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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja 
isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2002/58/EÜ, on esitatud eesmärgiga kaitsta põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige eraelu, 
teabevahetuse konfidentsiaalsust ja isikuandmeid elektroonilise side puhul. Samuti soovitakse 
sellega tagada elektroonilise side andmete, seadmete ja teenuste vaba liikumine liidus.

Arvamuse koostaja üldiselt toetab komisjoni ettepanekut, nõustudes eriti vajadusega 
kohandada õigust vastavalt tehnoloogilisele innovatsioonile ja uutele 
kommunikatsioonivahenditele, et õigusakt vastaks vajadustele ja täidaks oma eesmärgid.

Andmete vaba liikumine ja isikuandmete kaitse liidus

Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks, et direktiiv asendatakse määrusega. Endise direktiivi 
rakendamisel ilmnes lahknevusi ja õiguse erinevat tõlgendamist. Seetõttu on arvamuse 
koostaja seisukohal, et määrus on kohasem vahend selleks, et kaitsta füüsiliste ja juriidiliste 
isikute suhtluses isikuandmeid ja tagada andmete vaba liikumine liidus. Seejuures on 
arvamuse koostaja veendunud, et Euroopa Andmekaitsenõukogu peab mängima kaalukamat 
osa määruse järjekindla jõustamise tagamisel, milleks tuleb eelkõige esitada suuniseid ja 
arvamusi ja lähtuda määruses (EL) 2016/679 ette nähtud järjepidevuse mehhanismist. Lisaks 
peab arvamuse koostaja kiiduväärseks, et määruse jõustamise ülesanne on antud 
andmekaitseasutustele, kuid rõhutab, et andmekaitse temaatika peaks muutuma üha 
horisontaalsemaks ning kõik ametiasutused peaksid tegema selles valdkonnas koostööd ja 
pakkuma vajaduse korral tehnilist abi, et lahterdamine lõpetada.

Kohaldamisala

Arvamuse koostaja toetab määruse kohaldamisala laiendamist OTT-teenustele, pidades silmas 
nende üha kasvavat rolli kommunikatsiooni võimaldamisel. Samuti toetab arvamuse koostaja 
seda, et määruse ettepanek tugineb mõistetele, mida kasutatakse direktiivi ettepanekus, 
millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik. Arvamuse koostaja rõhutab aga 
vajadust tagada järjepidevus ja sidusus nimetatud seadustikus ja e-privaatsuse määruses 
kasutatud määratluste vahel, et vältida lünki ja ohtu, et teatavaid sätteid ei kohaldata teatavat 
tüüpi teenustele.

Tehnoloogiline neutraalsus

Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks komisjoni kavatsusi ja jõupingutusi nn 
nõustumisväsimuse keerulise teemaga tegelemisel ning nõustub, et vaja on leida 
kasutajasõbralikumaid viise lõppkasutajate teavitamiseks ja neile eraelu puutumatuse 
küsimustes valikuvõimaluste andmiseks. Sellegipoolest on arvamuse koostaja seisukohal, et 
komisjoni ettepanekus keskendutakse liialt veebisaitidele, ehkki tegelikult on suund üha 
rohkem rakenduste, asjade interneti platvormide jms kasutuselevõtu poole. Pakutud 
lahendustes keskendutakse liiga kitsalt brauseritele, mis tähendab, et määrus ei pruugi ajale 
vastu pidada. Lisaks eristatakse ettepanekus rangelt algse osapoole küpsiseid ja kolmandate 
osapoolte küpsiseid. Arvamuse koostaja on veendunud, et selline eristamine ei ole 
tulevikukindel, sest digitaalsektoris toimuvad uuendused kiiresti ning algse osapoole küpsised 
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võivad hakata koguma andmeid kolmanda osapoole küpsistena ning muud jälitamistehnikad 
ei pruugi enam põhineda ei algse osapoole ega ka kolmanda osapoole küpsistel. Küpsise poolt 
eraelu puutumatusele avaldatava mõju arvestamisel peaks pigem lähtuma küpsise eesmärgist, 
näiteks sellest, kas eesmärk on koguda teavet käitumispõhise turustamise jaoks ja kas seda 
kasutatakse seadmeüleselt või mitte, aga ka kogutavate andmete liigist ja kogutud teabe 
jagamise viisidest. Seetõttu ei pea arvamuse koostaja algse osapoole ja kolmanda osapoole 
küpsiste ranget eristamist kuigi tõhusaks. Kasutajat tuleks paremini teavitada, küpsiste 
toimimine peaks olema kasutaja jaoks läbipaistvam ja tal peaks olema võimalus ise valikuid 
teha.

Teated ja standardikoonid

Arvamuse koostaja ei poolda võimalust koguda teavet, mida lõppseade annab eetrisse selleks, 
et luua ühendus teise seadme ja/või võrguseadmega, kui kasutajaid teavitatakse sellest, et 
tegemist on jälgitava alaga. Selline säte võib tekitada lõppkasutajates hirmu ja muret ega anna 
neile täpset ja praktilist võimalust jälgimisest pääseda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikidele tuleks anda 
võimalus säilitada käesoleva määrusega 
lubatud piirides riiklikke sätteid, millega
täpsustatakse või selgitatakse käesoleva 
määruse õigusnormide kohaldamist, et 
tagada nende õigusnormide tulemuslik 
kohaldamine ja tõlgendamine, või selliseid 
sätteid kehtestada. Seega peaks selles 
valdkonnas liikmesriikidele antud 
kaalutlusruum säilitama tasakaalu eraelu 
ja isikuandmete kaitse ning elektroonilise 
side andmete vaba liikumise vahel.

(7) Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks vajaduse korral esitama käesoleva 
määrusega lubatud piirides suuniseid ja 
arvamusi, millega selgitatakse käesoleva 
määruse õigusnormide kohaldamist, et 
tagada nende õigusnormide tulemuslik 
kohaldamine ja tõlgendamine. Suunistes ja 
arvamustes tuleks arvestada käesoleva 
määruse mõlemat eesmärki ning seetõttu 
tuleks neis säilitada tasakaal eraelu ja 
isikuandmete kaitse ning elektroonilise 
side andmete vaba liikumise vahel

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kui elektroonilise side teenuse 
osutaja ei asu Euroopa Liidus, siis 
nimetab ta käesoleva määruse nõuetele 
vastamiseks oma esindaja Euroopa 
Liidus. Esindaja tuleks nimetada 
kirjalikult. Esindaja võib olla sama isik, 
kes on nimetatud esindajaks määruse 
(EL) 2016/6791a artikli 27 alusel.

___________

1a 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).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Side jaoks kasutatavad teenused ja 
nende osutamise tehnilised vahendid on 
märkimisväärselt muutunud. 
Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 
telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 
elektronposti edastamise teenuste asemel 
üha enam samaväärsete funktsioonidega 
internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-
kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 
meiliteenuseid. Funktsionaalselt 
samaväärsete teenuste kasutamisel 
lõppkasutajate tulemusliku ja samaväärse 
kaitse tagamiseks kasutatakse käesolevas 
määruses [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik24] kasutatud 
elektroonilise side teenuste määratlust. See 
määratlus ei hõlma ainult 
internetiühenduse teenuseid ja täielikult või 
osaliselt signaalide edastamises seisnevaid 

(11) Side jaoks kasutatavad teenused ja 
nende osutamise tehnilised vahendid on 
märkimisväärselt muutunud. 
Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste 
telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja 
elektronposti edastamise teenuste asemel 
üha enam samaväärsete funktsioonidega 
internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-
kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid 
meiliteenuseid. Funktsionaalselt 
samaväärsete teenuste kasutamisel 
lõppkasutajate tulemusliku ja samaväärse 
kaitse tagamiseks kasutatakse käesolevas 
määruses [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik24] kasutatud 
elektroonilise side teenuste määratlust. See 
määratlus ei hõlma ainult 
internetiühenduse teenuseid ja täielikult või 
osaliselt signaalide edastamises seisnevaid 
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teenuseid, vaid ka isikutevahelise side 
teenuseid, mis võivad olla numbripõhised, 
aga ei pruugi seda olla, näiteks IP-kõne, 
sõnumiteenused ja veebipõhised 
meiliteenused. Side konfidentsiaalsuse 
kaitse on ülioluline ka teist teenust 
täiendavate isikutevahelise side teenuste 
puhul ning seetõttu peaksid olema 
käesoleva määrusega hõlmatud sellised 
teenused, millel on ka sidefunktsioon.

teenuseid, vaid ka isikutevahelise side 
teenuseid, mis võivad olla numbripõhised, 
aga ei pruugi seda olla, näiteks IP-kõne, 
sõnumiteenused ja veebipõhised 
meiliteenused.

_________________ _________________

24Komisjoni ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side 
seadustik (uuesti sõnastatud) 
(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)).

24Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side 
seadustik (uuesti sõnastatud) 
(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühendatud seadmed ja masinad 
peavad üksteisega üha rohkem sidet 
elektroonilise side võrkude abil (asjade 
internet). Masinatevahelise side edastamine 
hõlmab signaalide edastamist võrgus ja 
seega on selle puhul üldjuhul tegemist 
elektroonilise side teenusega. Privaatsuse 
ja side konfidentsiaalsuse õiguse täieliku 
kaitse tagamiseks ning usaldusväärse ja 
turvalise asjade interneti edendamiseks 
digitaalsel ühtsel turul on vaja selgitada, et 
käesolevat määrust tuleks kohaldada 
masinatevahelise side edastamise suhtes. 
Seega tuleks käesoleva määrusega tagatud 
konfidentsiaalsuse põhimõtet kohaldada ka 
masinatevahelise side edastamise suhtes. 
Konkreetseid turvameetmeid võiks võtta ka 
valdkondlike õigusaktide, näiteks direktiivi 
2014/53/EL alusel.

(12) Ühendatud seadmed ja masinad 
peavad üksteisega üha rohkem sidet 
elektroonilise side võrkude abil (asjade 
internet). Masinatevahelise side edastamine 
hõlmab signaalide edastamist võrgus ja 
seega on selle puhul üldjuhul tegemist 
elektroonilise side teenusega. Privaatsuse 
ja side konfidentsiaalsuse õiguse täieliku 
kaitse tagamiseks ning usaldusväärse ja 
turvalise asjade interneti edendamiseks 
digitaalsel ühtsel turul on vaja selgitada, et 
käesolevat määrust tuleks kohaldada 
masinatevahelise side edastamise suhtes. 
Seega tuleks käesoleva määrusega tagatud 
konfidentsiaalsuse põhimõtet kohaldada ka 
masinatevahelise side edastamise suhtes. 
Külla aga ei tuleks seda kohaldada 
niisuguse masinatevahelise side suhtes, 
mis ei mõjuta ei eraelu puutumatust ega 
side konfidentsiaalsust (nt 
võrguelementide (serverid, 
kommutaatorid) vaheline side).
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Konkreetseid turvameetmeid võiks võtta ka 
valdkondlike õigusaktide, näiteks direktiivi 
2014/53/EL alusel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Arukad transpordisüsteemid 
vajavad käesolevas määruses täiendavat 
kaitset seoses side andmetega, sest 
ühendatud sõidukid loovad, edastavad ja 
salvestavad kasutajate isikuandmeid. 
Ühendatud sõidukite puhul tuleb tagada 
tarbijate eraelu puutumatus, sest 
kolmandad isikud pääsevad ligi juhi ja 
sõidu andmetele ning kasutavad neid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kiirete ja tõhusate raadioside 
tehnoloogiate areng on suurendanud 
üldkasutatava internetiühenduse 
kättesaadavust raadiovõrkudes, millele on 
juurdepääs kõigil, kes viibivad avalikes või 
osaliselt piiratud juurdepääsuga kohtades, 
näiteks nn kuumkohad (i.k. hotspots), mis 
asuvad linna erinevates kohtades, 
poodides, ostukeskustes ja haiglates. Kuna 
sellised sidevõrgud on antud kasutamiseks 
määramata lõppkasutajate rühmale, tuleks 
kaitsta nende võrkude kaudu edastatava 
side konfidentsiaalsust. Fakt, et 
elektroonilise raadioside teenused võivad 
täiendada teisi teenuseid, ei tohiks 
takistada sideandmete konfidentsiaalsuse 
kaitse tagamist ja käesoleva määruse 
kohaldamist. Seega tuleks käesolevat 
määrust kohaldada elektroonilise side 

(13) Kiirete ja tõhusate raadioside 
tehnoloogiate areng on suurendanud 
üldkasutatava internetiühenduse 
kättesaadavust raadiovõrkudes, millele on 
juurdepääs kõigil, kes viibivad avalikes või 
osaliselt piiratud juurdepääsuga kohtades, 
näiteks nn kuumkohad (ingl hotspots), mis 
asuvad linna erinevates kohtades, 
poodides, ostukeskustes, lennujaamades, 
hotellides, ülikoolides, haiglates ja 
muudes sarnastes interneti 
juurdepääsupunktides. Kuna sellised 
sidevõrgud on antud kasutamiseks 
määramata lõppkasutajate rühmale, tuleks 
kaitsta nende võrkude kaudu edastatava 
side konfidentsiaalsust. Fakt, et 
elektroonilise raadioside teenused võivad 
täiendada teisi teenuseid, ei tohiks 
takistada sideandmete konfidentsiaalsuse 
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andmete suhtes, mida edastatakse 
elektroonilise side teenuste ja 
üldkasutatavate sidevõrkude abil. Samas ei 
tohiks käesolevat määrust kohaldada 
lõppkasutajate suletud rühmade suhtes, 
näiteks ettevõttesiseste võrkude suhtes, 
millele on juurdepääs ainult ettevõtte 
töötajatel.

kaitse tagamist ja käesoleva määruse 
kohaldamist. Seega tuleks käesolevat 
määrust kohaldada elektroonilise side 
andmete suhtes, mida edastatakse 
elektroonilise side teenuste ja 
üldkasutatavate sidevõrkude abil. Samas ei 
tohiks käesolevat määrust kohaldada 
lõppkasutajate suletud rühmade suhtes, 
näiteks ettevõttesiseste võrkude suhtes, 
millele on juurdepääs ainult ettevõtte 
töötajatel. Määramata lõppkasutajate 
rühmale antud juurdepääsust ei tohiks 
teha suletud rühmale antud juurdepääsu 
üksnes parooli küsimine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Elektroonilise side andmete mõiste 
tuleks määratleda piisavalt laial ja 
tehnoloogianeutraalsel viisil, et see 
hõlmaks mis tahes sellist teavet edastatud 
või vahetatud sisu kohta (elektroonilise 
side sisu) ning teavet elektroonilise side 
teenuste lõppkasutaja kohta, mida on 
töödeldud elektroonilise side sisu 
edastamise, levitamise või vahetamise 
võimaldamiseks, sealhulgas andmed side 
lähte- ja sihtkoha jälitamiseks ja kindlaks 
tegemiseks, geograafiline asukoht ning side 
kuupäev, kellaaeg, kestus ja liik. 
Olenemata sellest, kas kõnealused 
signaalid ja nendega seotud andmed 
edastatakse mööda traati, raadio teel, 
optiliselt või elektromagnetiliselt, 
sealhulgas satelliitvõrkude, kaabelvõrkude, 
püsivõrkude (ahel- ja 
pakettkommuteeritud, k.a internet), liikuva 
maaside võrkude või 
elektrikaabelsüsteemide abil, tuleks 
kõnealuste signaalidega seotud andmeid 
käsitada elektroonilise side metaandmetena 
ning nende suhtes tuleks seega kohaldada 
käesoleva määruse sätteid. Elektroonilise 

(14) Elektroonilise side andmete mõiste 
tuleks määratleda piisavalt laial ja 
tehnoloogianeutraalsel viisil, et see 
hõlmaks mis tahes sellist teavet edastatud 
või vahetatud sisu kohta (elektroonilise 
side sisu) ning teavet elektroonilise side 
teenuste lõppkasutaja kohta, mida on 
töödeldud elektroonilise side sisu 
edastamise, levitamise või vahetamise 
võimaldamiseks, sealhulgas andmed side 
lähte- ja sihtkoha jälitamiseks ja kindlaks 
tegemiseks, geograafiline asukoht ning side 
kuupäev, kellaaeg, kestus ja liik. See peaks 
hõlmama ka selliseid asukohaandmeid 
nagu lõppseadme tegelik või tuletatav 
asukoht, selle lõppseadme asukoht, millelt 
või millele on tehtud telefonikõne või on 
loodud internetiühendus, või WiFi 
kuumkoht, millega seade on ühendatud, 
samuti lõppkasutaja lõppseadme 
tuvastamiseks vajalikke andmeid.
Olenemata sellest, kas kõnealused 
signaalid ja nendega seotud andmed 
edastatakse mööda traati, raadio teel, 
optiliselt või elektromagnetiliselt, 
sealhulgas satelliitvõrkude, kaabelvõrkude, 
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side metaandmed võivad sisaldada teenuse 
tellimuse osaks olevat teavet, kui sellist 
teavet töödeldakse elektroonilise side sisu 
edastamise, levitamise või vahetamise 
otstarbel.

püsivõrkude (ahel- ja 
pakettkommuteeritud, k.a internet), liikuva 
maaside võrkude või 
elektrikaabelsüsteemide abil, tuleks 
kõnealuste signaalidega seotud andmeid 
käsitada elektroonilise side metaandmetena 
ning nende suhtes tuleks seega kohaldada 
käesoleva määruse sätteid. Elektroonilise 
side metaandmed võivad sisaldada teenuse 
tellimuse osaks olevat teavet, kui sellist 
teavet töödeldakse elektroonilise side sisu 
edastamise, levitamise või vahetamise 
otstarbel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Andmete anonüümsust tuleks 
käsitada omaette kaitse- ja 
konfidentsiaalsuskihina. Võimaluse 
korral tuleks kehtestada asjaomased 
normid andmete vaikimisi 
anonüümimiseks. Sellise korraga peaks 
kaasnema katseteseeria anonüümsuse 
tõestamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Side salvestamise keelu eesmärk ei 
ole keelata igasugust automaatset, 
vahepealset ja ajutist teabe salvestamist, 
kui see toimub ainult elektroonilise side 
võrgus edastamise eesmärgil. See ei tohiks 
takistada elektroonilise side andmete 
töötlemist selleks, et tagada elektroonilise 
side teenuste turvalisus ja jätkuvus (sh 
turvaohtude, näiteks pahavara esinemise
kontrollimine), ega metaandmete 

(16) Side salvestamise keelu eesmärk ei 
ole keelata igasugust automaatset, 
vahepealset ja ajutist teabe salvestamist, 
kui see toimub ainult elektroonilise side 
võrgus edastamise eesmärgil. See ei tohiks 
takistada elektroonilise side andmete 
töötlemist, et tagada elektroonilise side 
teenuste ja võrkude turvalisus, 
konfidentsiaalsus, terviklikkus, 
kättesaadavus, autentsus ja jätkuvus, sh 
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töötlemist teenuse kvaliteedi nõuete 
täitmiseks näiteks latentsusaja, faasivärina 
jms osas.

turvaohtude (näiteks pahavara esinemise) 
kontrollimiseks, ega ka metaandmete 
töötlemist teenuse kvaliteedi nõuete 
täitmiseks, näiteks latentsusaja, faasivärina 
jms osas.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Elektroonilise side andmete 
töötlemine võib olla kasulik ettevõtjatele, 
tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna. 
Direktiiviga 2002/58/EÜ võrreldes 
laiendatakse käesoleva määrusega 
elektroonilise side teenuste osutajate 
võimalusi töödelda elektroonilise side 
metaandmeid lõppkasutajate nõusoleku 
alusel. Samas peavad lõppkasutajad väga 
oluliseks oma side, sealhulgas oma 
veebikasutuse konfidentsiaalsust ja 
soovivad kontrollida elektroonilise side 
andmete kasutamist muul otstarbel kui side 
edastamiseks. Seetõttu tuleks käesoleva 
määrusega nõuda, et elektroonilise side 
teenuste osutajad saaksid lõppkasutajate 
nõusoleku elektroonilise side metaandmete 
töötlemiseks; see peaks hõlmama teenusele 
juurdepääsu andmise ja ühenduse 
säilitamise jaoks genereeritud andmeid 
seadme asukoha kohta. Asukohaandmeid, 
mis genereeritakse muus kontekstis kui 
elektroonilise side teenuste osutamine, ei 
tuleks käsitada metaandmetena. 
Elektroonilise side teenuste osutajad 
võivad kasutada elektroonilise side 
metaandmeid ärilisel otstarbel näiteks 
selleks, et pakkuda kuumuskaarte, mille 
puhul on tegemist andmete graafilise 
kujutamisega, kus inimeste asukoha 
näitamiseks kasutatakse värve. Teatava aja 
jooksul teatavas suunas kulgeva liikluse 
kuvamiseks on vaja identifikaatorit, mille 
abil seostada üksikisikute asukohad 
konkreetsete ajavahemike järel. 

(17) Elektroonilise side andmete 
töötlemine võib olla kasulik ettevõtjatele, 
tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna. 
Direktiiviga 2002/58/EÜ võrreldes 
laiendatakse käesoleva määrusega 
elektroonilise side teenuste osutajate 
võimalusi töödelda elektroonilise side 
metaandmeid lõppkasutajate nõusoleku 
alusel. Samas peavad lõppkasutajad väga 
oluliseks oma side, sealhulgas oma 
veebikasutuse konfidentsiaalsust ja 
soovivad kontrollida elektroonilise side 
andmete kasutamist muul otstarbel kui side 
edastamiseks. Seetõttu tuleks käesoleva 
määrusega nõuda, et elektroonilise side 
teenuste osutajad saaksid lõppkasutajate 
nõusoleku elektroonilise side metaandmete 
töötlemiseks; see peaks hõlmama teenusele 
juurdepääsu andmise ja ühenduse 
säilitamise jaoks genereeritud andmeid 
seadme asukoha kohta. Asukohaandmeid, 
mis genereeritakse muus kontekstis kui 
elektroonilise side teenuste osutamine, ei 
tuleks käsitada metaandmetena. 
Elektroonilise side teenuste osutajad 
võivad kasutada elektroonilise side 
metaandmeid ärilisel otstarbel näiteks 
selleks, et pakkuda kuumuskaarte, mille 
puhul on tegemist andmete graafilise 
kujutamisega, kus inimeste asukoha 
näitamiseks kasutatakse värve. Teatava aja 
jooksul teatavas suunas kulgeva liikluse 
kuvamiseks on vaja identifikaatorit, mille 
abil seostada üksikisikute asukohad 
konkreetsete ajavahemike järel. 
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Anonüümsete andmete kasutamise korral 
ei saaks sellist identifikaatorit kasutada ega 
liikumist kuvada. Elektroonilise side 
metaandmete selline kasutusviis võiks 
näiteks aidata avaliku sektori asutustel ja 
ühistranspordiettevõtjatel teha kindlaks 
kohad, kus hakata arendama uut taristut, 
lähtudes olemasoleva rajatise kasutusest ja 
koormusest. Kui teatavat tüüpi 
elektroonilise side metaandmete töötlemise 
ja eelkõige uut tehnoloogiat kasutava 
töötlemise tulemusena ning töötlemise 
laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse 
võttes tekib tõenäoliselt suur oht füüsiliste 
isikute õigustele ja vabadustele, tuleks 
enne töötlemist teha andmekaitsealane 
mõjuhinnang ja vajaduse korral 
konsulteerida järelevalveasutusega 
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 
artiklitega 35 ja 36.

Anonüümsete andmete kasutamise korral 
ei saaks sellist identifikaatorit kasutada ega 
liikumist kuvada. Elektroonilise side 
metaandmete selline kasutusviis võiks 
näiteks aidata avaliku sektori asutustel ja 
ühistranspordiettevõtjatel teha kindlaks 
kohad, kus hakata arendama uut taristut, 
lähtudes olemasoleva rajatise kasutusest ja 
koormusest. Kui teatavat tüüpi 
elektroonilise side metaandmete töötlemise 
ja eelkõige uut tehnoloogiat kasutava 
töötlemise tulemusena ning töötlemise 
laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse 
võttes tekib tõenäoliselt suur oht füüsiliste 
isikute õigustele ja vabadustele, tuleks 
enne töötlemist teha andmekaitsealane 
mõjuhinnang ja vajaduse korral 
konsulteerida järelevalveasutusega 
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 
artiklitega 35 ja 36. Metaandmete 
täiendavat töötlemist muudel kui nende 
kogumist algselt ajendanud eesmärkidel 
tuleks lubada vaid juhul, kui töötlemine 
on kooskõlas esialgse eesmärgiga, mille 
saavutamiseks nõusolek saadi, ning selle 
käigus järgitakse spetsiaalseid 
kaitsemeetmeid, eeskätt määruse (EL) 
2016/679 artikli 6 lõikes 4 nimetatud 
pseudonüümimist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Elektroonilise side sisu on seotud 
harta artiklist 7 tuleneva era-ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladuse kaitsmise põhiõiguse 
olemusega. Mis tahes sekkumine 
elektroonilise side sisusse peaks olema 
lubatud ainult väga selgelt kindlaks 
määratud tingimustes, konkreetsel otstarbel 
ja selle kuritarvitamise vältimiseks tuleks 
võtta nõuetekohased kaitsemeetmed. 
Käesoleva määrusega antakse 

(19) Elektroonilise side sisu on seotud 
harta artiklist 7 tuleneva era-ja 
perekonnaelu, kodu ja edastatavate 
sõnumite saladuse kaitsmise põhiõiguse 
olemusega. Mis tahes sekkumine 
elektroonilise side sisusse peaks olema 
lubatud ainult väga selgelt kindlaks 
määratud tingimustes, konkreetsel otstarbel 
ja selle kuritarvitamise vältimiseks tuleks 
võtta nõuetekohased kaitsemeetmed. 
Käesoleva määrusega antakse 
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elektroonilise side teenuste osutajatele 
võimalus töödelda elektroonilise side 
andmeid nende edastamise ajal, kui kõik 
asjaomased lõppkasutajad on andnud 
selleks teadliku nõusoleku. 
Teenuseosutajad võivad näiteks pakkuda 
teenuseid, mille raames skannitakse e-kirju 
sealt teatava eelnevalt kindlaks määratud 
materjali eemaldamiseks. Side sisu 
tundlikkust arvesse võttes eeldatakse 
käesolevas määruses, et selliste 
sisuandmete töötlemine põhjustab
füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele 
suure riski. Seda liiki andmete töötlemisel 
peaks elektroonilise side teenuse osutaja 
enne töötlemist alati konsulteerima 
järelevalveasutusega. Selline 
konsulteerimine peaks toimuma kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõigetega 
2 ja 3. Eeldus ei hõlma sisuandmete 
töötlemist lõppkasutaja soovitud teenuse 
osutamiseks, kui lõppkasutaja on 
nõustunud sellise töötlemisega ning see 
toimub rangelt ainult asjaomase teenuse 
osutamiseks vajaliku aja vältel ja on 
sellega proportsionaalne. Pärast seda, kui 
üks lõppkasutaja on elektroonilise side sisu 
ära saatnud ja ette nähtud lõppkasutaja(d) 
on selle vastu võtnud, võib selle salvestada 
või talletada lõppkasutaja, mitu 
lõppkasutajat või kolmas isik, kellele nad 
on andnud kõnealuste andmete 
salvestamise või talletamise õiguse. 
Kõnealuste andmete mis tahes töötlemine 
peab toimuma kooskõlas määrusega (EL) 
2016/679.

elektroonilise side teenuste osutajatele 
võimalus töödelda elektroonilise side 
andmeid nende edastamise ajal, kui kõik 
asjaomased lõppkasutajad on andnud 
selleks teadliku nõusoleku. 
Teenuseosutajad võivad näiteks pakkuda 
teenuseid, mille raames skannitakse e-kirju 
sealt teatava eelnevalt kindlaks määratud 
materjali eemaldamiseks. Teenuste puhul, 
mida pakutakse üksnes isiklikeks või 
kodusteks tegevusteks (nt teksti kõneks 
muutmise, postkasti korrastamise või 
rämpsposti filtreerimise teenus), peaks 
piisama teenust sooviva lõppkasutaja 
nõusolekust. Side sisu tundlikkust 
arvestades eeldatakse käesolevas 
määruses, et selliste sisuandmete 
töötlemine ohustab oluliselt füüsiliste 
isikute õigusi ja vabadusi. Seda liiki 
andmete töötlemisel peaks elektroonilise 
side teenuse osutaja enne töötlemist alati 
konsulteerima järelevalveasutusega. Selline 
konsulteerimine peaks toimuma kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõigetega 
2 ja 3. Eeldus ei hõlma sisuandmete 
töötlemist lõppkasutaja soovitud teenuse 
osutamiseks, kui lõppkasutaja on 
nõustunud sellise töötlemisega ning see 
toimub rangelt ainult asjaomase teenuse 
osutamiseks vajaliku aja vältel ja on 
sellega proportsionaalne. Pärast seda, kui 
üks lõppkasutaja on elektroonilise side sisu 
ära saatnud ja ette nähtud lõppkasutaja(d) 
on selle vastu võtnud, võib selle salvestada 
või talletada lõppkasutaja, mitu 
lõppkasutajat või kolmas isik, kellele nad 
on andnud kõnealuste andmete 
salvestamise või talletamise õiguse. 
Kõnealuste andmete mis tahes töötlemine 
peab toimuma kooskõlas määrusega (EL) 
2016/679. Kui side andmeid salvestab 
kolmas isik, peaks see kolmas isik tagama 
andmete suhtes, mille töötlemine ei ole 
lõppkasutaja soovitud teenuse 
osutamiseks vajalik, eesrindlikud 
kaitsemeetmed, näiteks krüpteerimise, 
mida kohaldatakse kogu protsessi käigus.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Teabe esitamiseks ja lõppkasutaja 
nõusoleku saamiseks kasutatavad meetodid 
peaksid olema võimalikult
kasutajasõbralikud. Võttes arvesse 
püsiküpsiste ja muude jälitamistehnikate 
üldlevinud kasutamist, küsitakse 
lõppkasutajatelt üha enam nõusolekut 
selliste püsiküpsiste salvestamiseks nende 
lõppseadmesse. Seetõttu on lõppkasutajad 
üle koormatud nõusoleku andmise 
palvetega. Selle probleemi võib lahendada 
tehniliste vahendite kasutamine nõusoleku 
andmiseks, näiteks läbipaistvate ja 
kasutajasõbralike seadete abil. Seega tuleks 
anda käesoleva määrusega võimalus 
väljendada nõusolekut brauseri või muu 
rakenduse asjakohase seade kasutamise 
teel. Valikud, mille lõppkasutajad teevad 
oma brauseri või muude rakenduste 
privaatsuse üldseadete määramisel, peaksid 
olema kolmandatele isikutele siduvad ja 
nende vastu jõustatavad. Veebibrauser on 
tarkvararakenduse liik, mis võimaldab 
hankida internetist teavet ja seda kuvada. 
Sama funktsiooni võimaldavad ka teist 
liiki rakendused, näiteks helistamist ja 
sõnumite saatmist või marsruudi juhiste 
andmist võimaldavad rakendused. 
Veebibrauserid vahendavad suurt osa 
sellest, mis toimub lõppkasutaja ja 
veebisaidi vahel. Sellest seisukohast on 
need eelisolukorras, et aktiivselt aidata 
lõppkasutajal kontrollida lõppseadmesse 
suunduvaid ja sealt väljuvaid 
teabevoogusid. Täpsemalt saab 
veebibrausereid kasutada 
kaitsemeetmena, mis aitab lõppkasutajatel 
takistada juurdepääsu oma lõppseadmest 
(näiteks nutitelefon, tahvelarvuti, või 
arvuti) pärinevale teabele või selle 
salvestamist.

(22) Teabe esitamiseks ja lõppkasutaja 
nõusoleku saamiseks kasutatavad meetodid 
peaksid olema selged ja
kasutajasõbralikud. Võttes arvesse 
püsiküpsiste ja muude jälitamistehnikate 
üldlevinud kasutamist, küsitakse 
lõppkasutajatelt üha enam nõusolekut 
selliste püsiküpsiste salvestamiseks nende 
lõppseadmesse. Seetõttu on lõppkasutajad 
üle koormatud nõusoleku andmise 
palvetega. Selle probleemi võib lahendada 
tehniliste vahendite kasutamine nõusoleku 
andmiseks, näiteks läbipaistvate ja 
kasutajasõbralike seadete abil. Seega tuleks 
anda käesoleva määrusega võimalus 
väljendada nõusolekut brauseri või muu 
rakenduse asjakohase tehnilise seade 
kasutamise teel. Valikud, mille 
lõppkasutajad teevad oma brauseri või 
muude lõppseadmesse saabuvat ja sealt 
väljuvat teabevoogu kontrollida aitavate 
rakenduste privaatsuse üldseadete 
määramisel, peaksid olema volitamata
isikutele siduvad ja nende vastu 
jõustatavad. Lisaks tuleb, 
innovatsioonikiirust, sidevõimalusi 
pakkuvate seadmete üha levinumat 
kasutamist ja mitmekesisust ning 
seadmeteülese jälgimise sagenemist 
silmas pidades, käesoleva määruse 
eesmärkide täitmiseks jääda 
tehnoloogianeutraalseks.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse 
põhimõtted on kodifitseeritud määruse 
(EL) 2016/679 artiklis 25. Enamikus 
praegu kasutatavates brauserites on 
küpsiste vaikeseadeks määratud kõigi 
küpsiste lubamine. Seega tuleks kohustada
internetis teabe hankimist ja esitamist 
võimaldava tarkvara pakkujad seadistama 
tarkvara nii, et see annab võimaluse 
takistada kolmandaid isikuid 
lõppseadmesse teavet salvestamast, mis on 
sageli sõnastatud kujul „blokeeri 
kolmandate osapoolte küpsised“. 
Lõppkasutajatele tuleks pakkuda 
privaatsusseadete eri variante alates 
kõrgeimast tasemest (näiteks „blokeeri 
alati küpsiste kasutamine“) kuni 
madalaimani (näiteks „luba küpsised
alati“) ning vahepealne tase (näiteks 
„blokeeri kolmandate osapoolte küpsised“
või „luba ainult algse osapoole 
küpsised“). Sellised privaatsusseaded 
tuleks esitada kergesti nähtaval ja 
mõistetaval viisil.

(23) Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse 
põhimõtted on kodifitseeritud määruse 
(EL) 2016/679 artiklis 25. Enamikus 
praegu kasutatavates brauserites on 
küpsiste vaikeseadeks määratud kõigi 
küpsiste lubamine, mis takistab 
lõppkasutajatel vaba ja teadliku 
nõusoleku andmist ning koormab nad 
palvetega üle. Seetõttu peaksid internetis 
teabe hankimist ja esitamist võimaldava 
tarkvara pakkujad lõppkasutajat teavitama 
võimalusest väljendada oma nõusolekut 
asjakohaste tehniliste seadete abil. Selleks 
tuleks neid kohustada seadistama tarkvara 
nii, et see annab lõppkasutajale võimaluse 
valida, kas ta blokeerib lõppkasutaja 
soovitud teenuse osutamiseks 
mittevajalikud jälgimiskomponendid või 
küpsised või lubab neid, kusjuures 
eelnevalt tuleb lõppkasutajat teavitada 
jälgimiskomponentide või küpsiste 
toimimisest, nende kasutamise viisidest ja 
kogutud teab jagamise viisidest. 
Lõppkasutajatele tuleks pakkuda 
privaatsusseadete eri variante alates 
kõrgeimast tasemest (näiteks „blokeeri 
alati jälgimiskomponentide ja küpsiste 
kasutamine“) kuni madalaimani (näiteks 
„luba jälgimiskomponente ja küpsiseid
alati“), ning samuti vahepealseid tasemeid 
vastavalt sellele, millist liiki teavet nad on 
nõus jagama, milliste osapooltega nad on 
nõus seda jagama ja mis on küpsiste või 
jälgimiskomponentide eesmärgid. Ka 
peaks neil olema võimalik kohandada 
oma seadeid nii, et lubada kasutada 
lubatud teenuste nimekirja kantud 
infoühiskonna teenuste 
jälgimiskomponente ja küpsiseid. 
Lõppkasutajatele peaks jääma ka 
võimalus loobuda seadmeteülesest 
jälgimisest. Kui lõppkasutaja lubab 
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kasutada küpsiseid, mille eesmärk on 
suunatud reklaam, peaks tal olema õigus 
ka enda kohta kogutud teavet parandada, 
et vältida ebatäpse teabega talle 
põhjustatavat võimalikku kahju.
Privaatsusseaded tuleks esitada
objektiivsel, kergesti nähtaval ja 
mõistetaval viisil.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Lõppkasutajate ja lõppseadmesse 
salvestatud teabe käitlemise eest 
vastutavate isikute vahelise usalduse 
suurendamiseks ning eraelu puutumatust 
kahjustava jälgimise piiramiseks tuleks 
jälgimise alternatiivina edendada 
võimalust, et lõppkasutajad koostavad ise 
oma profiili, näiteks omaloodud vahendite 
abil.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks, et veebibrauserid saaksid 
hankida määruses (EL) 2016/679 
määratletud lõppkasutaja nõusoleku
näiteks kolmanda osapoole püsiküpsiste 
salvestamise lubamiseks, peaksid need 
muu hulgas nõudma lõppseadme 
lõppkasutaja selget kinnitust selle kohta, et 
ta on vabalt andnud konkreetse teadliku ja 
ühemõttelise nõusoleku selliste küpsiste
salvestamiseks lõppseadmesse ja neile seal 
juurdepääsu lubamiseks. Sellist tegevust 
võib käsitada kinnitusena näiteks juhul, kui 
lõppkasutajad peavad oma nõusoleku 
kinnitamiseks aktiivselt valima võimaluse 

(24) Selleks, et veebibrauserid või muud 
rakendused saaksid hankida määruses 
(EL) 2016/679 määratletud lõppkasutaja 
nõusoleku, peaksid need muu hulgas 
nõudma lõppseadme lõppkasutaja selget 
kinnitust selle kohta, et ta on vabalt andnud 
konkreetse teadliku ja ühemõttelise 
nõusoleku selliste püsiküpsiste või muude 
jälgimismehhanismide salvestamiseks 
lõppseadmesse ja neile seal juurdepääsu 
lubamiseks. Sellist tegevust võib käsitada 
kinnitusena näiteks juhul, kui 
lõppkasutajad peavad oma nõusoleku 
kinnitamiseks aktiivselt valima küpsised 
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„lubada kolmandate osapoolte küpsised“ 
ja neile antakse valiku tegemiseks vajalik 
teave. Selleks tuleb nõuda interneti 
kasutamist võimaldava tarkvara 
pakkujatelt, et lõppkasutajaid teavitataks 
installimise ajal võimalusest valida eri 
valikuvõimaluste seast privaatsuse seaded 
ja neil palutakse teha valik. Esitatud teave 
ei tohiks veenda kasutajaid loobuma 
kõrgema tasemega privaatsuse seadete 
valimisest ja see peaks sisaldama 
asjakohast teavet riskide kohta, mis 
seostuvad sellega, kui lubatakse 
kolmandate osapoolte küpsiste 
salvestamine arvutisse, sealhulgas 
üksikisiku veebikasutuse ajaloo kohta 
pikaajaliste aruannete koostamine ja 
selliste aruannete kasutamine suunatud 
reklaami saatmiseks. Julgustatakse andma 
veebibrauserites kasutajatele lihtsaid 
võimalusi muuta oma privaatsusseadeid 
kasutamise käigus igal ajal ja seada 
teatavate veebisaitide jaoks erandeid või 
kanda need lubatud veebisaitide nimekirja 
või täpsustada, milliste veebisaitide puhul 
on kolmandate osapoolte küpsised alati 
lubatud või pole kunagi lubatud.

või jälgimiskomponendid, mis töötlevad 
muid kui teenuse toimimiseks vajalikke 
andmeid, milleks neile eelnevalt antakse 
valiku tegemiseks vajalik teave ja 
tutvustatakse eri valikuvõimalusi. 
Nimetatud teave peaks sisaldama ka 
valiku võimalikku mõju 
kliendikogemusele või lõpptarbija 
suutlikkusele kasutada kõiki veebisaidi 
funktsioone. Nõusolek ei tohiks 
tähendada nõustumist seadmeteülese 
jälgimisega, kui lõppkasutajat sellest ei 
teavitata ja talle ei anta võimalust sellest 
loobuda. Selleks tuleb nõuda interneti 
kasutamist võimaldava tarkvara 
pakkujatelt, et lõppkasutajaid teavitataks 
installimise ajal võimalusest valida eri 
valikuvõimaluste seast privaatsuse seaded 
ja neil palutaks teha valik. Esitatud teave 
ei tohiks veenda kasutajaid loobuma 
kõrgema tasemega privaatsuse seadete 
valimisest ja see peaks sisaldama 
asjakohast teavet riskide kohta, mis 
seostuvad sellega, kui lubatakse 
kolmandate osapoolte püsiküpsiste või 
muude jälgimismehhanismide 
salvestamist arvutisse, sealhulgas 
üksikisiku veebikasutuse ajaloo kohta 
pikaajaliste aruannete koostamist ja selliste 
aruannete kasutamist suunatud reklaami 
saatmiseks. Veebibrauserid või muud 
rakendused peaksid pakkuma 
lõppkasutajatele lihtsaid võimalusi muuta 
kasutamise käigus igal ajal oma 
privaatsusseadeid ja seada erandeid või 
luua loendeid osapooltest või küpsistest, 
mis on alati lubatud või pole kunagi
lubatud. Kui ärimudel põhineb suunatud 
reklaamil, ei tohiks nõusolekut lugeda 
vabatahtlikult antuks, kui andmete 
töötlemine on teenusele juurdepääsu 
eeltingimus. Sellistel juhtudel tuleks 
lõppkasutajatele anda muid õiglasi ja 
mõistlikke võimalusi, mille puhul nende 
side andmeid ei töödelda (nt tellimine, 
tasuline juurdepääs või teenuse teatud 
osade kättesaadavuse piiramine). 
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Juurdepääsuks elektroonilise side 
võrkudele on vaja korrapäraselt saata 
teatavaid andmepakette, et leida võrk või 
muud seadmed võrgus või säilitada 
nendega ühendust. Lisaks peab seadmetel 
olema määratud kordumatu aadress, et neid 
saaks kõnealuses võrgus kindlaks teha. Ka 
raadio- ja mobiilside standardid hõlmavad 
aktiivsete signaalide eetrisse andmist, mis 
sisaldavad selliseid kordumatuid 
identifikaatoreid nagu MAC-aadress, 
IMEI-number (International Mobile Station 
Equipment Identity ehk rahvusvaheline 
mobiilseadme identifikaator), IMSI-
number jms. Ühel raadioside tugijaamal 
(s.o saatja ja vastuvõtja), näiteks raadioside 
juurdepääsupunktil on konkreetne ulatus, 
milles selline teabehõive saab toimuda. 
Tegutsema on asunud teenuseosutajad, kes 
pakuvad seadmetega seotud teabe 
skannimisel põhinevaid jälitamisteenuseid, 
millel on mitu funktsiooni, sealhulgas 
inimeste loendamine, andmete esitamine 
järjekorras ootavate inimeste arvu kohta, 
konkreetses piirkonnas viibivate inimeste 
arvu kindlaks tegemine jms. Sellist teavet 
võib kasutada sekkuvamal otstarbel, 
näiteks lõppkasutajatele personaalseid 
pakkumisi sisaldavate äriliste teadaannete 
saatmine, kui nad sisenevad poodi. Kuigi 
mõned neist funktsioonidest ei tekita suuri 
privaatsusega seotud riske, tekivad suured 
riskid näiteks selliste funktsioonide puhul, 
mis võimaldavad jälitada üksikisikuid 
pikema aja jooksul, sealhulgas nende 
korduvaid käike konkreetsetesse 
kohtadesse. Selliselt käituvad 
teenuseosutajad peaksid kuvama hõlmatud 
ala servas silmatorkavaid teateid, mis 
teavitaksid lõppkasutajaid enne kindlaks 
määratud alasse sisenemist sellest, et 
kõnealuses piirkonnas on kasutusel 

(25) Juurdepääsuks elektroonilise side 
võrkudele on vaja korrapäraselt saata 
teatavaid andmepakette, et leida võrk või 
muud seadmed võrgus või säilitada 
nendega ühendust. Lisaks peab seadmetel 
olema määratud kordumatu aadress, et neid 
saaks kõnealuses võrgus kindlaks teha. Ka 
raadio- ja mobiilside standardid hõlmavad 
aktiivsete signaalide eetrisse andmist, mis 
sisaldavad selliseid kordumatuid 
identifikaatoreid nagu MAC-aadress, 
IMEI-number (International Mobile Station 
Equipment Identity ehk rahvusvaheline 
mobiilseadme identifikaator), IMSI-
number jms. Ühel raadioside tugijaamal 
(s.o saatja ja vastuvõtja), näiteks raadioside 
juurdepääsupunktil on konkreetne ulatus, 
milles selline teabehõive saab toimuda. 
Tegutsema on asunud teenuseosutajad, kes 
pakuvad seadmetega seotud teabe 
skannimisel põhinevaid jälitamisteenuseid, 
millel on mitu funktsiooni, sealhulgas 
inimeste loendamine, andmete esitamine 
järjekorras ootavate inimeste arvu kohta, 
konkreetses piirkonnas viibivate inimeste 
arvu kindlaks tegemine jms. Sellist teavet 
võib kasutada sekkuvamal otstarbel, 
näiteks lõppkasutajate poodi sisenemisel 
neile personaalseid pakkumisi sisaldavate 
äriliste teadaannete saatmiseks. Kuigi 
mõned neist funktsioonidest ei tekita suuri 
privaatsusega seotud riske, tekivad suured 
riskid näiteks selliste funktsioonide puhul, 
mis võimaldavad pikema aja jooksul
jälgida üksikisikuid, sealhulgas nende 
poolt konkreetsete kohtade korduvat 
külastamist. Selliselt käituvad 
teenuseosutajad peaksid enne, kui 
asjaomased lõppkasutajad kindlaks 
määratud alasse sisenevad, küsima selleks 
nende nõusolekut ning neid eelnevalt 
kasutajate lõppseadme kaudu teavitama
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asjakohane tehnoloogia, jälgimise 
eesmärgist, jälgimise eest vastutavast 
isikust ja kõigist meetmetest, mida 
lõppkasutaja saab lõppseadmes võtta teabe 
kogumise minimeerimiseks või 
peatamiseks. Kui isikuandmeid kogutakse 
vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 
13, siis tuleks esitada lisateavet.

sellest, et kõnealuses piirkonnas on 
kasutusel asjakohane tehnoloogia, 
jälgimise eesmärgist, jälgimise eest 
vastutavast isikust ja kõigist meetmetest, 
mida lõppkasutaja saab lõppseadmes võtta 
teabe kogumise minimeerimiseks või 
peatamiseks. Kui isikuandmeid kogutakse 
vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 
13, siis tuleks esitada lisateavet. Kui 
lõppkasutaja nõusoleku saamine ei ole 
võimalik, peaks selline tegevus piirduma 
üksnes statistilise arvestuse jaoks rangelt 
vajalikuga ning olema ajaliselt ja 
ruumiliselt piiratud. Andmed tuleks 
muuta anonüümseks või kustutada kohe, 
kui neid kõnealusel eesmärgil enam ei 
vajata.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui elektroonilise side andmete 
töötlemine elektroonilise side teenuste 
osutajate poolt kuulub käesoleva määruse 
kohaldamisalasse, tuleks käesolevas 
määruses ette näha võimalus, et Euroopa 
Liit või liikmesriigid saavad teatavatel 
tingimustel piirata õigusaktidega teatavaid 
kohustusi ja õigusi, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et kaitsta 
konkreetseid avalikke huve, sealhulgas 
riigi julgeolek, riigikaitse, avalik julgeolek
ning kuritegude tõkestamine, uurimine ja 
avastamine või nende eest vastutusele 
võtmine või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramine, sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmine ja nende 
vältimine ning muud olulised eesmärgid 
Euroopa Liidu või liikmesriigi üldistes 
avalikes huvides, eelkõige Euroopa Liidu 
või liikmesriigi olulised majandus- või 
finantshuvid või järelevalve-, kontrolli või 
regulatiivfunktsioon, mis on seotud 

(26) Kui elektroonilise side andmete 
töötlemine elektroonilise side teenuste 
osutajate poolt kuulub käesoleva määruse 
kohaldamisalasse, ei takista määrus
Euroopa Liidul või liikmesriikidel 
määruses sätestatud teatavatel tingimustel 
piirata õigusaktidega teatavaid kohustusi ja 
õigusi, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede teatavate avalike 
huvide kaitseks, milliste huvide hulka 
kuulub riiklik julgeolek, riigikaitse,
kuritegude tõkestamine, uurimine ja 
avastamine või nende eest vastutusele 
võtmine või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramine, sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmine ja nende 
vältimine. Seega ei tohiks käesolev määrus 
mõjutada liikmesriikide võimalusi tegeleda 
elektroonilise side seadusliku infopüügiga 
või võtta muid meetmeid, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne eespool 
nimetatud avaliku huvi kaitsmiseks 
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avaliku võimu teostamisega selliste huvide 
puhul. Seega ei tohiks käesolev määrus 
mõjutada liikmesriikide võimalusi tegeleda 
elektroonilise side seadusliku infopüügiga 
või võtta muid meetmeid, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne eespool 
nimetatud avaliku huvi kaitsmiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga, 
nagu neid on tõlgendanud Euroopa Liidu 
Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus. 
Elektroonilise side teenuste osutajad 
peaksid nägema ette asjakohased 
menetlused, et pädevad ametiasutused 
saaksid esitada põhjendatud taotlusi, võttes 
vajaduse korral arvesse ka vastavalt artikli 
3 lõikele 3 määratud esindaja rolli.

kohtuotsuse põhjal ja kooskõlas Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartaga ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga, nagu neid on tõlgendanud 
Euroopa Liidu Kohus ja Euroopa 
Inimõiguste Kohus. Elektroonilise side 
teenuste osutajad peaksid nägema ette 
asjakohased menetlused, et pädevad 
ametiasutused saaksid esitada põhjendatud 
taotlusi, võttes vajaduse korral arvesse ka 
vastavalt artikli 3 lõikele 3 määratud 
esindaja rolli.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Võrkude ja teenuste turvalisuse ja 
puutumatuse tagamiseks tuleks edendada 
otspunktkrüpteerimist ning teha see
vajaduse korral kohustuslikuks kooskõlas 
lõimitud turvalisuse ja privaatsuse 
põhimõtetega. Liikmesriigid ei tohiks 
kehtestada krüpteerimise pakkujatele, 
elektroonilise side teenuste osutajatele ega 
ühelegi teisele organisatsioonile (mitte 
ühelgi tarneahela tasandil) ühtegi sellist 
kohustust (näiteks nn tagauste loomine 
või lihtsustamine), mis võiks vähendada 
nende võrkude ja teenuste turvalisust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(30) Üldkasutatavad elektroonilise side 
teenuste lõppkasutajate kataloogid on 
laialdaselt saadaval. Üldkasutatavad 
kataloogid on mis tahes kataloogid või 
teenused, mis sisaldavad teavet 
lõppkasutajate kohta, näiteks 
telefoninumbreid (sealhulgas 
mobiiltelefoninumbreid), ja e-posti 
aadressi kontaktandmeid, ning hõlmavad 
numbriinfoteenuseid. Füüsiliste isikute 
õigus privaatsusele ja isikuandmete 
kaitsele eeldab, et füüsilisest isikust 
lõppkasutajatelt küsitakse nõusolekut enne 
nende isikuandmete kataloogi lisamist.
Juriidiliste isikute õigustatud huvi 
eelduseks on, et juriidilisest isikust 
lõppkasutajad võivad keelduda nendega 
seotud andmete kataloogi lisamisest.

(30) Üldkasutatavad elektroonilise side 
teenuste lõppkasutajate kataloogid on 
laialdaselt saadaval. Üldkasutatavad 
kataloogid on mis tahes kataloogid või 
teenused, mis sisaldavad teavet 
lõppkasutajate kohta, näiteks 
telefoninumbreid (sealhulgas 
mobiiltelefoninumbreid) ja e-posti aadressi 
kontaktandmeid, ning hõlmavad 
numbriinfoteenuseid. Väljaspool oma 
tegevusala tegutsevate füüsiliste isikute 
õigus privaatsusele ja isikuandmete 
kaitsele eeldab, et enne füüsilisest isikust 
lõppkasutajate isikuandmete kataloogi 
lisamist küsitakse selleks nende 
nõusolekut. Oma tegevusala raames 
tegutsevatel juriidilistel ja füüsilistel 
isikutel on õigustatud huvi selle vastu, et 
oma tegevusala raames tegutsevad 
juriidilisest ja füüsilisest isikust 
lõppkasutajad võiksid nendega seotud 
andmete kataloogi lisamisest keelduda.
Kui andmeid ei kogutud algselt 
üldkasutatavate kataloogide jaoks, peaks 
asjaomase lõppkasutaja nõusolekut 
taotlema algselt andmeid kogunud 
osapool. Elektroonilise side teenuse 
osutaja peaks võtma nõusoleku asjaomast 
teenust käsitleva lepingu allkirjastamise 
hetkel.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kui füüsilisest isikust lõppkasutajad 
annavad oma nõusoleku enda andmete 
lisamiseks sellistesse kataloogidesse, siis 
peaks neil olema võimalus määrata 
nõusoleku alusel kindlaks, millise 
kategooria isikuandmed kataloogi lisatakse 
(näiteks nimi, e-posti aadress, kodune 
aadress, kasutajanimi, telefoninumber). 
Lisaks sellele peaksid üldkasutatavate 
kataloogide pakkujad teavitama

(31) Kui füüsilisest isikust lõppkasutajad 
annavad nõusoleku oma andmete 
lisamiseks sellistesse kataloogidesse, siis 
peaks neil olema võimalus määrata 
nõusoleku alusel kindlaks, mis liiki
isikuandmed kataloogi lisatakse (näiteks 
nimi, e-posti aadress, kodune aadress,
kasutajanimi, telefoninumber). Lisaks 
tuleks lõppkasutajaid nõusoleku andmise 
järel ja enne nende kõnealusesse 
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lõppkasutajaid kataloogi otstarbest ja 
otsingufunktsioonidest, enne kui nad 
lõppkasutaja kõnealusesse kataloogi 
lisavad. Lõppkasutajatel peaks olema 
võimalus määrata nõusoleku alusel 
kindlaks, millise kategooria isikuandmete 
alusel saab nende kontaktandmeid otsida. 
See, millise kategooria isikuandmed on 
kataloogi lisatud ja millise kategooria
isikuandmete alusel saab lõppkasutaja 
kontaktandmeid otsida, ei pea olema 
ilmtingimata sama.

kataloogi lisamist teavitada kataloogi 
otstarbest ja otsingufunktsioonidest. 
Lõppkasutajatel peaks olema võimalus 
määrata nõusoleku alusel kindlaks, mis 
liiki isikuandmete alusel saab nende 
kontaktandmeid otsida. See, mis liiki
isikuandmed on kataloogi lisatud ja mis 
liiki isikuandmete alusel saab lõppkasutaja 
kontaktandmeid otsida, ei pea tingimata 
kokku langema. Üldkasutatavate 
kataloogide pakkujad peaksid andma 
teavet otsinguvõimalustest ja sellest, kui 
üldkasutatavad kataloogid pakuvad uusi 
funktsioone ja valikuvõimalusi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Elektroonilise side teenuste 
osutajad peaksid teavitama lõppkasutajaid 
meetmetest, mida nad saavad võtta oma 
side turvalisuse kaitsmiseks, näiteks 
kasutades konkreetset liiki tarkvara või 
krüpteerimistehnoloogiat. Nõue teavitada 
lõppkasutajaid konkreetsetest 
turvaohtudest ei vabasta teenuseosutajat 
kohustusest võtta omal kulul viivitamata 
asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada 
võimalikud uued ja ettenägematud 
turvariskid ning taastada teenuse 
turvalisuse tavapärane tase. Teave 
turvariskide kohta tuleks abonendile 
esitada tasuta. Turvalisust hinnatakse 
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 
artikliga 32.

(37) Elektroonilise side teenuste 
osutajad peaksid täitma määruse (EL) 
2016/679 artiklis 32 ja [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega 
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side 
seadustik] artiklis 40 sätestatud 
turvalisusega seotud kohustusi. Eelkõige 
peaksid elektroonilise side teenuste 
osutajad eesrindlike tehniliste 
meetmetega, sealhulgas elektroonilise side 
otspunktkrüpteerimisega tagama 
elektroonilise side andmete piisava kaitse 
loata juurdepääsu või muutmise eest, ning 
tagama edastatava või salvestatud side 
konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, st kaitsta füüsiliste isikute 
põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige nende 
õigust isikuandmete kaitsele, ja tagada 
liidus isikuandmete vaba liikumine, tuleks 
komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva määruse täiendamiseks. 
Delegeeritud õigusaktid tuleks vastu võtta 
eeskätt seoses esitatava teabega, muu 
hulgas standardikoonidena, et anda 
kergesti märgatav ja arusaadav ülevaade 
lõppseadmest eetrisse antava teabe 
kogumise, selle otstarbe, selle eest 
vastutava isiku ja mis tahes meetme 
kohta, mida lõppseadme kasutaja saab 
võtta teabe kogumise minimeerimiseks. 
Delegeeritud õigusaktid on vajalikud ka 
selleks, et määrata kindlaks 
otseturunduslike kõnede, sealhulgas 
automatiseeritud numbrivalimis- ja 
sidesüsteemide kaudu tehtavate kõnede 
identifitseerimist võimaldav kood. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks 
asjakohaseid konsultatsioone ja et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes8. 
Eelkõige selleks, et tagada võrdne 
osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist. Et tagada 
ühetaolised tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda ka
käesolevas määruses sätestatud 
rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas määrusega (EL) nr 
182/2011.

(41) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda 
käesolevas määruses sätestatud 
rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas määrusega (EL) nr 
182/2011.
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___________

Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. 
aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1–14).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega tagatakse 
elektroonilise side andmete ja 
elektroonilise side teenuste vaba liikumine 
Euroopa Liidus, mida ei tohi piirata ega 
keelata põhjustel, mis on seotud füüsiliste 
ja juriidiliste isikute eraelu puutumatuse 
ning füüsiliste isikute kaitsega 
isikuandmete töötlemisel.

2. Käesoleva määrusega tagatakse 
digitaalse ühtse turu õige ja jätkusuutlik 
toimimine ning elektroonilise side 
andmete ja elektroonilise side teenuste 
vaba liikumine Euroopa Liidus, mida ei 
tohi piirata ega keelata põhjustel, mis on 
seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute eraelu 
puutumatuse ning füüsiliste isikute 
kaitsega isikuandmete töötlemisel.

Selgitus

Digitaalse ühtse turu reguleerimine on vajalik kaitsemeetmete kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse sätetega 
täpsustatakse ja täiendatakse määrust (EL) 
2016/679, kehtestades konkreetsed 
õigusnormid lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
otstarbel.

3. Käesoleva määruse sätetega ei 
alandata füüsilistele isikutele määruses 
(EL) 2016/679 ette nähtud kaitse taset, 
vaid täpsustatakse ja täiendatakse määrust 
(EL) 2016/679, kehtestades konkreetsed 
õigusnormid lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
otstarbel.

Muudatusettepanek 25
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
elektroonilise side andmete töötlemise 
suhtes, mis toimub seoses elektroonilise 
side teenuste osutamise ja kasutamisega, 
ning lõppkasutajate lõppseadmetega seotud 
teabe suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
elektroonilise side andmete töötlemise 
suhtes, mis toimub elektroonilise side 
teenuste ja võrguteenuste kättesaadavaks 
tegemisel ja kasutamisel, ning 
lõppkasutajate lõppseadmetega seotud 
teabe suhtes.

Selgitus

Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks eraldi ära märkida elektroonilise side teenused ja 
võrguteenused.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui elektroonilise side teenuse 
osutaja ei asu Euroopa Liidus, siis nimetab 
ta kirjalikult oma esindaja Euroopa Liidus.

2. Kui elektroonilise side teenuse 
osutaja ei asu Euroopa Liidus, siis nimetab 
ta enne Euroopa Liidus tegevuse 
alustamist kirjalikult oma esindaja 
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b esitatud mõiste 
„isikutevahelise side teenus“ hõlmab 
teenuseid, mis võimaldavad isikutevahelist 
interaktiivset suhtlust teise teenusega 
olemuslikult seotud väikse 
lisafunktsioonina.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „otseturundusteadaanne“ – mis 
tahes kujul kirjalik või suuline reklaam, 
mis saadetakse ühele või mitmele 
elektroonilise side teenuse kindlakstehtud 
või kindlakstehtavale lõppkasutajale, 
sealhulgas inimsekkumist vajavate või 
mittevajavate automatiseeritud 
numbrivalimis- ja sidesüsteemide 
kasutamine, elektronpost, SMS jms;

(f) „otseturundusteadaanne“ – mis 
tahes kujul kirjalikus, audio, video, 
suulises või muus vormis reklaam, mis 
saadetakse, edastatakse, sealhulgas 
ringhäälingu kaudu, või esitatakse ühele 
või mitmele elektroonilise side teenuse 
kindlakstehtud või kindlakstehtavale 
lõppkasutajale, sealhulgas kasutades 
inimsekkumist vajavaid või mittevajavaid
automatiseeritud numbrivalimis- ja 
sidesüsteeme, elektronposti, SMS-
sõnumeid jms;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „otseturunduse häälkõned“ –
reaalajas tehtavad kõned, mille puhul ei 
kasutata automatiseeritud numbrivalimis-
ja sidesüsteeme;

(g) „otseturunduse häälkõned“ –
reaalajas tehtavad kõned, mille puhul ei 
kasutata automatiseeritud numbrivalimis-
ja sidesüsteeme; need ei hõlma 
häiresüsteemiga Amber Alert seotud 
kõnesid ja tekstisõnumeid;

Selgitus

Amber Alert on Euroopa kadunud lastest teavitamise häiresüsteem ja kadunud lastega tegelev 
politseivõrgustik, mida toetatakse Euroopa Parlamendi kirjalikus avalduses 7/2016.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE 
ISIKUTE ELEKTROONILISE SIDE 
NING NENDE LÕPPSEADMETESSE 

FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE 
ISIKUTE ELEKTROONILISE SIDE 
NING NENDE LÕPPSEADMETESSE 
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SALVESTATUD TEABE KAITSE SALVESTATUD, LÕPPSEADMETEGA 
TÖÖDELDAVA JA 
LÕPPSEADMETEGA SEOTUD TEABE 
KAITSE

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektroonilise side andmed on 
konfidentsiaalsed. Elektroonilise side 
andmetega seotud mis tahes sekkumised, 
näiteks kuulamine, pealtkuulamine, 
salvestamine, seire, skannimine või muud 
liiki infopüük, järelevalve või töötlemine
muude isikute kui lõppkasutajate poolt on 
keelatud, välja arvatud käesoleva 
määrusega lubatud juhtudel.

Elektroonilise side andmed on 
konfidentsiaalsed. Elektroonilise side 
andmetega seotud mis tahes sekkumised, 
näiteks kuulamine, pealtkuulamine, 
salvestamine, seire, skannimine või muud 
liiki infopüük või järelevalve muude 
isikute kui lõppkasutajate poolt on 
keelatud, välja arvatud käesoleva 
määrusega lubatud juhtudel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Elektroonilise side andmete lubatud 
töötlemine

Elektroonilise side andmete lubatud 
töötlemine

1. Elektroonilise side võrkude 
pakkujad ja teenuste osutajad võivad 
töödelda elektroonilise side andmeid 
järgmistel juhtudel:

1. Elektroonilise side võrkude 
pakkujad ja teenuste osutajad võivad 
töödelda elektroonilise side andmeid 
järgmistel juhtudel:

(a) kui see on vajalik side 
edastamiseks, siis selleks vajaliku aja 
vältel,  või

(a) kui see on vajalik side 
edastamiseks, siis selleks vajaliku aja 
vältel, või

(b) kui see on vajalik elektroonilise 
side võrkude ja teenuste turvalisuse 
säilitamiseks või taastamiseks või tehniliste 
tõrgete ja/või vigade tuvastamiseks 
elektroonilise side edastuses, siis selleks 
vajaliku aja vältel.

(b) kui see on rangelt vajalik 
elektroonilise side võrkude või teenuste 
turvalisuse säilitamiseks või elektroonilise 
side kättesaadavuse, turvalisuse, 
puutumatuse, konfidentsiaalsuse või 
autentsuse säilitamiseks, tagamiseks või 
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taastamiseks või tehniliste tõrgete ja/või 
vigade tuvastamiseks elektroonilise side 
edastuses, siis selleks vajaliku aja vältel.

2. Elektroonilise side teenuste 
osutajad võivad töödelda elektroonilise 
side metaandmeid järgmistel juhtudel:

2. Elektroonilise side teenuste 
osutajad ja võrkude pakkujad võivad 
töödelda elektroonilise side metaandmeid 
järgmistel juhtudel:

(a) kui see on vajalik teenuse kvaliteedi 
kohustuslike nõuete täitmiseks vastavalt 
[direktiivile, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik,] või 
määrusele (EL) 2015/212028, siis selleks 
vajaliku aja vältel,  või

(a) kui see on vajalik teenuse kvaliteedi 
kohustuslike nõuete täitmiseks vastavalt 
[direktiivile, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik,] või 
määrusele (EL) 2015/212028, siis selleks 
vajaliku aja vältel, või

(a a) kui see on vajalik mõne üksikisiku
asukoha kindlaksmääramiseks pärast 
hädaabiteenistustele, sh teenistusele 
Amber Alert tehtud kõnet, seda ka juhul, 
kui lõppkasutaja on oma metaandmete 
töötlemisest keeldunud või pole selleks 
luba andnud, tingimusel, et 
asukohaandmeid kasutatakse rangelt vaid 
sel eesmärgil ning need kustutatakse 
kohe, kui neid side edastamiseks enam ei 
vajata, või

(b) kui see on vajalik arveldamiseks, 
sidumistasude arvutamiseks või 
elektroonilise side teenuste pettusliku või 
kuritarvitava kasutamise või tellimise 
tuvastamiseks või peatamiseks või

(b) kui see on vajalik arveldamiseks, 
sidumistasude maksmiseks või 
elektroonilise side teenuste pettusliku või 
kuritarvitava kasutamise või tellimise 
tuvastamiseks või peatamiseks, või

(c) kui asjaomane lõppkasutaja on 
andnud oma nõusoleku oma side 
metaandmete töötlemiseks ühel või mitmel 
kindlaks määratud otstarbel, sealhulgas 
kõnealustele lõppkasutajatele konkreetsete 
teenuste osutamiseks, kui seda eesmärki 
või neid eesmärke ei saa saavutada 
anonüümitud teabe töötlemisega.

(c) kui asjaomane lõppkasutaja on 
andnud oma nõusoleku oma side 
metaandmete töötlemiseks ühel või mitmel 
kindlaks määratud otstarbel, sealhulgas 
kõnealustele lõppkasutajatele konkreetsete 
teenuste osutamiseks, kui seda eesmärki 
või neid eesmärke ei saa saavutada
anonüümitud andmete töötlemisega, või

(c a) kui andmete töötlemine muul 
konkreetsel eesmärgil on kooskõlas 
andmete kogumise esialgse eesmärgiga ja 
selle suhtes kehtivad konkreetsed 
kaitsemeetmed, eriti pseudonüümimine, 
nagu on ette nähtud määruse (EL) 
2016/679 artikli 6 lõikes 4.

3. Elektroonilise side teenuste 
osutajad võivad töödelda elektroonilise 

3. Elektroonilise side teenuste 
osutajad ja võrkude pakkujad võivad 
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side sisu üksnes järgmistel juhtudel: töödelda elektroonilise side sisu üksnes 
järgmistel juhtudel:

(a) ainult kõigile lõppkasutajatele 
konkreetse teenuse osutamiseks, kui 
asjaomane lõppkasutaja või asjaomased 
lõppkasutajad on andnud nõusoleku oma 
elektroonilise side sisu töötlemiseks ja 
kõnealuse teenuse osutamine ei ole 
võimalik ilma sellist sisu töötlemata,  või

(a) ainult kõigile lõppkasutajatele 
konkreetse teenuse osutamiseks, kui 
asjaomane lõppkasutaja või asjaomased 
lõppkasutajad on andnud nõusoleku oma 
elektroonilise side sisu töötlemiseks, 
selleks vajaliku aja kestel ja juhul, kui 
kõnealuse konkreetse teenuse osutamine ei 
ole võimalik ilma sellise sisu töötlemiseta 
pakkuja poolt;

(a a) ainult lõppkasutajale konkreetse 
sõnaselgelt soovitud teenuse osutamiseks 
isiklikuks või koduseks tegevuseks, kui 
asjaomane lõppkasutaja on andnud 
nõusoleku oma elektroonilise side sisu 
töötlemiseks ja kõnealuse teenuse 
osutamine ei ole võimalik ilma sellist sisu 
töötlemata, juhul kui niisuguse töötlemise 
mõju hõlmab üksnes teenust taotlenud 
lõppkasutajat ega kahjusta teiste 
kasutajate põhiõigusi; või

(b) kui kõik asjaomased lõppkasutajad 
on andnud nõusoleku oma elektroonilise 
side sisu töötlemiseks ühel või mitmel 
kindlaks määratud eesmärgil, mida ei saa 
saavutada anonüümitud teabe töötlemisega, 
ja kui teenuseosutaja on konsulteerinud 
järelevalveasutusega. Järelevalveasutusega 
konsulteerimise suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõikeid 2 
ja 3.

(b) kui kõik asjaomased lõppkasutajad 
on andnud nõusoleku oma elektroonilise 
side sisu töötlemiseks ühel või mitmel 
kindlaks määratud eesmärgil, mida ei saa 
saavutada anonüümitud teabe töötlemisega, 
ja kui teenuseosutaja on konsulteerinud 
järelevalveasutusega. Järelevalveasutusega 
konsulteerimise suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõikeid 2 
ja 3.

__________________ __________________

28Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2015. aasta määrus (EL) 
2015/2120, millega nähakse ette avatud 
internetiühendust käsitlevad meetmed ning 
millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste 
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul ning määrust (EL) nr 
531/2012, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu 
piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1–18).

28Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2015. aasta määrus (EL) 
2015/2120, millega nähakse ette avatud 
internetiühendust käsitlevad meetmed ning 
millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste 
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul ning määrust (EL) nr 
531/2012, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu 
piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1–18).
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7

Elektroonilise side andmete salvestamine 
ja kustutamine

Elektroonilise side andmete salvestamine 
ja kustutamine

1. Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 
punkti b ja artikli 6 lõike 3 punktide a ja b 
kohaldamist, kustutab elektroonilise side 
teenuse osutaja elektroonilise side sisu või 
anonüümib need andmed pärast seda, kui 
elektroonilise side sisu on selle ette nähtud 
saajale või saajatele laekunud. Kõnealuseid 
andmeid võivad registreerida või 
salvestada lõppkasutajad või kolmandad 
isikud, kellele on antud kõnealuste 
andmete registreerimise, salvestamise või 
muul viisil töötlemise õigus kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679.

1. Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 
punkti b ja artikli 6 lõike 3 punktide a, aa
ja b kohaldamist, kustutab elektroonilise 
side teenuse osutaja elektroonilise side sisu 
või anonüümib need andmed pärast seda, 
kui elektroonilise side sisu on selle ette 
nähtud saajale või saajatele laekunud. 
Kõnealuseid andmeid võivad registreerida 
või salvestada lõppkasutajad või 
kolmandad isikud, kellele on antud 
kõnealuste andmete registreerimise, 
salvestamise või muul viisil töötlemise 
õigus kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

2. Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 
punkti b ja artikli 6 lõike 2 punktide a ja c
kohaldamist, kustutab elektroonilise side 
teenuse osutaja elektroonilise side 
metaandmed või anonüümib need andmed 
pärast seda, kui need ei ole enam side 
edastamise jaoks vajalikud.

2. Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 
punkti b ja artikli 6 lõike 2 punktide a, c ja 
ca kohaldamist, kustutab elektroonilise 
side teenuse osutaja elektroonilise side 
metaandmed või anonüümib need andmed 
pärast seda, kui need ei ole enam side 
edastamise jaoks vajalikud.

3. Kui elektroonilise side 
metaandmete töötlemine toimub 
arveldamise eesmärgil kooskõlas artikli 6 
lõike 2 punktiga b, siis võib asjakohaseid
metaandmeid säilitada kuni selle 
ajavahemiku lõpuni, mille vältel võib arve 
seaduslikult vaidlustada või võib riigi 
õiguse kohaselt nõuda selle tasumist.

3. Kui elektroonilise side 
metaandmete töötlemine toimub 
arveldamise eesmärgil kooskõlas artikli 6 
lõike 2 punktiga b, siis võib sellel 
eesmärgil rangelt vajalikke metaandmeid 
säilitada kuni selle ajavahemiku lõpuni, 
mille vältel võib arve seaduslikult 
vaidlustada või võib riigi õiguse kohaselt 
nõuda selle tasumist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Artikkel 8

Lõppkasutaja lõppseadmesse salvestatud ja 
lõppseadmega seotud teabe kaitse

Lõppkasutaja lõppseadmesse salvestatud, 
seal töödeldud ja lõppseadmega seotud 
teabe kaitse

1. Lõppseadme töötlemis- ja 
salvestamisfunktsioonide kasutamine ning 
lõppkasutaja lõppseadmest teabe 
kogumine, sealhulgas selle tarkvara ja 
riistvara kohta on keelatud, kui seda ei tee 
asjaomane lõppkasutaja ise, välja arvatud 
järgmistel alustel:

1. Lõppseadme töötlemis- ja 
salvestamisfunktsioonide kasutamine ning 
lõppkasutaja lõppseadmest teabe 
kogumine, sealhulgas selle tarkvara ja 
riistvara kohta on keelatud, kui seda ei tee 
asjaomane lõppkasutaja ise, välja arvatud 
järgmistel alustel:

(a) selle ainus eesmärk on 
elektroonilise side edastamine 
elektroonilise side võrgus  või

(a) selle ainus eesmärk on 
elektroonilise side edastamine 
elektroonilise side võrgus või

(b) lõppkasutaja on andnud selleks oma 
nõusoleku või

(b) lõppkasutaja on andnud selleks oma 
nõusoleku või

(b) lõppkasutaja on andnud selleks oma 
nõusoleku või

(b) lõppkasutaja on andnud selleks oma 
nõusoleku või

(c) see on vajalik lõppkasutaja 
soovitud infoühiskonna teenuse 
osutamiseks või

(c) see on vajalik lõppkasutaja 
soovitud infoühiskonna teenuse 
osutamiseks sellise teenuse osutamiseks 
kuluva aja jooksul või

(d) see on vajalik veebis külastajate 
arvu mõõtmiseks, kui kõnealust mõõtmist 
teostab lõppkasutaja soovitud 
infoühiskonna teenuse osutaja.

(d) see on vajalik, et saada teavet 
osutatud infoühiskonna teenuse tehnilise 
kvaliteedi või tulemuslikkuse või 
lõppseadme toimivuse kohta, ning sel ei 
ole asjaomase lõppkasutaja eraelu 
puutumatusele mingit või arvestatavat 
mõju, või

(d a) see on vajalik lõppkasutaja 
lõppseadme turvalisuse, 
konfidentsiaalsuse, puutumatuse, 
kättesaadavuse ja autentsuse tagamiseks, 
eelkõige uuenduste abil, või siis tehniliste 
vigade ja puuduste avastamiseks selleks 
vajaliku aja jooksul järgmistel 
tingimustel:

i) see ei muuda mingil viisil riist- või 
tarkvara toimivust ega kasutaja valitud 
privaatsusseadeid;

ii) kasutajat teavitatakse enne 
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igakordset uuenduse installimist; ning

iii) kasutajal on võimalik mis tahes 
uuenduste automaatne installimine 
blokeerida või seda edasi lükata.

Keelatud on koguda teavet, mida lõppseade 
annab eetrisse selleks, et luua ühendus teise 
seadme ja/või võrguseadmega, välja 
arvatud järgmistel juhtudel:

Keelatud on koguda teavet, mida lõppseade 
annab eetrisse selleks, et luua ühendus teise 
seadme või võrguseadmega, välja arvatud 
järgmistel juhtudel:

(a) see toimub ainult ühenduse 
loomiseks ja selleks vajaliku aja vältel  või

(a) see toimub ainult ühenduse 
loomiseks ja selleks vajaliku aja vältel või

(b) nähtaval kohal kuvatakse selget 
teavet vähemalt andmete kogumise viiside, 
otstarbe ja selle eest vastutava isiku kohta 
ning muud määruse (EL) 2016/679 artiklis
13 nõutud teavet, kui kogutakse 
isikuandmeid, ning samuti teavet mis tahes 
meetmete kohta, mida lõppseadme 
lõppkasutaja saab võtta teabe kogumise 
peatamiseks või minimeerimiseks.

(b) lõppkasutaja on andnud oma 
nõusoleku pärast seda, kui tema 
lõppseadmesse on saadetud teade teabe
kogumise eesmärkide, sealhulgas 
kogumise viiside ja selle eest vastutava 
isiku kohta ning muu isikuandmete 
kogumise korral määruse (EL) 2016/679 
artikli 13 kohaselt nõutav teave, ning 
samuti teave mis tahes meetmete kohta, 
mida lõppseadme lõppkasutaja saab võtta 
teabe kogumise peatamiseks või 
minimeerimiseks, või

(b a) teabe kogumine on rangelt vajalik 
statistilistel eesmärkidel, see toimub 
ajaliselt ja ruumiliselt vaid antud 
eesmärgil vajalikus ulatuses ning kohe, 
kui andmeid nimetatud eesmärgil enam ei 
vajata, need anonüümitakse või 
kustutatakse selliselt, et neid ei ole enam 
võimalik siduda asjaomase lõppseadmega 
ega lõppkasutajaid nende lõppseadme abil 
kindlaks teha, ning teabe edasine 
töötlemine toimub üksnes statistiliste 
koondandmete saamise eesmärgil.

Sellise teabe kogumise eeltingimus on 
riskidega kooskõlas oleva turvalisuse 
taseme tagamiseks asjakohaste tehniliste 
ja korralduslike meetmete võtmine, nagu 
on sätestatud määruse (EL) 2016/679 
artiklis 32.

Sellise teabe kogumise eeltingimus on 
asjakohaste tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmine, et tagada riskidega 
kooskõlas oleva turvalisuse tase, nagu on 
sätestatud määruse (EL) 2016/679 
artiklis 32.

3. Vastavalt lõike 2 punktile b 
esitatava teabe võib esitada koos 
standardikoonidega, et anda kergesti 
märgatav, arusaadav ja loetav sisuline 
ülevaade teabe kogumisest.
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4. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastavalt artiklile 27 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
standardikoonidega esitatav teave ja 
standardikoonide esitamise kord.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9

Nõusolek Nõusolek

1. Kohaldatakse määruse (EL) 
2016/679 artikli 4 punktis 11 ja artiklis 7 
sätestatud nõusoleku mõistet ja nõusoleku 
andmise tingimusi.

1. Kohaldatakse määruse (EL) 
2016/679 artikli 4 punktis 11 ja artiklis 7 
sätestatud nõusoleku mõistet ja nõusoleku 
andmise tingimusi.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist võib juhul, kui see on 
tehniliselt võimalik ja otstarbekas, anda 
artikli 8 lõike 1 punkti b otstarbel 
nõusoleku, kasutades internetile 
juurdepääsu võimaldava tarkvararakenduse 
asjakohaseid tehnilisi seadeid.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, võib juhul, kui see on 
tehniliselt võimalik ja otstarbekas, anda 
artikli 8 lõike 1 punkti b otstarbel 
nõusoleku, kasutades internetile 
juurdepääsu võimaldava tarkvararakenduse 
asjakohaseid tehnilisi seadeid.

Kui kasutaja annab nõusoleku selliste 
tehniliste seadete abil, peavad need seaded 
olema kõigi muude osapoolte suhtes 
siduvad ja jõustatavad. Kui juurdepääs 
teenusele eeldab sellise teabe töötlemist, 
mis ei ole teenuse osutamiseks rangelt 
vajalik ning lõppkasutaja on keeldunud 
andmast selliseks töötlemiseks oma 
nõusolekut, antakse lõppkasutajale 
teenusele juurdepääsuks muud mõistlikud 
võimalused.

3. Lõppkasutajatele, kes on andnud 
nõusoleku elektroonilise side andmete 
töötlemiseks, nagu on sätestatud artikli 6 
lõike 2 punktis c ja artikli 6 lõike 3 
punktides a ja b, antakse võimalus oma 
nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu on 
sätestatud määruse (EL) 2016/679 artikli 7 
lõikes 3, ning kuni töötlemine toimub, 

3. Lõppkasutajatele, kes on andnud 
nõusoleku elektroonilise side andmete 
töötlemiseks, nagu on sätestatud artikli 6 
lõike 2 punktis c ja artikli 6 lõike 3 
punktides a, aa ja b, antakse võimalus oma 
nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu on 
sätestatud määruse (EL) 2016/679 artikli 7 
lõikes 3. Nõusoleku tagasivõtmine peab 
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tuletatakse neile seda võimalust iga kuue 
kuu tagant meelde.

olema sama lihtne nagu selle andmine.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 Artikkel 10

Pakutavate privaatsusseadete variandid ja 
neid käsitlev teave

Pakutavate privaatsusseadete variandid ja 
neid käsitlev teave

1. Elektroonilist sidet, sealhulgas 
internetis teabe hankimist ja kuvamist 
võimaldav turule lastud tarkava pakub 
võimalust keelata kolmandal isikul
lõppkasutaja lõppseadmesse teabe 
salvestamine või juba lõppseadmesse 
salvestatud teabe töötlemine.

1. Elektroonilist sidet, sealhulgas 
internetis teabe hankimist ja kuvamist 
võimaldav turule lastud tarkava pakub 
asjakohaseid tehnilisi seadeid, millele on 
osutatud artikli 9 lõikes 2. Sellised seaded 
pakuvad lõimitud võimalust keelata teistel 
osapooltel lõppkasutaja lõppseadme 
töötlus- ja salvestamisvõimaluste 
kasutamine või nimetatud seadmest sellise
teabe kogumine, mis ei ole vajalik 
lõppkasutaja soovitud konkreetse teenuse 
osutamiseks.

Lisaks võimaldab esimeses lõigus 
osutatud tarkvara loobuda 
seadmeteülesest jälgimisest.

2. Installimise ajal annab tarkvara
lõppkasutajale teada, millised on 
privaatsusseadete võimalused, ning 
installimise jätkamiseks peab lõppkasutaja 
nõustuma ühe seade kasutamisega.

2. Tarkvara annab lõppkasutajale 
teada privaatsusseadete võimalustest 
installimise ajal ning pärast mis tahes 
tarkvarauuendust, mis mõjutab andmete 
salvestamist lõppkasutaja lõppseadmesse 
või sinna juba salvestatud info töötlemist.

Privaatsusseadete võimalused esitatakse 
selliselt, et lõppkasutaja saab teha täiesti 
teadliku otsuse.

Privaatsusseadete eri variandid peavad 
olema lõppseadme või tarkvara 
kasutamise ajal kergesti ligipääsetavad ja 
muudetavad.

Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 25. 
novembriks 2018 suunised selle kohta, 
millistele nõusoleku andmise tingimustele 
asjaomased tehnilised seade peavad 
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vastama.

3. 25. mai 2018. aasta seisuga juba 
installitud tarkvara puhul tuleb lõigetega 1 
ja 2 kehtestatud nõuded täita esimese 
tarkvarauuenduse ajal, aga hiljemalt 25. 
augustil 2018.

3. 25. mai 2018. aasta seisuga juba 
installitud tarkvara puhul tuleb lõigetega 1 
ja 2 kehtestatud nõuded täita esimese 
tarkvarauuenduse ajal, kuid mitte hiljem 
kui 25. augustiks 2019.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 Artikkel 11

Piirangud Piirangud 

1. Euroopa Liidu või liikmesriigi 
õigus võib piirata õigusmeetme abil 
artiklites 5–8 sätestatud kohustuste ja 
õiguste ulatust, kui sellise piirangu puhul 
austatakse põhiõiguste ja -vabaduste 
olemust ning see on vajalik, asjakohane ja 
proportsionaalne meede demokraatlikus 
ühiskonnas ühe või mitme üldise avaliku 
huvi kaitsmiseks, millele on osutatud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 23 lõike 1 
punktides a–e, või jälgimise, kontrolli või 
regulatiivsete ülesannete täitmiseks, mis 
on seotud avaliku võimu teostamisega 
selliste huvide jaoks.

1. Euroopa Liidu või liikmesriigi 
õigus võib piirata seadusandliku meetme
abil artiklites 5...8 sätestatud õiguste ja 
kohustuste ulatust, kui sellise piirangu 
puhul austatakse põhiõiguste ja -vabaduste 
olemust ning kui see on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik, asjakohane ja 
proportsionaalne meede ühe või mitme 
järgmise üldise avaliku huvi kaitsmiseks:

(a) riiklik julgeolek;

(b) riigikaitse;

(c) tõsiste kuritegude tõkestamine, 
uurimine, avastamine või nende eest 
vastutusele võtmine või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, 
sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmine ja 
nende ennetamine.

Eelkõige peab iga artiklis 5 osutatud 
seadusandlik meede, millega piiratakse 
õiguste ja kohustuste ulatust, vajaduse 
korral sisaldama määruse (EL) 2016/679 
artikli 23 lõike 2 kohaseid erisätteid ja 
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seda võib kohaldada üksnes kohtuotsuse 
põhjal.

Vastavalt artiklile 17 ei või ükski lõikes 1 
osutatud meede nõrgestada kasutatud 
krüpteerimismeetodeid ega kahjustada 
lõppseadme, sidevõrkude või -teenuste 
turvalisust ja puutumatust.

2. Elektroonilise side teenuste 
osutajad võtavad kasutusele 
asutusesisesed menetlused, et reageerida 
taotlustele saada juurdepääs lõppkasutajate 
elektroonilise side andmetele lõike 1 
kohaselt vastu võetud õigusliku meetme 
alusel. Vastava taotluse korral esitavad 
nad pädevale järelevalveasutusele teabe 
asjaomase korra, saabunud taotluste arvu, 
viidatud õigusliku aluse ja oma vastuse
kohta.

2. Elektroonilise side teenuste 
osutajad annavad vastava taotluse korral 
pädevatele järelevalveasutustele ja 
üldsusele teavet taotluste kohta saada 
juurdepääs lõppkasutajate elektroonilise 
side andmetele lõike 1 kohaselt vastu 
võetud õigusliku meetme alusel, eelkõige 
saadud ja rahuldatud taotluste arvu ja 
kasutatud õiguslike põhjenduste kohta.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui helistatakse 
hädaabiteenistustele, tühistavad 
üldkasutatava numbripõhise isikutevahelise 
side teenuste osutajad helistaja liini 
numbrinäidu edastamise keelu ja eiravad 
lõppkasutaja metaandmete töötlemisest 
keeldumist või tema nõusoleku puudumist 
liinipõhiselt hädaabi sidega tegelevate 
organisatsioonide puhul, sealhulgas 
häirekeskuste puhul, et sellisele sidele
vastata olenemata sellest, kas helistav 
lõppkasutaja on keelanud oma liini 
numbrinäidu edastamise.

1. Kui helistatakse 
hädaabiteenistustele, tühistavad 
üldkasutatava numbripõhise isikutevahelise 
side teenuste osutajad helistaja liini 
numbrinäidu edastamise keelu liinipõhiselt 
hädaabi sidega tegelevate 
organisatsioonide, sealhulgas häirekeskuste 
puhul, et sellisele kõnele vastata ka juhul, 
kui helistav kasutaja on keelanud oma liini 
numbrinäidu edastamise.

Selgitus

Välja jäetud ja viidud üle artikli 6 uude lõikesse 2 a.

Muudatusettepanek 39
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määrusega ei piirata 
hädaabinumbri 112 teenusel põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemi kasutamise 
nõuete kohaldamist (määrus (EL) 
2015/758) ning võimaldatakse süsteemil 
eCall võimalikult tõhusalt hädaolukordi 
lahendada ja oma ülesandeid täita.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) blokeerida konkreetsetelt 
numbritelt või anonüümsetest allikatest 
sissetulevad kõned;

(a) blokeerida sissetulevad kõned 
konkreetsetelt numbritelt või numbritelt, 
mille spetsiaalne kood või eesliide näitab, 
et tegemist on artikli 16 lõike 3 punktis b 
osutatud turunduskõnega, või 
anonüümsetest allikatest sissetulevad 
kõned;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15

Üldkasutatavad kataloogid Üldkasutatavad kataloogid 

1. Üldkasutatavate kataloogide 
pakkujad peavad saama füüsilisest isikust 
lõppkasutaja nõusoleku, et lisada nende 
isikuandmed kataloogi, ja seega peavad 
nad saama nende lõppkasutajate 
nõusoleku andmete lisamiseks
isikuandmete kategooriate kaupa, kui 
sellised andmed on asjakohased kataloogi 
otstarbe jaoks, mille on määranud 

1. Elektroonilise side teenuste 
osutajad peavad saama füüsilisest isikust 
lõppkasutaja nõusoleku, et jagada nende 
isikuandmeid üldkasutatavate kataloogide 
pakkujatega, ja seega peavad nad andma 
lõppkasutajatele teavet andmete lisamise 
kohta isikuandmete liikide kaupa, kui 
sellised andmed on vajalikud kataloogi 
otstarbe jaoks. Kataloogi pakkujad peavad 
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kindlaks kataloogi tagaja. Kataloogi 
pakkujad peavad andma füüsilisest isikust 
lõppkasutajatele võimaluse selliseid 
andmeid kontrollida, parandada ja 
kustutada.

andma füüsilisest isikust lõppkasutajatele 
võimaluse selliseid andmeid kontrollida, 
parandada ja kustutada.

2. Üldkasutatavate kataloogide 
pakkujad teavitavad füüsilisest isikust 
lõppkasutajaid, kelle isikuandmed on 
kataloogis, kataloogi võimalikest 
otsingufunktsioonidest ning saavad 
lõppkasutajate nõusoleku enne, kui 
selliseid otsingufunktsioone saab nende 
andmete puhul kasutada.

2. Üldkasutatavate kataloogide 
pakkujad teavitavad füüsilisest isikust 
lõppkasutajaid, kelle isikuandmed on 
kataloogis, kataloogi võimalikest 
otsingufunktsioonidest ning saavad 
lõppkasutajate nõusoleku enne, kui 
selliseid otsingufunktsioone saab nende 
andmete puhul kasutada.

3. Üldkasutatavate kataloogide 
pakkujad annavad juriidilisest isikust 
lõppkasutajatele võimaluse keelduda 
nendega seotud andmete lisamisest 
kataloogi. Kataloogi pakkujad peavad 
andma juriidilisest isikust lõppkasutajatele 
võimaluse kõnealuseid andmeid 
kontrollida, parandada ja kustutada.

3. Elektroonilise side teenuste 
osutajad või üldkasutatavate kataloogide 
pakkujad annavad juriidilisest isikust 
lõppkasutajatele või oma tegevusalal 
tegutsevatele füüsilisest isikust 
lõppkasutajatele võimaluse keelduda 
nendega seotud andmete lisamisest 
kataloogi. Kataloogi pakkujad peavad 
võimaldama juriidilisest isikust 
lõppkasutajatel või oma tegevusalal 
tegutsevatel füüsilisest isikust 
lõppkasutajatel kõnealuseid andmeid 
kontrollida, parandada ja kustutada.

4. Võimalus vältida üldkasutatavasse 
kataloogi lisamist või kontrollida, 
parandada ja kustutada endaga seotud mis 
tahes andmeid, antakse lõppkasutajale 
tasuta.

4. Võimaluse vältida üldkasutatavasse 
kataloogi lisamist või kontrollida, 
parandada ja kustutada endaga seotud mis 
tahes andmeid annab lõppkasutajale tasuta
ja lihtsasti teostataval kujul elektroonilise 
side teenuste osutaja või vahetult 
üldkasutatava kataloogi pakkuja. 

4 a. Kui füüsilisest isikust 
lõppkasutajate isikuandmed on 
üldkasutatavasse kataloogi lisatud enne 
käesoleva määruse jõustumist ning 
nõusoleku saamine oleks kataloogi või 
esialgse teenuse osutaja jaoks 
ebamõistlikult koormav, võivad selliste 
lõppkasutajate isikuandmed jääda 
üldkasutatavasse kataloogi, sealhulgas 
selle otsingufunktsiooniga versioonidesse, 
välja arvatud juhul, kui lõppkasutajad on 
selgesõnaliselt keelanud oma andmete 
kataloogi lisamise või nende suhtes 
olemasolevate otsingufunktsioonide 
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kasutamise.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 Artikkel 16

Mittetellitud teadaanded Mittetellitud teadaanded 

1. Füüsilised või juriidilised isikud 
võivad kasutada elektroonilise side 
teenuseid, et saata otseturundusteadaandeid 
füüsilisest isikust lõppkasutajatele, kes on 
andnud selleks oma nõusoleku.

1. Füüsilised või juriidilised isikud 
võivad kasutada elektroonilise side 
teenuseid, et saata otseturundusteadaandeid 
lõppkasutajatele, kes on füüsilised isikud 
ja on andnud selleks oma nõusoleku.

2. Kui füüsiline või juriidiline isik 
saab oma kliendi elektronposti 
elektroonilised kontaktandmed toote või 
teenuse müügi kontekstis kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679, siis võib 
kõnealune füüsiline või juriidiline isik 
kasutada neid elektroonilisi 
kontaktandmeid oma sarnaste toodete või 
teenuste otseturunduseks ainult juhul, kui 
klientidele antakse selge ja otsene võimalus
sellisest kasutusest tasuta ja lihtsasti 
keelduda. Keeldumise õigus antakse teabe 
kogumise ajal ja iga kord, kui saadetakse 
sõnum.

2. Kui füüsiline või juriidiline isik 
saab oma kliendi elektronposti 
elektroonilised kontaktandmed toote või 
teenuse müügi kontekstis kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679, siis võib 
kõnealune füüsiline või juriidiline isik 
kasutada neid elektroonilisi 
kontaktandmeid oma toodete või teenuste 
otseturunduseks ainult juhul, kui 
klientidele antakse selge ja otsene võimalus 
sellisest kasutusest tasuta ja lihtsasti 
keelduda. Klienti teavitatakse keeldumise 
õigusest ja talle antakse lihtne võimalus 
seda kasutada teabe kogumise ajal ja iga 
kord, kui saadetakse sõnum.

3. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 
kohaldamist, peavad füüsilised ja 
juriidilised isikud, kes kasutavad 
otseturunduslike kõnede tegemiseks 
elektroonilise side teenuseid, tegema 
järgmist:

3. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 
kohaldamist, peavad füüsilised ja 
juriidilised isikud, kes kasutavad 
otseturunduslike kõnede tegemiseks 
elektroonilise side teenuseid, tegema 
järgmist:

(a) esitavad selle liini numbri, mille 
kaudu saab nendega ühendust võtta, ja või

(a) esitama selle liini numbri, mille 
kaudu saab nendega ühendust võtta, või

(b) esitavad konkreetse koodi ja/või 
eesliite, mis näitab, et tegemist on 
turundusliku kõnega.

(b) esitama konkreetse koodi ja/või 
eesliite, mis näitab, et tegemist on 
turundusliku kõnega.

4. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, võivad liikmesriigid oma 
õiguses sätestada, et füüsilisest isikust 

4. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, võivad liikmesriigid oma 
õiguses sätestada, et füüsilisest isikust 
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lõppkasutajatele lubatakse 
otseturunduslike häälkõnede tegemist 
ainult juhul, kui asjaomane füüsilisest 
isikust lõppkasutaja ei ole keeldunud 
kõnealuste teadaannete saamisest.

lõppkasutajatele lubatakse 
otseturunduslikke häälkõnesid teha vaid
juhul, kui asjaomane füüsilisest isikust 
lõppkasutaja ei ole keeldunud kõnealuste 
teadaannete saamisest. Liikmesriigid 
tagavad, et kasutajad saaksid keelduda 
mittetellitud teadaannete saamisest 
riikliku nn ära-helista-registri kaudu, 
tagades sealjuures, et kasutajale piisab 
ühekordsest keeldumisest.

5. Liikmesriigid tagavad Euroopa 
Liidu õiguse ja kohaldatavate riiklike 
õigusaktide raames, et juriidilisest isikust 
lõppkasutajate õigustatud huvi seoses 
lõikes 1 sätestatud viisil saadetavate 
soovimatute teadaannetega on piisavalt 
kaitstud.

5. Liikmesriigid tagavad Euroopa 
Liidu õiguse ja kohaldatavate riiklike 
õigusaktide raames, et juriidilisest isikust 
lõppkasutajate õigustatud huvi seoses 
lõikes 1 sätestatud viisil saadetavate 
soovimatute teadaannetega on piisavalt 
kaitstud.

6. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
kasutab elektroonilise side teenuseid 
otseturundusteadaannete edastamiseks, 
teavitab lõppkasutajaid sellest, et teadaande 
puhul on tegemist turundusega, ja sellest, 
millise juriidilise või füüsilise isiku nimel 
teadaanne edastatakse, ning esitab saajatele 
vajaliku teabe, et nad saaksid kasutada oma 
õigust võtta lihtsasti tagasi oma nõusolek 
saada edaspidi turundusteadaandeid.

6. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
kasutab elektroonilise side teenuseid 
otseturundusteadaannete edastamiseks, 
teavitab lõppkasutajaid sellest, et teadaande 
puhul on tegemist turundusega, ja sellest, 
millise juriidilise või füüsilise isiku nimel 
teadaanne edastatakse, ning esitab saajatele 
vajaliku teabe, et nad vastavalt määruse 
(EL) 2016/679 artikli 12 lõikele 5 saaksid
tasuta kasutada oma õigust võtta tagasi 
oma nõusolek või edaspidi 
turundusteadete saamisest keelduda.
Varjatud saatja identiteedi, vale 
kontaktteabe või vale saatja aadressi või 
helistaja numbri kasutamine 
otseturunduslikel eesmärkidel on 
keelatud.

7. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 
artikli 26 lõikele 2 rakendusmeetmeid, 
millega määratakse kindlaks turunduslike 
kõnede kindlaks tegemiseks kasutatav 
kood või eesliide vastavalt lõike 3 punktile 
b.

7. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 
artikli 26 lõikele 2 rakendusmeetmeid, 
millega määratakse kindlaks turunduslike 
kõnede kindlaks tegemiseks kasutatav 
kood või eesliide vastavalt lõike 3 punktile 
b.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17

Teave tuvastatud turvariskide kohta Turvalisusega seotud kohustused

Kui konkreetne risk võib seada ohtu 
võrkude ja elektroonilise side teenuste 
turvalisuse, teavitab elektroonilise side 
teenuse osutaja lõppkasutajaid sellisest 
riskist ja, kui risk jääb väljapoole 
teenuseosutaja võetavate meetmete 
ulatust, mis tahes võimalikest 
parandusmeetmetest, sealhulgas nende 
võtmise tõenäolisest kulust.

Elektroonilise side teenuste osutajad 
peavad täitma määruses (EL) 2016/679 ja 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis, millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik] sätestatud 
turvakohustusi. Elektroonilise side 
teenuste osutajad peavad tagama
elektroonilise side andmete piisava kaitse 
loata juurdepääsu või muutmise eest ning 
tagama side konfidentsiaalsuse ja 
puutumatuse eesrindlike tehniliste 
meetmetega, sealhulgas selliste 
krüptograafiliste meetoditega nagu 
otspunktkrüpteerimine.

Lõppkasutajate turvanõuetest 
teavitamiseks tuleb edendada tarkvara ja 
lõppseadmete turva- ja kvaliteedinäitajaid 
määratlevaid enesesertifitseerimis- ja 
märgistamissüsteeme.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koostada järelevalveasutustele 
suunised artikli 9 lõike 1 kohaldamise ja 
juriidiliste isikute nõusoleku andmise 
erisuste kohta;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõppkasutajal või lõppkasutajate 
rühmal on õigus volitada 
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mittetulunduslikku asutust, 
organisatsiooni või ühendust, mis on 
nõuetekohaselt asutatud kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi õigusega, mille 
põhikirjajärgsed eesmärgid on avalikes 
huvides ning mis tegutseb nende 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse 
kaitsmise valdkonnas, esitama tema nimel 
kaebust, kasutama tema nimel käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud õigusi ning 
kasutama tema nimel õigust saada artiklis 
22 osutatud hüvitist (kui hüvitis on 
asjaomase liikmesriigi õigusega ette 
nähtud).

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Sõltumata lõppkasutaja volitusest 
on asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel õigus esitada liikmesriigis, kus 
ta on registreeritud, kaebus käesoleva 
artikli lõike 1 kohaselt pädevale 
järelevalveasutusele ja kasutada 
käesoleva artikli lõikes 2 osutatud õigusi, 
kui ta on seisukohal, et lõppkasutaja 
käesolevast määrusest tulenevaid õigusi 
on rikutud.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA 
RAKENDUSAKTID

RAKENDUSAKTID



PE602.722v02-00 42/46 AD\1135572ET.docx

ET

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 8 lõikes 4 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
õigus antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast].

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
parema õigusloome kohta.

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

6. Vastavalt artikli 8 lõikele 4 vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
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et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 Artikkel 27

Kehtetuks tunnistamine Kehtetuks tunnistamine

1. Direktiiv 2002/58/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 25. maist 2018.

1. Direktiiv 2002/58/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 25. novembrist 2018.

2. Viiteid kehtetuks tunnistatud 
direktiivile käsitatakse viidetena 
käesolevale määrusele.

2. Viiteid kehtetuks tunnistatud 
direktiivile käsitatakse viidetena 
käesolevale määrusele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 Artikkel 28

Järelevalve- ja hindamisklausel Järelevalve- ja hindamisklausel

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks
2018 üksikasjaliku programmi käesoleva 
määruse tulemuslikkuse järelevalve 
tegemiseks.

Komisjon koostab hiljemalt 1. juuniks
2018 üksikasjaliku programmi käesoleva 
määruse tulemuslikkuse järelevalve 
teostamiseks.

Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva ja edaspidi 
iga kolme aasta järel hindab komisjon 
käesolevat määrust ning esitab peamised 
järeldused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele. Hindamise põhjal 
koostatakse vajaduse korral ettepanek 
käesoleva määruse muutmiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks, võttes arvesse 
õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva ja edaspidi 
iga kolme aasta järel hindab komisjon 
käesolevat määrust ning esitab peamised 
järeldused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele. Hindamise põhjal 
koostatakse vajaduse korral ettepanek 
käesoleva määruse muutmiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks, võttes arvesse 
õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 
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arengut. arengut. 

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 Artikkel 29

Jõustumine ja kohaldamine Jõustumine ja kohaldamine

1. Käesolev määrus jõustub 
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1. Käesolev määrus jõustub 
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2. Seda kohaldatakse alates 25. maist
2018.

2. Seda kohaldatakse alates 25. 
novembrist 2018.
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