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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks tuleks kehtestada 
kontrollimenetlus, mille raames peab amet 
teatavates olukordades paluma sõltumatute 
väljapaistvate isikute komiteel hinnata, kas 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult 
mõjutanud või püüdnud mõjutada 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, 
kasutades ära kehtivate isikuandmete 
kaitse normide rikkumist. Kui komitee 
leiab, et see nii on, peaks amet määrama 
karistused kooskõlas määrusega (EL, 
Euratom) nr 1141/2014 kehtestatud tõhusa, 
proportsionaalse ja heidutava 
karistamissüsteemiga.

(4) Selleks tuleks kehtestada 
kontrollimenetlus, mille raames peab amet 
teatavates olukordades paluma sõltumatute 
väljapaistvate isikute komiteel hinnata, kas 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on rikkunud 
Euroopa Parlamendi valimiste raames 
andmekaitsenorme. Kui komitee leiab, et 
see nii on, peaks amet määrama karistused 
kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 
1141/2014 kehtestatud tõhusa, 
proportsionaalse ja heidutava 
karistamissüsteemiga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna uus menetlus algatatakse 
pädeva andmekaitse järelevalveasutuse 
otsusega, siis peaks asjaomasel Euroopa 
tasandi erakonnal või Euroopa tasandi 
poliitilisel sihtasutusel olema võimalik 
taotleda karistuse läbivaatamist juhul, kui 
järelevalveasutuse otsus tühistatakse või 
kui selle otsuse vastu võetud 
õiguskaitsevahend osutub edukaks.

(6) Kuna uus menetlus algatatakse 
üksnes pädeva andmekaitse 
järelevalveasutuse otsusega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/679 artikli 58 lõike 2 punkti i 
kohaselt, siis peaks asjaomasel Euroopa 
tasandi erakonnal või Euroopa tasandi 
poliitilisel sihtasutusel olema võimalik 
taotleda karistuse läbivaatamist juhul, kui 
järelevalveasutuse otsus tühistatakse või 
kui selle otsuse vastu võetud 
õiguskaitsevahend osutub edukaks. 
Euroopa tasandi erakonna või Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse esitatud 
kaebus peatab otsuse täitmise.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et 2019. aasta Euroopa 
Parlamendi valimised toimuksid kindlate 
demokraatlikke normide kohaselt ja 
järgiksid täiel määral selliseid Euroopa 
väärtusi nagu demokraatia, õigusriigi 
põhimõte ja põhiõiguste austamine, on 
oluline, et kavandatav kontrollimenetlus 
jõustuks aegsasti ja oleks kasutatav niipea 
kui võimalik. Selle saavutamiseks tehakse 
ettepanek, et käesoleva määrusega tehtavad 
muudatused määruses (EL, Euratom) 
nr 1141/2014 jõustuksid selle Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(7) Selleks et 2019. aasta Euroopa 
Parlamendi valimised toimuksid kindlate 
demokraatlikke normide kohaselt ja 
järgiksid täiel määral selliseid Euroopa 
väärtusi nagu demokraatia, õigusriigi 
põhimõte ning põhiõiguste ja pluralismi 
austamine, nagu see on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
12, on oluline, et kavandatav 
kontrollimenetlus jõustuks aegsasti ja oleks 
kasutatav niipea kui võimalik. Selle 
saavutamiseks tehakse ettepanek, et 
käesoleva määrusega tehtavad muudatused 
määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014 
jõustuksid selle Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamise päeval.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 10a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui amet saab teada Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) 2016/67917 
artikli 4 punkti 21 kohase 
järelevalveasutuse otsusest, milles 
leitakse, et füüsiline või juriidiline isik on 
rikkunud kehtivaid isikuandmete kaitse 
norme, ja sellest otsusest tuleneb või on 
muudel põhjustel alust uskuda, et 
rikkumine on seotud Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse poliitilise tegevusega Euroopa 
Parlamendi valimiste raames, suunab 
amet juhtumi artikli 11 alusel loodud 
sõltumatute väljapaistvate isikute 
komiteele. Komitee esitab oma arvamuse, 
kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult 
mõjutanud või püüdnud mõjutada 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, 
kasutades ära kõnealust rikkumist. Amet 
taotleb arvamust viivitamata, mitte hiljem 
kui üks kuu pärast seda, kui 
järelevalveasutus on teinud oma otsuse. 
Komitee esitab oma arvamuse ameti 
määratud mõistlikult lühikese tähtaja 
jooksul.

1. Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus ei tohi 
andmekaitsenorme Euroopa Parlamendi 
valimiste raames tahtlikult rikkuda.

2. Kui ametit teavitatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/679 artikli 4 punkti 21 kohase 
järelevalveasutuse Euroopa Parlamendi 
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ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 
artikli 58 lõike 2 punkti i kohasest 
otsusest, milles leitakse, et Euroopa 
tasandi erakond või Euroopa tasandi 
poliitiline sihtasutus on rikkunud 
kohaldatavaid isikuandmete kaitse norme, 
suunab amet juhtumi artikli 11 alusel 
loodud sõltumatute väljapaistvate isikute 
komiteele. Amet võib vajaduse korral teha 
asjaomase riikliku järelevalveasutusega 
koostööd. 
3. Komitee esitab oma arvamuse, kas 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on selle 
rikkumise toime pannud Euroopa 
Parlamendi valimiste raames. Amet 
taotleb arvamust viivitamata ning 
hiljemalt ühe kuu jooksul alates sellest, 
kui järelevalveasutus teda oma otsusest 
teavitab. Komitee esitab oma arvamuse 
ameti määratud mõistlikult lühikese 
tähtaja jooksul. Amet ja komitee austavad 
teabevahetuse konfidentsiaalsust, järgides 
süütuse presumptsiooni põhimõtet.
4. Komitee arvamuse alusel otsustab amet 
kooskõlas artikli 27 lõike 2 punkti a 
alapunktiga vii, kas asjaomasele Euroopa 
tasandi erakonnale või Euroopa tasandi 
poliitilisele sihtasutusele tuleks määrata 
rahaline karistus või mitte. Ameti otsus 
peab olema nõuetekohaselt põhjendatud, 
eriti mis puudutab komitee arvamust, 
ning see avaldatakse kiiresti. 

_________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1). 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 11 – lõige 3 – esimene lõik – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee esitab ameti palvel arvamuse, kas 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult 
mõjutanud või püüdnud mõjutada 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, 
kasutades ära kehtivate isikuandmete 
kaitse normide rikkumist. Mõlemal juhul 
võib komitee ametilt, Euroopa 
Parlamendilt, asjaomaselt Euroopa tasandi 
erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt 
sihtasutuselt, teistelt erakondadelt, 
poliitilistelt sihtasutustelt või teistelt 
sidusrühmadelt taotleda kõiki asjaomaseid 
dokumente ja tõendeid ning võib taotleda 
nende esindajate ärakuulamist. Selleks et 
komitee saaks esitada arvamuse, kas 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult 
mõjutanud või püüdnud mõjutada 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, 
kasutades ära kehtivate isikuandmete 
kaitse normide rikkumist, teevad artiklis 
10a osutatud järelevalveasutused kooskõlas 
kohaldatava õigusega komiteega koostööd.

Komitee esitab ameti palvel arvamuse, kas 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on Euroopa 
Parlamendi valimiste raames rikkunud 
isikuandmete kaitse norme. Komitee võib 
ametilt, Euroopa Parlamendilt, asjaomaselt 
Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa 
tasandi poliitiliselt sihtasutuselt, teistelt 
erakondadelt, poliitilistelt sihtasutustelt või 
muudelt sidusrühmadelt taotleda kõiki 
asjaomaseid dokumente ja tõendeid ning 
võib taotleda nende esindajate 
ärakuulamist. Selleks et komitee saaks 
esitada arvamuse, kas Euroopa tasandi 
erakond või Euroopa tasandi poliitiline 
sihtasutus on Euroopa Parlamendi 
valimiste raames rikkunud isikuandmete 
kaitse norme, teevad artiklis 10a osutatud 
järelevalveasutused kooskõlas kohaldatava 
õigusega komiteega koostööd. Kogu 
teabevahetuse puhul austatakse 
teabevahetuse konfidentsiaalsust seoses 
süütuse presumptsiooni põhimõttega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) kui komitee esitab kooskõlas 
artikliga 10a arvamuse, milles leitakse, et 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult 
mõjutanud või püüdnud mõjutada 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, 
kasutades ära kehtivate isikuandmete 
kaitse normide rikkumist.

vii) kui artiklis 10a sätestatud 
kontrollimenetluse põhjal tehakse 
kindlaks, et Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on 
Euroopa Parlamendi valimiste raames 
rikkunud isikuandmete kaitse norme.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 27 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklis 10a osutatud 
järelevalveasutuse otsus tühistatakse või 
kui selle otsuse vastu võetud 
õiguskaitsevahend osutub edukaks, 
vaatab amet asjaomase Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse palvel läbi kõik lõike 2 punkti 
a alapunkti vii alusel määratud karistused.

7. Kui kõik riigi õiguskaitsevahendid 
artiklis 10a osutatud riikliku 
järelevalveasutuse otsuse vastu on 
ammendatud, kohaldab amet lõike 2 
punkti a alapunkti vii alusel määratud 
karistusi.
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