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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.12.2018 B8-0561/1 

Muudatusettepanek  1 

Michał Boni 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et komisjoni väitel 

oleksid lisaeeskirjad õiguslikult siduvad 

kõigi personaalset teavet käitlevate 

ettevõtjate jaoks, kes saavad EList kaitse 

piisavuse otsuse alusel edastatud 

isikuandmeid ning kes seetõttu peavad neid 

eeskirju järgima ja kelle suhtes kehtivad 

kõik nendega seotud õigused ja 

kohustused, ning et neid saaksid jõustada 

nii personaalse teabe kaitse komisjon kui 

ka Jaapani kohtud; arvestades, et mõned 

Jaapani eksperdid kahtlevad selles, kas 

lisaeeskirjad on siduvad; 

M. arvestades, et lisaeeskirjad oleksid 

õiguslikult siduvad kõigi personaalset 

teavet käitlevate ettevõtjate jaoks, kes 

saavad EList kaitse piisavuse otsuse alusel 

edastatud isikuandmeid ning kes seetõttu 

peavad neid eeskirju järgima ja kelle suhtes 

kehtivad kõik nendega seotud õigused ja 

kohustused, ning neid saaksid jõustada nii 

personaalse teabe kaitse komisjon kui ka 

Jaapani kohtud; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Michał Boni 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. märgib, et rakendusotsuse eelnõu 

artiklis 1 ei määratleta küllalt põhjalikult 

kaitse piisavuse otsuse sisulist 

kohaldamisala, kuna APPI sisulisest 

kohaldamisalast on mitmed äritegevuse ja 

andmetöötluse liigid välja jäetud; palub 

komisjonil täiendavalt ja põhjalikumalt 

selgitada, kuidas sellised väljajätmised 

mõjutavad EList Jaapanisse edastatavaid 

isikuandmeid, ning tuua rakendusotsuse 

eelnõu artiklis 1 selgelt välja, millist ELi 

isikuandmete edastamist piisavusotsus 

hõlmab, ja märkida, et käsitsi 

töödeldavate ja hiljem Jaapanis 

elektrooniliselt töödeldavate isikuandmete 

edastamise korral peaks otsus hõlmama 

asjaomaseid töötlemistegevusi; 

7. märgib, et need äritegevuse ja 

andmetöötluse liigid, mis on välja jäetud 

APPI sisulisest kohaldamisalast, on 

sõnaselgelt välja jäetud ka kaitse piisavuse 

otsuse kohaldamisalast; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Muudatusettepanek  3 

Michał Boni 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 
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Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. märgib murelikult, et erinevalt ELi 

õigusest puuduvad APPIs ja personaalse 

teabe kaitse komisjoni suunistes 

õigusnormid automatiseeritud 

otsustusprotsessi ja profiilianalüüsi kohta 

ning neid küsimusi reguleerivad vaid 

teatavad valdkondlikud eeskirjad, mis ei 

taga automatiseeritud otsustusprotsessi ja 

profiilianalüüsi suhtes sisulisi ja tugevaid 

kaitsemeetmeid hõlmavat üldist põhjalikku 

õigusraamistikku; palub, et komisjon 

näitaks, kuidas seda küsimust Jaapani 

andmekaitseraamistikus käsitletakse, nii 

et oleks tagatud samaväärne kaitsetase; 

peab seda küsimust eriti oluliseks 

Facebooki / Cambridge Analytica 

hiljutiste profiilianalüüsi juhtumite tõttu; 

17. märgib murelikult, et erinevalt ELi 

õigusest puuduvad APPIs ja personaalse 

teabe kaitse komisjoni suunistes 

õigusnormid automatiseeritud 

otsustusprotsessi ja profiilianalüüsi kohta 

ning neid küsimusi reguleerivad vaid 

teatavad valdkondlikud eeskirjad, mis ei 

taga automatiseeritud otsustusprotsessi ja 

profiilianalüüsi suhtes sisulisi ja tugevaid 

kaitsemeetmeid hõlmavat üldist põhjalikku 

õigusraamistikku; tuletab siiski meelde, et 

need valdkondlikud eeskirjad puudutavad 

sektoreid, kus selline töötlemine on seoses 

andmete rahvusvahelise edastamisega 

kõige asjakohasem, näiteks 

finantssektorit; 

Or. en 
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Michał Boni 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. on seisukohal, et ehkki Aasia ja 

Vaikse ookeani piirkonna riikide 

majanduskoostöö piiriüleste eraelu 

puutumatuse eeskirjadega võrreldes 

tagavad APPI ja lisaeeskirjad üheskoos 
andmete edasisaatmise korral kõrgema 

kaitsetaseme, on lisaeeskirjades pakutud 

lahenduses (küsida ELi andmesubjektide 

andmete välisriigis asuvale kolmandale 

osapoolele edasisaatmiseks eelnevalt 

andmesubjektide nõusolekut) puudu mitu 

olulist elementi, mis võimaldaksid 

andmesubjektidel oma nõusolekut 

formuleerida, nii näiteks ei määratleta 

selgelt, mida tähendab isikuandmete kaitse 

üldmääruse artikli 13 mõistes „teave 

edastamise asjaolude kohta, mis on vajalik, 

et [andmesubjekt] saaks teha nõusoleku 

andmist puudutava otsuse“, näiteks teave 

kolmanda, andmete edastamise sihtriigi 

kohta; märgib ka, et rakendusotsuse 

eelnõus ei selgitata, mida toob 

andmesubjekti jaoks kaasa isikuandmete 

edasisaatmiseks nõusoleku andmisest 

keeldumine; 

19. palub komisjonil selgitada, kas 

seoses andmete edasisaatmisega on 

lisaeeskirjades pakutud lahenduses (küsida 

ELi andmesubjektide andmete välisriigis 

asuvale kolmandale osapoolele 

edasisaatmiseks eelnevalt andmesubjektide 

nõusolekut) puudu teatavad olulised 

elemendid, mis võimaldaksid 

andmesubjektidel oma nõusolekut 

formuleerida, kuna selles ei määratleta 

selgelt, mida tähendab isikuandmete kaitse 

üldmääruse artikli 13 mõistes „teave 

edastamise asjaolude kohta, mis on vajalik, 

et [andmesubjekt] saaks teha nõusoleku 

andmist puudutava otsuse“, näiteks teave 

kolmanda, andmete edastamise sihtriigi 

kohta; palub komisjonil selgitada ka seda, 

mida toob andmesubjekti jaoks kaasa 

isikuandmete edasisaatmiseks nõusoleku 

andmisest keeldumine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Michał Boni 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. märgib, et vastavalt Jaapani 

seadusele haldusasutuste valduses oleva 

personaalse teabe kaitse kohta võivad 

ettevõtjad andmed õiguskaitseasutustele ka 

vabatahtlikult üle anda; juhib tähelepanu 

asjaolule, et isikuandmete kaitse 

üldmääruses ega politseidirektiivis seda 

ette ei nähta, ning väljendab muret, et see 

võib minna vastuollu nõudega olla 

„sisuliselt samaväärne“ isikuandmete 

kaitse üldmäärusega; 

23. märgib, et vastavalt Jaapani 

seadusele haldusasutuste valduses oleva 

personaalse teabe kaitse kohta võivad 

ettevõtjad andmed õiguskaitseasutustele ka 

vabatahtlikult üle anda; juhib tähelepanu 

asjaolule, et isikuandmete kaitse 

üldmääruses ega politseidirektiivis seda 

ette ei nähta, ning palub komisjonil 

hinnata, kas see on kooskõlas nõudega 

olla „sisuliselt samaväärne“ isikuandmete 

kaitse üldmäärusega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Michał Boni 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. on kursis meedia teadetega Jaapani 

signaaliluure direktoraadi kohta, milles 

töötab umbes 1700 inimest ja millel on 

vähemalt kuus jälgimisrajatist, kus 

ööpäevaringselt kuulatakse pealt 

telefonikõnesid ning jälgitakse e-kirju ja 

muid sidekanaleid1; väljendab muret selle 

pärast, et rakendusotsuse eelnõus isegi ei 

mainita sellist valimatut massilist 

jälgimistegevust; palub komisjonil anda 

Jaapani massilise jälgimistegevuse kohta 

rohkem teavet; väljendab tõsist muret selle 

pärast, et niisugune massiline 

jälgimistegevus ei ole kooskõlas Euroopa 

Kohtu poolt Schremsi kohtuasjas tehtud 

otsusega kehtestatud kriteeriumidega 

(kohtuasi C-362/14); 

24. on kursis meedia teadetega Jaapani 

signaaliluure direktoraadi kohta, milles 

töötab umbes 1700 inimest ja millel on 

vähemalt kuus jälgimisrajatist, kus 

ööpäevaringselt kuulatakse pealt 

telefonikõnesid ning jälgitakse e-kirju ja 

muid sidekanaleid1, ning mille puhul on 

tegemist Jaapani relvajõudude 

luureteenistusega, kelle peamine ülesanne 

on muu hulgas jälgida vaenulike sõjaliste 

jõudude raadio- ja satelliitsidet; väljendab 

muret selle pärast, et rakendusotsuse 

eelnõus ei mainita valimatu massilise 

jälgimistegevuse seda aspekti; palub 

komisjonil anda Jaapani massilise 

jälgimistegevuse kohta rohkem teavet; 

märgib siiski, et Jaapani valitsus on 

välistanud edastamise järgselt ettevõtja 
poolt käideldava personaalse teabe 

igasuguse massilise ja valimatu kogumise 

ja sellele juurdepääsu; 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ (Rääkimata lugu 

Jaapani salajasest luureteenistusest). The 

Intercept, 19. mai 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ (Rääkimata lugu 

Jaapani salajasest luureteenistusest). The 

Intercept, 19. mai 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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