesriigid
vajavad koostööd hõlbustavaid vahendeid. IMI kavandati just seda silmas pidades – teises liikmesriigis asjakohase pädeva
asutuse kindlaksmääramiseks (otsingufunktsioon), teabevahetuse haldamiseks lihtsate ja ühtlustatud menetluste põhjal ning
keelebarjääri kaotamiseks eelmääratletud ja -tõlgitud küsimuste kaudu.

Ekraanipildid, kus on näidatud küsimused kahe teabevahetuses osaleva pädeva asutuse keeles
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2. SUUNISTE REGULEERIMISALA JA EESMÄRK
IMI kasutajad on oma pädevusaladel eksperdid, olgu tegemist kutseala reguleerivate eeskirjade või teenuste osutamisel
kehtivate määrustega. Nad ei ole aga andmekaitseeksperdid ega pruugi alati olla piisavalt teadlikud nende enda riigi
andmekaitsealaste õigusaktidega kehtestatud andmekaitsenõuetest.

Seepärast on soovitatav esitada IMI kasutajatele suunised, milles selgitatakse IMI toimimist andmekaitse seisukohast ning
ka süsteemi sisse ehitatud kaitseabinõusid ja süsteemi kasutamisega seotud võimalikke riske (1).

Käesolevate suuniste eesmärk ei ole anda põhjalikku ülevaadet kõikidest IMIga seotud andmekaitseküsimustest, vaid
pakkuda kasutajasõbralikku selgitust ehk nõuetele vastavuse raamistikku, mis oleks kõikidele IMI kasutajatele mõistetav.
Vajaduse korral saavad IMI kasutajad alati täpsemaid juhtnööre ja abi liikmesriikide andmekaitseasutustelt. Kõnealuste
asutuste loetelu on koos kontaktandmete ja veebilehtedega kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm

3. ANDMEKAITSET SOODUSTAV KESKKOND
IMI väljatöötamisel võeti arvesse andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid ning alates selle loomisest on süsteem andmekaitset soodustanud.

IMI kasutajatele võib kinnitada, et IMI on andmekaitse seisukohast usaldusväärne tarkvararakendus, ning seda väidet saab
illustreerida mõne lihtsa näitega:

a) IMId kasutavad üksnes Euroopa Majanduspiirkonna riikide (ELi liikmesriigid ning Norra, Island ja Liechtenstein)
pädevad asutused ning isikuandmeid ei edastata väljapoole EMPd;

b) Euroopa Komisjonil ja IMI koordinaatoritelsion (2) puudub juurdepääs spetsialistide või teenuseosutajate isikuandmetele, mida süsteemi kaudu vahetatakse;

c) üksnes teabenõudes osalevatel pädevatel asutustel on lubatud tutvuda teenuseosutaja isikuandmetega (3). Tegelikult on
kaitse sedavõrd ulatuslik, et teabenõude adressaadil ei ole võimalik tutvuda teenuseosutaja isikuandmetega enne, kui ta
on nõude ametlikult vastu võtnud;
(1) Liikmesriigid peaksid kaaluma andmekaitsealase teabe hõlmamist IMIga seotud koolitustegevusse.
(2) Vt otsuse 2008/49/EÜ artikkel 12.
(3) Pädevad asutused võivad järelevalve kaudu olla seotud muude asutustega (nt piirkondlik asutus on seotud föderaalasutusega). Sellised
seotud asutused võivad sel viisil olla teadlikud taotluste arvust ja laadist, kuid neil puudub juurdepääs teenuseosutajate või rändajaist
spetsialistide isikuandmetele.
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Näide teabenõudest enne, kui teabenõude saaja selle vastu võtab

d) kõik teabenõuetega seotud isikuandmed kustutatakse süsteemist automaatselt kuue kuu jooksul pärast teabevahetuse
lõppu või isegi varem, kui asjaomased pädevad asutused seda taotlevad (täpsemad üksikasjad on esitatud säilitustähtaega käsitlevas 12. peatükis).

4. KES ON IMIS KES? ÜHINE VASTUTUS
IMI on hea näide ühistest töötlemistoimingutest ja ühisest vastutusest. Näiteks, kuigi isikuandmeid vahetavad üksnes
liikmesriikide pädevad asutused, vastutab nende andmete säilitamise eest oma serverites Euroopa Komisjon. Kuigi Euroopa
Komisjonil ei ole õigust nende isikuandmetega tutvuda, on ta süsteemihaldur, kes andmete kustutamist ja parandamist
füüsiliselt teostab.

Teiste sõnadega öeldes ning kuna komisjonile ja liikmesriikidele on määratud eri vastutusalad:

a) vastutab iga pädev asutus ja iga IMI koordinaator omaenda andmetöötlustegevuse eest;

b) ei ole komisjon süsteemi kasutaja, vaid selle haldur, kes vastutab eeskätt süsteemi hoolduse ja turvalisuse eest (1);

c) IMI osalised jagavad vastutust seoses teavitamise ning andmetega tutvumise, vastuväidete esitamise ja andmete parandamise õigusega.

Selliste keeruliste ühise vastutuse juhtumite puhul nagu IMI tundub nõuetele vastavuse seisukohast olevat kõige tõhusam
andmekaitse algusest peale süsteemi hõlmata (vt 13. peatüki „Koostöö riiklike andmekaitseasutuste ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga” jagu „Käimasolev töö”) ning määratleda käesolevate suunistega ette nähtud nõuetele vastavuse
raamistik. Raamistiku nõuete täitmise eest vastutavad kõik IMI osalised ja kasutajad.
(1) Nagu on sätestatud direktiivi 2008/49/EÜ artikli 10 lõikes 3, võib komisjon teabevahetuses osaleda üksnes erijuhtudel, kui asjakohane
ühenduse õigusakt näeb ette liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse. Sellistel juhtudel on komisjoni kohustused sarnased
pädeva asutuse omadega. Näiteks peab ta andmesubjekte sobilikul viisil teavitama ning tagama neile taotluse korral juurdepääsu nende
andmetele.
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5. IMI OSALISED JA KASUTAJAD
IMI koordinaatorid kinnitavad kõik IMId kasutavad osalised. Nii osalisi ja kasutajaid kui ka nende ülesandeid, õigusi ja
kohustusi on üksikasjalikult kirjeldatud otsuse 2008/49/EÜ artiklites 6–12. Seepärast ei ole vaja neid küsimusi käesolevates suunistes korrata.
On oluline mõista, et IMI on väga paindlik süsteem, mis võimaldab liikmesriikidel määrata pädevatele asutustele ja
koordinaatoritele kohustusi ja ülesandeid mitmel eri viisil, et need sobiksid nende konkreetse haldusstruktuuri ning
õiguslike valdkondadega, mida halduskoostöö hõlmab.
Samuti on oluline pidada meeles, et IMI liikmesriikide kasutajad vastutavad paljude muude töötlemistoimingute eest.
Andmekaitsenõuete täitmine IMIs ei pea olema põhjendamatult keeruline ega osutuma liigseks halduskoormuseks. Samas
ei pea see olema süsteem, mida rakendatakse kõikide suhtes ühtemoodi.
Enamikul juhtudel peavad pädevad asutused lihtsalt teostama IMIs töötlemistoiminguid samade eeskirjade ja heade tavade
alusel, mida nad vastutavate andmetöötlejatena oma erivajadustest ning oma liikmesriigi andmekaitsealasest õigusest
lähtudes tavaliselt järgivad.
Samuti peaksid nad kasutama IMI raames pakutava andmekaitset soodustava keskkonna võimalusi. Näiteks õhutatakse
neid taotlema vahetatud isikuandmete kustutamist IMIst juba enne kuuekuulise säilitamistähtaja möödumist, kui neil
puudub vajadus teabevahetust IMIs jätkata.
6. ISIKUANDMETE IMIS VAHETAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED
Komisjon on võtnud vastu otsuse 2008/49/EÜ, milles sätestatakse IMI osaliste ja kasutajate ülesanded, õigused ja
kohustused seoses IMI rakendamisega isikuandmete kaitse suhtes.
Mitte kogu IMIs vahetatava teabe puhul ei ole tegemist isikuandmetega. Näiteks võib vahetatav teave käsitleda juriidilisi
isikuid (1) või ei pruugi küsimus ja vastus olla seotud ühegi kindla üksikisikuga (nt üldine küsimus selle kohta, kas teatav
kutseala on asjaomases liikmesriigis reguleeritud).
Paljudel juhtudel on teabevahetus siiski seotud üksikisikutega ning seepärast peavad isikuandmete töötlemiseks olema
õiguslikud alused. IMI kasutamine on sageli andmesubjekti huvides. Sellest hoolimata võivad pädevad asutused IMI kaudu
andmeid vahetada ka siis, kui teabevahetus ei ole tingimata andmesubjekti huvides, tingimusel et sellist teabevahetust
nõutakse konkreetsel õiguslikul alusel.
Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 7 on loetletud isikuandmete töötlemise õiguslikud alused. IMIs toimuva andmevahetuse puhul
on nendest olulisimad artikli 7 punktid c ja e.
I. Seadusjärgse kohustuse täitmine (artikli 7 punkt c)
Üldpõhimõttena on ELi liikmesriikidel kohustus teha üksteise ja ühenduse institutsioonidega koostööd. Halduskoostöö
kohustus on selgelt ja konkreetselt sätestatud direktiivis 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv) ja
direktiivis 2006/123/EÜ (teenuste direktiiv).
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi artikli 56 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud:
„1.
Käesoleva direktiivi rakendamise lihtsustamiseks teevad vastuvõtva liikmesriigi ja päritoluliikmesriigi
pädevad ametiasutused tihedat koostööd ja abistavad teineteist vastastikku. Nad tagavad vahetatava teabe konfidentsiaalsuse.
2.
Vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi pädevad ametiasutused vahetavad teavet rakendatud distsiplinaar- või
kriminaalkaristuste kohta või iga muu tõsise ja erilise olukorra kohta, millel on tõenäoliselt tagajärjed käesoleva
direktiivi alusel tegevusaladel tegutsemisele, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta
direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta
(…) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivis 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist
sidet käsitlev direktiiv; EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37), sätestatud isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte.”
(1) Kuigi mõnes liikmesriigis, näiteks Itaalias, Luksemburgis, Austrias ja Taanis hõlmavad andmekaitsealased õigusaktid teataval määral ka
juriidilisi isikuid.
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Teenuste direktiivi artikli 28 lõigetes 1 ja 6 on sätestatud:

„1.
Liikmesriigid osutavad üksteisele vastastikust abi ja võtavad kõik meetmed liikmesriikidevaheliseks tõhusaks
koostööks, et tagada teenuseosutajate ja nende poolt osutatavate teenuste järelevalve. (…)

6.
Liikmesriigid vastavad teiste liikmesriikide ja komisjoni esitatud teabenõuetele elektrooniliste sidevahendite
abil ja võimalikult lühikese perioodi jooksul.”

Teenuste direktiivi artikli 34 lõikes 1 on sätestatud:

„1.
Komisjon võtab koostöös liikmesriikidega kasutusele elektroonilise süsteemi teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel, võttes arvesse olemasolevaid teabesüsteeme.”

II. Üldiste huvidega seotud ülesande täitmine või vastutavale andmetöötlejale ülesandeks tehtud avaliku võimu teostamine
(artikli 7 punkt e)
IMI osalised ja kasutajad täidavad üldiste huvidega seotud ülesandeid või teostavad neile ülesandeks tehtud avalikku
võimu. IMI koordinaator kinnitab kõik IMIs tehtud kanded, olles eelnevalt veendunud, et asjaomane pädev asutus
täidab üldiste huvidega seotud ülesandeid (näiteks arstide või veterinaararstide organisatsioonid, kes tagavad, et nende
liikmed vastavad eetikanormidele või täidavad sanitaareeskirju) või teostab talle ülesandeks tehtud avalikku võimu
(näiteks haridusministeeriumid, kes tagavad, et keskkooliõpetajatel on nõuetekohased kvalifikatsioonid).

Eelnevast lähtudes võib IMId kasutada isikuandmete vahetamiseks kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ja teenuste direktiivide alusel nende direktiivide sätetes kehtestatud eesmärkidel. Muude siseturgu käsitlevate õigusaktidega seotud teavet
IMIs vahetada ei saa. Kui IMI kasutusala peaks mingil etapil laienema muudele õigusaktidele, kantakse vastavad viited
asjakohastele ühenduse õigusaktidele otsuse 2008/49/EÜ lisasse.

7. KOHALDATAV ÕIGUS JA ASJAKOHANE JÄRELEVALVE
Kohaldatavad andmekaitsealased õigusnormid sõltuvad IMI osalisest või kasutajast. Euroopa Komisjoni puhul kohaldatakse
näiteks andmekaitsemäärust (EÜ) nr 45/2001. Riikliku kasutaja (nt pädeva asutuse) puhul on kohaldatavaks õiguseks
riiklikud andmekaitsealased õigusnormid, mis peavad vastama direktiivile 95/46/EÜ (andmekaitsedirektiiv).

Kõnealune direktiiv ja määrus (EÜ) nr 45/2001 (1). tagavad Euroopa Liidule kindla andmekaitsealase õigusraamistiku.
Andmekaitsedirektiiv võimaldab liikmesriikidele teatavat paindlikkust. Seepärast soovitatakse riiklikel IMI koordinaatoritel
arutada käesolevaid suuniseid oma riigi andmekaitseasutustega, näiteks seoses üksikisikutele edastatava teabe üksikasjadega
(vt 9. peatükk) või kohustusega teavitada andmekaitseasutusi teatavatest andmetöötlustoimingutest.

Direktiiv 95/46/EÜ on siseturgu käsitlev direktiiv, millel on kahetine eesmärk. Riiklike andmekaitsealaste õigusaktide
ühtlustamise eesmärk on tagada kõrgetasemeline andmekaitse ja samas kaitsta üksikisikute põhiõigusi ning võimaldada
seeläbi ka isikuandmete vaba liikumist liikmesriikide vahel. Seepärast ei tohiks riiklikud eripärad IMI kasutamisele ning
muude ühenduse õigusaktidega nõutud teabe vahetamisele avaldada mingit praktilist või olulist mõju..

Üks ELi andmekaitsealase õigusraamistiku olulisemaid tunnuseid on sõltumatute avalik-õiguslike andmekaitseasutuste
teostatav järelevalve. Selle tulemusel võivad kodanikud nendele asutustele kaebusi esitada, et lahendada oma andmekaitsega seotud probleemid kiirelt ja kohtuväliselt. Riigi tasandil toimuva isikuandmete töötlemise üle teostavad järelevalvet
riiklikud andmekaitseasutused ning isikuandmete töötlemise üle Euroopa institutsioonides teostab järelevalvet Euroopa
Andmekaitseinspektor. Sellest tulenevalt teostab Euroopa Komisjoni üle järelevalvet Euroopa Andmekaitseinspektor ning
teiste IMI kasutajate üle asjaomased riiklikud andmekaitseasutused. Täpsemad üksikasjad kaebuste või andmesubjektide
taotluste käsitlemise kohta on esitatud andmetega tutvumise ja andmete parandamise õigust käsitlevas 10. peatükis ning
andmekaitseasutuste ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga tehtavat koostööd käsitlevas 13. peatükis.

8. TEABEVAHETUSE SUHTES KOHALDATAVAD ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED
EÜ õiguse alusel võib isikuandmeid töödelda üksnes teatavatel tingimustel (vt 6. peatükk „Isikuandmete IMIs vahetamise
õiguslikud alused”) ning kooskõlas põhimõtetega, mida andmekaitsedirektiivis nimetatakse andmete kvaliteediga seotud
põhimõteteks (vt direktiivi artikkel 6).
(1) Direktiivi 95/46/EÜ kohaldatakse liikmesriikide suhtes, määrust (EÜ) nr 45/2001 aga ühenduse institutsioonide suhtes.
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Vastutavad andmetöötlejad peaksid koguma isikuandmeid ainult seaduslikel ja kindlatel eesmärkidel ning nad ei tohi neid
töödelda muudel eesmärkidel, mis ei vasta andmete kogumise ajal väljendatutele. Tüüpiline näide mittevastava eesmärgi
kohta on see, kui pädev asutus müüb teenuste direktiivi alusel rändajaist spetsialistide juhtumite käsitlemiseks kogutud
aadressiandmed edasi eraettevõtetele turustamise eesmärgil kasutamiseks.

Peale selle peab isikuandmete töötlemine olema andmete kogumise eesmärkidega proportsionaalne (piisav, asjakohane ja
mitte liialdatud) ning vastutav töötleja peab ühtlasi võtma mõistlikke meetmeid, et tagada andmete ajakohastamine ning
kustutamine või anonüümseks muutmine, kui andmesubjekti kindlaksmääramine ei ole enam vajalik. Andmete kvaliteediga seotud põhimõtted on head teabehalduspõhimõtted, sest toimivas infosüsteemis ei hoita ilma kindla põhjuseta
gigabaitide kaupa andmeid, mis kiiresti aeguvad ja oma usaldusväärsuse kaotavad. Toimivas elektroonilises infosüsteemis
tuleks koguda üksnes eelnevalt määratletud eesmärkide täitmiseks vajalikke andmeid ning neid tuleks ajakohastada, et
tagada nende täielik usaldusväärsus.

Kõnealuste andmete kvaliteeti käsitlevate põhimõtete kohaldamisest IMI toimimise suhtes tulenevad järgmised soovitused:

1) IMI kasutamine peab rangelt piirduma kohaldatavates õigusaktides kehtestatud eesmärkidega (nt põhjendatud kahtluse
korral või mis tahes muul kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud põhjusel). Seega peab olema täiesti selge, et kuigi
IMIst saab eelduste kohaselt tavapärane vahend teabevahetuseks pädevate asutuste vahel, ei tohi IMId süstemaatiliselt
kasutada rändajaist spetsialistide või teenuseosutajate taustakontrolliks.

2) Teabenõude esitanud pädev asutus peab esitama üksnes need isikuandmed, mida teabenõudele vastav pädev asutus
vajab kõnealuse isiku üheseks tuvastamiseks või küsimustele vastamiseks. Näiteks kui rändajast spetsialisti on võimalik
tuvastada tema nime ja kutseregistri registreerimisnumbri järgi, ei peaks olema vajadust esitada tema isikukoodi.

3) IMI kasutajad peaksid hoolikalt valima, milliseid küsimusi esitada, ja mitte küsima rohkem, kui on tingimata vajalik.
Asi ei ole siin mitte ainult andmete kvaliteeti käsitlevates põhimõtetes, vaid ka halduskoormuse vähendamises.
Läbipaistvuse eesmärgil on IMI veebilehel (1) avaldatud eelmääratletud küsimused..

Millised on delikaatsed andmed (2)?
Need on andmed, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised
veendumused, ametiühingusse kuulumise, tervisliku seisundi, seksuaalelu, õigusrikkumised, süüdimõistvad
kohtuotsused või turvameetmed. Mõnes liikmesriigis võidakse delikaatseteks andmeteks lugeda ka haldussanktsioone või kohtuotsuseid käsitlevat teavet.

4) Pädevad asutused peavad olema eriti valvsad, kui teabevahetus on seotud delikaatsete andmetega. Delikaatseid andmeid
on võimalik vahetada üksnes väga piiratud asjaoludel. Kõige olulisemad nõuded seoses delikaatsete andmete IMIs
töötlemisega on järgmised:
a) Delikaatsete andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (vt andmekaitsedirektiivi artikli 8 lõike 2 punkt e ja asjaomased riikliku õiguse sätted).
Seda võidakse kohaldada sellise IMIs toimuva andmevahetuse suhtes, mille puhul rändajast spetsialist või teenuseosutaja nõuab oma õigust teises liikmesriigis oma kutsealal töötada või oma asukoht seal registreerida. Pädevad
asutused peavad iga juhtumi puhul hoolikalt hindama, kas delikaatsete andmete kasutamine on sellise õiguse
kindlaksmääramiseks tõepoolest tingimata vajalik.
Teatavate IMIs vahetatavate delikaatsete andmete kohta võtsid liikmesriigid kutsekvalifikatsioonide direktiivis ja
teenuste direktiivis vastu erisätted:
1. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi artikli 56 lõikes 2 on sätestatud, et „vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi pädevad ametiasutused vahetavad teavet rakendatud distsiplinaar- või kriminaalkaristuste kohta või iga
muu tõsise ja erilise olukorra kohta, millel on tõenäoliselt tagajärjed käesoleva direktiivi alusel tegevusaladel
tegutsemisele, arvestades (…) isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte”.
(1) http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_en.pdf
(2) Õiguslik määratlus on esitatud direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 10.
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2. Teenuste direktiivi artikliga 33 nähakse ette rändajast teenuseosutaja hea mainega seotud teabe vahetamise
erieeskirjad: „Liikmesriigid esitavad teise liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel teabe, kooskõlas nende siseriikliku
õigusega, (…) distsiplinaar- või haldusmeetmete või (…) kriminaalkaristuste ning (…) maksejõuetuse või pankrotiga seoses tehtud otsuste kohta (…)”

b) Andmesubjekt annab oma selgesõnalise nõusoleku. Kui halduskoostöö on andmesubjekti huvides, ei pruugi olla
keeruline saada andmesubjekti selgesõnalist nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

5) Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla karistusregistritega seotud teabe puhul, mille täpsus ja ajakohasus on ülimalt olulised.
Seepärast tuleks lisaks muude käesolevas soovituses osutatud ning andmekaitsedirektiivis ja andmekaitsemääruses
sätestatud põhimõtete järgimisele (1) küsida seda liiki teavet üksnes siis, kui see on ühenduse asjakohaste õigusaktide
alusel lubatud ja kui see on taotlusega otseselt seotud konkreetses küsimuses otsuse tegemiseks tingimata vajalik.
Teisisõnu peab töötlemine olema otseselt seotud kutsealal tegutsemise või teenuse osutamisega ning vajalik selleks, et
kontrollida asjakohase direktiivi sätete täitmist. IMI kasutajad peaksid alati meeles pidama, et paljudel juhtudel ei pea
otsuse tegemiseks vajalik teave konkreetselt osutama rändajast spetsialisti või teenuseosutaja karistusregistrile.

Tegelikult puudutab vaid väike hulk IMI küsimustest (2) karistusregistreid või muid delikaatseid andmeid. Kui see
piiratud arv juhtumeid välja jätta, peaks delikaatsete andmete vahetamine toimuma üksnes erandkorras, kui delikaatsed
andmed on kindlatel asjaoludel seotud kõnealusel kutsealal tegutsemisega ning õigusnõuete koostamiseks tingimata
vajalikud.

Pädevad asutused ei tohi IMId kasutada rändajaist spetsialistide võimalike eelnevate kriminaalkaristuste pidevaks
kontrollimiseks, sest see ei vasta IMI eesmärgile. Kõik õigusrikkumisi või distsiplinaarmeetmeid käsitlevad päringud
peavad olema seotud asjaomase kutseala või teenusega ega tohi puudutada mingeid muid rändajast spetsialisti suhtes
tema päritoluriigis kohaldatud distsiplinaarmeetmeid või õigusrikkumisi, mida rändajast spetsialist võib oma päritoluriigis olla toime pannud. Näiteks selleks, et määrata kindlaks, kas arst on arstide liidu liige ning kas tal on seal hea
maine, ei pea teabenõuet esitav pädev asutus teadma, kas tema karistusregister hõlmab liikluseeskirjade rikkumist, sest
selline rikkumine ei takistaks tal oma päritoluriigis arstina töötamist.

Andmete edasine töötlemine ja väljaspool IMId säilitamine
IMI kasutamine hõlmab sageli algandmete andmist mõne muu teatavas liikmesriigis toimuva töötlemistoimingu
jaoks (näiteks teenuse osutamise taotluse käsitlemiseks või teatava tegevuse litsentsimiseks). Seepärast on tavaline,
et pädevad asutused nendel eesmärkidel kogutud andmeid veel töötlevad. IMI kaudu saadavate ja väljaspool süsteemi
töödeldavate andmete suhtes kehtivad samamoodi riiklikud andmekaitsealased õigusaktid. Seepärast tuleb veenduda,
et:

— selline lisatöötlemine ei ole vastuolus andmete kogumise ja IMIs toimunud teabevahetuse eesmärkidega;

— selline lisatöötlemine on vajalik ja proportsionaalne (piisav, asjakohane ja mitte liialdatud) eesmärkidega, mille
jaoks andmeid IMIs algselt koguti;

— võetakse mõistlikke meetmeid andmete ajakohastamiseks ning mittevajalikuks muutunud andmete kustutamiseks;

— kui IMIs olevaid andmeid avalikustatakse kolmandale osapoolele, tuleb andmesubjekti andmete õiglase töötlemise
tagamiseks sellest asjaolust teavitada, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või eeldab ülemääraseid jõupingutusi või kui selliste andmete avalikustamine on õigusaktides selgelt sätestatud (vt andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ
artikli 11 lõige 2). Võttes arvesse seda, et andmete avalikustamist võidakse nõuda ainult ühe asjaomase liikmesriigi õigusaktides ning et see asjaolu ei pruugi seega olla mujal laialdaselt teada, soovitab komisjon püüda
andmesubjekte teavitada ka siis, kui avalikustamine on õigusnormides selgelt sätestatud.

(1) St andmesubjektidele tuleb esitada nõuetekohast teavet, töötlemine peab olema proportsionaalne ning andmeid ei tohi edaspidi
töödelda eesmärkidel, mis ei vasta andmete kogumise eesmärgile.
(2) Nende küsimuste konkreetne loetelu on kättesaadav IMI veebilehel
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_en.pdf
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9. ANDMESUBJEKTIDE TEAVITAMINE
Kõigi andmekaitsekavade puhul seisneb üks tugisambaid selles, et vastutavad andmetöötlejad teavitavad andmesubjekte
töötlemistoimingutest, mida nende isikuandmetega kavatsetakse teostada.

Andmekaitsedirektiivi artiklis 10 on sätestatud, et andmete kogumise ajal tuleb andmesubjektile esitada vähemalt vastutava töötleja andmed, teave andmete töötlemise eesmärgi ning andmete vastuvõtja või vastuvõtjate kategooriate kohta,
teave selle kohta, kas küsimustele vastamine on kohustuslik ning millised on vastamata jätmise võimalikud tagajärjed,
samuti andmetega tutvumise ja nende parandamise õiguse kohta.

Seepärast peab pädev asutus üksikisikult andmete kogumisel andmesubjektile teatama, et andmed võidakse sisestada
IMIsse muude liikmesriikide haldusasutuste teavitamiseks tema taotlusega seotud eesmärkidel ning et vajaduse korral
peaks andmesubjekt taotlema mõnelt taotlusega seotud pädevalt asutuselt õigust vahetatavate andmetega tutvuda või
neid muuta (täpsemad üksikasjad on esitatud andmetega tutvumise ja andmete parandamise õigust käsitlevas 10.
peatükis).

Iga pädev asutus otsustab ise, kuidas sellist teavet andmesubjektidele edastada. Kuna enamik pädevaid asutusi (kui mitte
kõik) teostab IMIs toimuva teabevahetuse kõrval ka muid töötlemistoiminguid, võib üksikisikuid vajaduse korral teavitada
samamoodi, nagu seda tehakse samalaadse teabe edastamisel muude riikliku õiguse alusel toimuvate töötlemistoimingute
kohta (nt viidates sellele kirjavahetuses andmesubjektidega ja/või veebilehtedel).

Teabe esitamine andmekaitsedirektiivis
Andmekaitsedirektiivi artikli 10 kohaselt tuleb üksikisikule esitada teavet vähemalt järgmiste asjaolude kohta, kui ta
nendest juba teadlik pole:
a) vastutava(te) töötleja(te) andmed (andmeid koguv pädev asutus ja muude liikmesriikide asjaomased asutused);
b) andmete töötlemise eesmärk (teabevahetus muude asutustega seoses rändajast spetsialisti või teenuseosutaja
taotlusega);
c) täiendav teave, kuivõrd see on vajalik andmete õiglase töötlemise tagamiseks või kui täiendava teabe esitamist
nõutakse riigi õigusaktidega, näiteks:
1) andmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad;
2) isiku enda kohta käivate andmetega tutvumise ja nende parandamise õiguse olemasolu, kuidas seda õigust
kasutada ning riigi õigusaktidest tulenevad erandid selle õigusega seoses;
3) õigus õiguskaitsele (nt õigus pöörduda kohtusse ja nõuda kahjude hüvitamist);
4) säilitustähtaeg;
5) turvameetmed;
6) lingid asjakohastele dokumentidele ja veebilehtedele, sealhulgas komisjoni IMI veebilehele.

Andmekaitsedirektiiviga nähakse ette kaks juhtu, mille puhul tuleb andmesubjektidele teavet esitada: kui andmeid kogutakse nende endi käest ning kui andmed on saadud kelleltki teiselt. Viimaseks juhuks sisaldab direktiivi artikkel 11 siiski
nn mõistliku tõlgendamise põhimõtet, mille kohaselt ei ole selline teavitamine nõutav, kui sellega kaasnevad ülemäärased
jõupingutused või kui andmete salvestamine või avalikustamine on õigusaktides selgelt sätestatud (nagu IMIs toimuva
teabevahetuse puhul), kuigi seejärel sätestatakse direktiivis, et sellistel juhtudel „näevad liikmesriigid ette vajalikud tagatised”.
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Seepärast võib pädevatel asutustel olla vajalik andmesubjektide teavitamist oma vastavate riiklike andmekaitsealaste õigusaktide põhjal kohandada, konsulteerides näiteks riiklike IMI koordinaatorite ja riiklike andmekaitseasutustega. Soovitatav
on kasutada mitmetasandilist lähenemisviisi, edastades põhiteabe andmete kogumisel (nt pädevatele asutustele esitatavatel
taotlusvormidel) koos viitega sellele, kust andmesubjektidel oleks huvi korral võimalik leida põhjalikumat teavet.

Teise, üksikasjalikuma teavitamistasandi puhul saab andmesubjekte tõhusalt teavitada muu hulgas oma isikuandmete
kaitse poliitika või isikuandmete kaitse eeskirja avaldamisega veebilehtedel.

Kui pädevatel asutustel on sellised isikuandmete kaitse eeskirjad juba olemas, peaksid nad neid ajakohastama või täiendama, et need viitaksid konkreetselt IMIs toimuvale isikuandmete vahetamisele. Vastasel juhul peaksid pädevad asutused
otsustama, kas IMI kasutamine ja kogutavate isikuandmete maht õigustavad elektroonilise isikuandmete kaitse eeskirja
koostamist.

Kui IMId kasutatakse peamiselt pisteliselt, võib olla piisav, kui üksikisikuid teavitatakse IMIst lühidalt üksnes andmete
kogumise ajal ning vajaduse tekkides ka hiljem. Kui pädev asutus ei esita andmesubjektile konkreetselt IMIga seotud
isikuandmete kaitse eeskirja, peaks pädev asutus sellisel juhul selgelt osutama, kust andmesubjektil on võimalik saada
põhjalikumat teavet, näiteks riikliku IMI koordinaatori veebilehelt või komisjoni IMI veebilehelt.

Komisjoni IMI veebilehe andmekaitset käsitlevas jaos (1) on esitatud komisjoni isikuandmete kaitse eeskiri seoses IMIga.
Samuti sisaldab see andmesubjektidele mõeldud lisateavet selle kohta, kuidas kasutada oma õigusi ja saada vajaduse korral
abi riiklikelt pädevatelt asutustelt või andmekaitseasutustelt.

Olulistel IMI osalistel, kes käsitlevad suurt hulka teabenõudeid, soovitatakse tungivalt avaldada oma veebilehel isikuandmete kaitse poliitika. Kõnealune isikuandmete kaitse poliitika peaks sisaldama linki komisjoni IMI veebilehe andmekaitset
käsitlevale lehele. Teised pädevad asutused, kes käsitlevad väiksemat arvu teabenõudeid, võivad peaasjalikult kasutada
komisjoni IMI veebilehe linki.

Riiklikud IMI koordinaatorid peaksid pädevaid asutusi abistama. See võib hõlmata abi isikuandmete kaitse eeskirja näidiste
koostamisel, mida riiklikud pädevad asutused saaksid mallina kasutada. Teise võimalusena võiks riiklik koordinaator
koostada ja avaldada internetis ühise riikliku isikuandmete kaitse eeskirja ning kõik pädevad asutused võiksid andmesubjektidega lävimisel neile lihtsalt asjaomase lingi edastada (nt taotlusvormidel või muudel andmesubjektidele esitatavatel
dokumentidel).

EUROOPA KOMISJONI ISIKUANDMETE KAITSE EESKIRI
Siseturu infosüsteem (IMI)
1. IMI eesmärgid ja osalised
IMI süsteemi eesmärk on aidata kaasa liikmesriikide haldusasutuste koostööle ja vastastikusele abistamisele, et tagada
siseturu nõuetekohane toimimine ning isikute ja teenuste vaba liikumine. Süsteem võimaldab EMP riikide asutuste
vahelist teabevahetust, mis hõlmab ka teatavaid isikuandmeid.

Käesolevas isikuandmete kaitse eeskirjas käsitletakse IMI süsteemi seda osa, mille eest vastutab Euroopa Komisjon,
s.o IMI riiklike koordinaatorite kui süsteemi esmaste kasutajate isikuandmete kogumist, registreerimist, säilitamist ja
hävitamist ning teiste IMI kasutajate ja nende isikute isikuandmete säilitamist ja hävitamist (kuid mitte kogumist,
otsingut või andmetega tutvumist), kelle kohta teavet süsteemis edastatakse. Eeskiri ei hõlma liikmesriikide haldusalas
toimuvat andmete töötlemist.

(1) IMI veebilehe andmekaitset käsitlev jagu sisaldab nii kõiki konkreetselt IMIga seotud andmekaitsealaseid dokumente kui ka linki kõikide
ELi tasandi andmekaitsealaste õigusdokumentide loetelule:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_et.html

L 100/23

L 100/24

ET

Euroopa Liidu Teataja

2. Milliseid õigusakte kohaldatakse?
Euroopa Komisjoni haldusalas toimub andmete töötlemine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri
2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.
Samuti kohaldatakse komisjoni 12. detsembri 2007. aasta otsust 2008/49/EÜ siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega.
3. Milliseid andmeid komisjon IMI süsteemis töötleb?
Komisjon kogub riiklike IMI koordinaatorite kui süsteemi esmaste kasutajate selliseid vajalikke kontaktandmeid nagu
nimi, ametitelefon, faks ja e-posti aadress. Nendele isikuandmetele lisaks säilitatakse komisjoni serveris ka volitatud
IMI koordinaatorite ja pädevate asutuste süsteemikasutajate isikuandmeid.
Tehnilistel põhjustel säilitatakse komisjoni serveris teabevahetuse subjektide isikuandmeid.
4. Mis on andmete IMI süsteemis töötlemise eesmärk?
IMI käivitamiseks ja käigushoidmiseks on riiklike IMI koordinaatorite kontaktandmed äärmiselt vajalikud. Komisjon
peab IMI süsteemi haldamisel liikmesriikidega tõhusa koostöö huvides nendele andmetele juurde pääsema.
Liikmesriikide asutustevahelise teabevahetuse subjektide isikuandmete ajutise säilitamise korral on IMI süsteemis
andmete töötlemise eesmärk parandada ja tõhustada liikmesriikide pädevate asutuste vahelist koostööd. Seda tehakse
vastavalt ühenduse vastuvõetud õigusaktidele, et parandada siseturu toimimist, kui on vajadus saada teisest liikmesriigist täiendavat teavet seoses ajutise piiriülese teenuste osutamise või teenuseosutaja asutamisega teises liikmesriigis.
5. Kellel on juurdepääs andmetele?
Vastavalt otsuse 2008/49/EÜ artikli 12 lõikele 7 on komisjoni alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel
juurdepääs riiklike IMI koordinaatorite alluvuses töötavate kohalike andmehaldurite isikuandmetele. Komisjoni töötajatel ei ole juurdepääsu teabevahetuse subjektide isikuandmetele.
6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?
Koordinaatorite ja pädevatest asutustest pärit kasutajate isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni need isikud on IMI
süsteemi kasutajad.
Kõik pädevate asutuste vahel edastatavad ja IMI süsteemis töödeldavad isikuandmed kustutab komisjon automaatselt,
kui teabevahetuse ametlikust sulgemisest on möödunud kuus kuud. Statistika huvides säilitatakse IMI süsteemis
teabevahetuse sisu, kuid isikuandmed muudetakse anonüümseks. Konkreetses teabevahetuses osalev pädev asutus
võib igal ajal pärast päringu sulgemist paluda komisjonil spetsiifilised isikuandmed kustutada. Komisjon täidab sellise
palve kümne tööpäeva jooksul sõltuvalt teise asjassepuutuva pädeva asutuse nõusolekust.
7. Milliseid turvameetmeid kasutatakse volitamata juurdepääsu tõkestamiseks?
IMI süsteem on kaitstud mitmete tehniliste meetmetega. Juurdepääs andmebaasi eri tasanditele on turvatud salasõnaga ning täiendava numbrilise koodiga, nagu kasutatakse personaalarvuti vahendusel internetipanka sisenemisel. IMI
süsteemis on juurdepääs isikuandmetele tagatud ainult piiratud arvule isikutele, nagu kirjeldatakse eespool punktis 5
„Kellel on juurdepääs andmetele?”. Süsteemi kaitseb ka turvaline internetiprotokoll https.
8. Juurdepääs oma isikuandmetele
Liikmesriigi IMI koordinaator pääseb juurde oma isikuandmetele, võttes ühendust vastavalt punktis 10 esitatud
teabele.
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9. Lisateave
Lisaks isikuandmete kaitsele kohaldatakse olulise õigusalase teabe sätteid
(http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Kui arvate, et teie isikuandmed on IMIs, ning soovite saada neile juurdepääsu või taotleda nende kustutamist või
muutmist, võite ühendust võtta haldusala esindaja või kutseorganisatsiooniga, kellega olite ühenduses, või mis tahes
muu IMI kasutajaga, kes oli päringuga seotud. Kui te ei ole saadud vastusega rahul, võite kas ühendust võtta mõne
teise kaasatud IMI kasutajaga või esitada kaebuse ühe päringuga seotud IMI kasutaja andmekaitseasutusele, mis
pakub teile tasuta abi. Andmekaitseasutuste nimekirja leiate järgmiselt aadressilt:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm
Palun pange tähele, et mõnel juhul võivad riiklikud õigusaktid sisaldada oma isikuandmetele juurdepääsu õigust
käsitlevaid erandeid.
10. Kontaktisikud
IMI süsteemi haldab Euroopa Komisjoni siseturu peadirektoraadi üksus E.3. Vastutav isik (vastutav töötleja) on
üksuse juhataja Nicholas Leapman. IMI kontaktaadress:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Unit E.3
B-1049 Brussels
markt-imi-dataprotection@ec.europa.eu
Kui soovite esitada kaebust seoses andmete töötlemisega komisjoni poolt, võtke ühendust Euroopa Andmekaitseinspektoriga:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60 (MO 63)
B-1047 Brussels
telefon: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu

10. ANDMETEGA TUTVUMISE JA NENDE PARANDAMISE ÕIGUS
Ülimalt tähtis on läbipaistvus andmesubjekti suhtes. Selle saavutamiseks tuleb talle anda esiteks eelmises peatükis käsitletud teavet ja teiseks õigus tutvuda oma isikuandmetega ning vajaduse korral õigus lasta neid andmeid kustutada,
parandada või need sulgeda, kui tegemist on ebatäpsete või ebaseaduslikult töödeldud andmetega.

Paljusid ühistesse töötlemistoimingutesse ja ühisesse vastutusse kaasatud osalisi ja kasutajaid hõlmava IMI süsteemi
keerukus nõuab ühest lähenemisviisi andmesubjektile. Andmesubjektid ei tunne – ega peagi tundma – ühiste töötlemistoimingute või IMI toimimise tehnilist külge.

Seepärast tuleb rakendada selget ja lihtsat lähenemisviisi: üldeeskirjana, mille suhtes kehtivad üksnes põhjendatud ning
andmesubjekti ja kõikide teiste asjassepuutuvate osapoolte vahel kokkulepitud erandid, on andmesubjektidel võimalik
kasutada oma õigust andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada, pöördudes selleks mõne teabenõudes osaleva
pädeva asutuse poole. Ükski pädev asutus ei tohiks juurdepääsu lubamisest, andmete parandamisest või kustutamisest
keelduda põhjusel, et tema ei ole andmeid süsteemi sisestanud või et andmesubjekt peaks võtma ühendust mõne muu
pädeva asutusega. Taotluse saanud pädev asutus peab selle läbi vaatama ning selle rahuldama või tagasi lükkama vastavalt
taotluse asjaoludele ning oma riigi andmekaitsealastele õigussätetele. Kui see on vajalik ja asjakohane, võib pädev asutus
enne otsuse tegemist võtta ühendust teiste pädevate asutustega. Kui pädevatel asutustel tekib lahkarvamusi, peaksid nad
õigeaegse ja tõhusa kokkuleppe saavutamiseks kaasama vastavad andmekaitseasutused.
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Kui andmesubjekt ei ole tehtud otsusega rahul, võib ta võtta ühendust mõne muu teabevahetuses osaleva pädeva
asutusega või talle kõige sobivama pädeva asutuse riikliku andmekaitseasutusega, näiteks oma asukohariigi andmekaitseasutuse, omaenda riigi andmekaitseasutuse või oma töökohajärgse riigi andmekaitseasutusega. Kui see on vajalik ja
asjakohane, peaksid pädevad asutused kaebuse käsitlemiseks omavahel koostööd tegema (vt andmekaitsedirektiivi
artikkel 28).

Tuleb rõhutada, et andmesubjektidel on alati õigus algatada mis tahes ajal kohtumenetlus ja taotleda vajaduse korral kahju
hüvitamist (vt andmekaitsedirektiivi artiklid 22 ja 23 ning riiklike õigusaktide vastavad sätted).

Andmekaitsedirektiivi artikli 12 punktis c on sätestatud, et vastutav töötleja teatab kolmandatele isikutele, kellele andmed
on avalikustatud, kõigist parandustest, kustutamistest või sulgemistest, kui see ei ole võimatu või kui sellega ei kaasne
ülemääraseid jõupingutusi. See kehtib ka väljaspool IMId täiendavalt töödeldud teabe kohta.

Artikli 29 alusel asutatud töörühma ja Euroopa Andmekaitseinspektori soovitustest lähtudes töötab komisjon praegu välja
IMI funktsiooni (kooskõlas juba toimiva menetlusega, mis võimaldab andmeid pädeva asutuse taotlusel ennetähtaegselt
kustutada, vt 12. peatükk) andmete elektrooniliseks muutmiseks koos asjaomaste pädevate asutuste automaatse teavitamisega. See on tehniliselt üsna keerukas, mistõttu on tehtud ettepanek, et kui tekib vajadus isikuandmeid muuta, peaks
pädev asutus kuni kõnealuse funktsiooni käivitamiseni suunama sellised parandustaotlused otse Euroopa Komisjoni IMI
vastutavale töötlejale (vt eespool „Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse eeskiri”).

Andmekaitsedirektiivi ja selle rakendamiseks kehtestatud riiklike õigusaktidega antakse andmesubjektidele ka õigus oma
andmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada ning lasta põhjendatud vastuväite korral andmete töötlemine peatada. Kui
teiega võtab ühendust andmesubjekt, kellel on vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, pöörduge palun oma riikliku
andmekaitseasutuse poole, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas kõnealune vastuväite esitamise õigus teie liikmesriigis toimib.

11. ANDMETE TURVALISUS
IMI turvalisuse tagamiseks kasutatakse hulka korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis sarnanevad teatavate personaalarvuti
vahendusel internetipanka sisenemisel kasutatavate meetmetega. Interneti kaudu toimuv teabevahetus IMIs on kaitstud
spetsiaalse turvalise internetiprotokolliga https. IMId kaitsvad tehnilised meetmed peavad olema koostalitlusvõimelised
kogu Euroopa Liidus. Süsteemi tehnilise kaitstuse arendamist jätkatakse seoses tehnika taseme ning selliste meetmete
elluviimise kuludega (vt direktiivi 95/46/EÜ artikkel 17 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikkel 22).

Täpsem teave Euroopa Komisjoni kasutatavate infosüsteemide turvalisusega seotud eeskirjade kohta on esitatud komisjoni
otsuses K(2006) 3602, mis on kättesaadav IMI veebilehe andmekaitset käsitlevas jaos:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html

12. SÄILITUSTÄHTAEG
Säilitustähtaega käsitlevad eeskirjad on sätestatud otsuse 2008/49/EÜ artiklites 4 ja 5.

Üldreeglina kustutatakse kõik teabevahetuses sisalduvad isikuandmed automaatselt kuue kuu jooksul pärast teabevahetuse
ametlikku lõppu. Praegu teeb komisjon süsteemis teatavaid muudatusi (meeldetuletused ja kiireloomuliste küsimuste
loetelud), mille eesmärk on saavutada teabenõuete võimalikult kiire ametlik lõpetamine.

Samuti on pädeval asutusel võimalus taotleda isikuandmete kustutamist enne kuuekuulise tähtaja möödumist. Kui teine
asjaomane pädev asutus sellega nõus on, reageerib komisjon sellistele taotlustele kümne tööpäeva jooksul.

Pädevad asutused peaksid teadma seda, et isikuandmete kustutamist saab taotleda elektrooniliselt, valides vastava lõpetatud
teabenõude ja vajutades nuppu „Isikuandmete eemaldamise taotlemine”.
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Ekraanipilt pädeva asutuse võimalusest taotleda isikuandmete ennetähtaegset eemaldamist

Ekraanipilt, kus näitlikustatud pädevalt asutuselt isikuandmete ennetähtaegseks eemaldamiseks nõusoleku taotlemist

Komisjon teeb süsteemis ka teatavaid täiustusi, näiteks automaatsed meeldetuletused vastuste vastuvõtmiseks või teabenõuete ametlikuks lõpetamiseks juhul, kui neile on saadud rahuldav vastus.

Samuti on oluline meelde tuletada, et juhtudel, kui pädevad asutused säilitavad mis tahes isikuandmeid väljaspool IMId,
kehtivad riiklikud andmekaitse-eeskirjad.

13. KOOSTÖÖ RIIKLIKE ANDMEKAITSEASUTUSTE JA EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTORIGA
Riiklikest andmekaitseasutustest ja Euroopa Andmekaitseinspektorist moodustuv võrgustik on üks meie andmekaitsesüsteemi tõhusa toimimise olulisemaid tagatisi. Pädevad asutused saavad neile tugineda ning küsida nõu alati, kui tuleb
tegemist teha keeruliste küsimustega, mida käesolevates suunistes ei käsitleta. Siinkohal on riiklikel IMI koordinaatoritel
täita oluline roll. Andmekaitseasutuste kontaktandmete loetelu on kättesaadav IMI veebilehe andmekaitset käsitlevas jaos.

Pädevad asutused peavad olema teadlikud ka sellest, et enne IMIs osalemist võib osutuda vajalikuks oma vastavaid
andmekaitseasutusi sellest teavitada. Mõnes liikmesriigis võib olla vaja saada eelnev luba. Vajaduse korral peaksid IMI
koordinaatorid andmekaitseasutustega ühenduse võtmist aktiivselt toetama.
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Käimasolev töö
2009. aasta jooksul tehakse IMI tulevases versioonis järgmised andmekaitset soodustavad täiustused:
a) kui teabevahetus on seotud delikaatsete andmetega (nt terviseandmed, karistusregistrid või distsiplinaarmeetmed),
esitatakse meeldetuletus selle kohta, et vahetatavad andmed on delikaatsed ning et juhtumi käsitleja peaks seda
teavet küsima ainult siis, kui see on tingimata vajalik ning otseselt seotud kutsealal tegutsemise või asjaomase
teenuse osutamisega;
b) luuakse elektrooniline menetlus ebaseaduslikult töödeldud või ebatäpsete andmete parandamiseks, kustutamiseks
või sulgemiseks (kooskõlas juba toimiva menetlusega, mis võimaldab andmeid pädeva asutuse taotlusel ennetähtaegselt kustutada);
c) luuakse automaatsed meeldetuletused ja kiireloomuliste küsimuste loetelud, et võtta vastused vastu nii, et teabenõuded ei jääks avatuks kauemaks kui vajalik;
d) asjakohased meetmed toimetulekuks teenuste direktiivist tulenevate uute teabevoogudega, see tähendab hoiatusmehhanismi ja üksikjuhtumipõhiste eranditega. Peamiselt kasutatakse nende meetmete puhul üldiseks teabevahetuseks ette nähtud lähenemisviisi, näiteks meeldetuletused teabevoogude delikaatsuse kohta, meeldetuletused
hoiatuste võimalikult kiireks sulgemiseks ning võimalikud viisid üksikisikute teavitamiseks teabevahetusest ja
nende õigusest andmetega tutvuda ning lasta need vajaduse korral sulgeda, kustutada või parandada. On
võimalik, et kehtestada tuleb teisigi andmekaitsemehhanisme. Nende väljatöötamisel peetakse nõu Euroopa
Andmekaitseinspektoriga.

14. ÜLEVAATAMISKLAUSEL
IMI on uudne infosüsteem, mille väljatöötamine on veel pooleli. Süsteemi täiustamiseks kogub komisjon pidevalt teavet
koordinaatoritelt ja pädevatelt asutustelt ning seepärast on tõenäoline, et lähikuudel viiakse ellu muudatusi. Mõni neist
muudatustest ei pruugi andmekaitset mõjutada, mõni aga küll.
Seepärast ei ole käesolevad suunised lõplikud ning neid tuleb IMI igapäevase toimimise põhjal ajakohastada. Hiljemalt ühe
aasta möödumisel käesoleva soovituse vastuvõtmisest koostab komisjon aruande, milles hinnatakse olukorda ja muu
hulgas võimalust võtta vastu veel üks õigusakt.

18.4.2009

Tellimishinnad aastal 2009 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid)
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

1 000 eurot aastas (*)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

100 eurot kuus (*)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal +
CD-ROMil aastane väljaanne

ELi 22 ametlikus keeles

1 200 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

700 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

70 eurot kuus

Euroopa Liidu Teataja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

400 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

40 eurot kuus

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt
CD-ROMil

ELi 22 ametlikus keeles

500 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja
pakkumismenetlused) CD-ROMil, kaks väljaannet nädalas

mitmekeelne:
ELi 23 ametlikus keeles

360 eurot aastas
(s.o 30 eurot kuus)

Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkurss

konkursi keel(ed)

(*) Üksiknumbri müük:

kuni 32 lehekülge:
33–64 lehekülge:
alates 64 leheküljest:

50 eurot aastas

6 eurot
12 eurot
hind määratakse iga väljaande puhul eraldi

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid)
ja C-seeriaks (teave ja teatised).
Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi.
Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et
Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, müüakse
ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi.
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keeleversiooni ühel mitmekeelsel CD-ROMil.
Soovi korral saab koos Euroopa Liidu Teataja tellimusega mitmesuguseid Euroopa Liidu Teataja kaasandeid.
Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Müük ja tellimused
Väljaannete talituse avaldatud tasulisi väljaandeid saab osta meie trükiste edasimüüjatelt. Edasimüüjate nimekiri
on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm

EUR-Lexi (http://eur-lex.europa.eu) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu
õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning ka lepingute,
õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega.
Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt http://europa.eu

EUROOPA ÜHENDUSTE AMETLIKE VÄLJAANNETE TALITUS
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