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LÜHISELGITUS

Põhimõte, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele, on kehtestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 16 lõikes 1. ELi toimimise lepingu artikli 16 
lõikes 2 on sätestatud konkreetne õiguslik alus isikuandmete kaitset käsitlevate õigusnormide 
vastuvõtmiseks. Lisaks on isikuandmete kaitse sätestatud ühe põhiõigusena Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 8. 

Õigust isikuandmete kaitsele kohaldatakse ka isikuandmete töötlemise suhtes ELi 
institutsioonide, organite ja asutuste poolt. Määrus (EÜ) nr 45/2001, mis on olulisim kehtiv 
ELi õigusakt, millega reguleeritakse isikuandmete kaitset liidu institutsioonides, võeti 2001. 
aastal vastu kahel eesmärgil: kaitsta põhiõigust isikuandmete kaitsele ja tagada isikuandmete 
vaba liikumine kogu liidus. 

27. aprillil 2016 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/697 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). 
Isikuandmete kaitse üldmäärust hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018. Käesolevas 
määruses nõutakse määruse (EÜ) nr 45/2001 kohandamist määruses (EL) 2016/679 sätestatud 
põhimõtete ja õigusnormidega, et luua liidus tugev ja ühtne andmekaitseraamistik ning 
võimaldada mõlema õigusakti samaaegset kohaldamist. 

Komisjoni ettepanekus on välja toodud muudatused, mis on vajalikud 2001. aasta määruse 
õiglaseks ja tasakaalustatud kohandamiseks isikuandmete kaitse üldmäärusega. Ühes 
küsimuses lahkneb ettepanek siiski põhjendamatult isikuandmete kaitse üldmäärusest: see 
puudutab alaealise nõusoleku vanusepiiri.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Füüsiliste isikute kaitse 
isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi 
„harta“) artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artikli 16 lõikes 1 on 
sätestatud, et igaühel on õigus oma 
isikuandmete kaitsele.

1) Füüsiliste isikute kaitse 
isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi 
„harta“) artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artikli 16 lõikes 1 on 
sätestatud, et igaühel on õigus oma 
isikuandmete kaitsele. See õigus on 
tagatud ka Euroopa inimõiguste ja 



PE605.974v02-00 4/30 AD\1136074ET.docx

ET

põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artikliga 8.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 45/200111 on sätestatud 
füüsilistele isikutele samaväärsed 
kohtulikult kaitstavad õigused, määratud 
kindlaks liidu institutsioonide ja asutuste 
vastutavate töötlejate kohustused andmete 
töötlemisel ning sellega on loodud 
sõltumatu järelevalveasutus, Euroopa 
Andmekaitseinspektor, mis vastutab 
isikuandmete liidu institutsioonide ja 
asutuste poolse töötlemise jälgimise eest. 
Seda ei kohaldata aga isikuandmete 
töötlemise suhtes, mis toimub liidu 
institutsioonide ja asutuste tegevuse käigus, 
mis jääb väljapoole liidu õiguse 
kohaldamisala.

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 45/200111 on sätestatud 
füüsilistele isikutele samaväärsed 
kohtulikult kaitstavad õigused, määratud 
kindlaks liidu institutsioonide ja asutuste 
vastutavate töötlejate kohustused andmete 
töötlemisel ning sellega on loodud 
sõltumatu järelevalveasutus, Euroopa 
Andmekaitseinspektor, mis vastutab 
isikuandmete liidu institutsioonide ja 
asutuste poolse töötlemise jälgimise eest.
Määrusega (EÜ) nr 45/2001 püütakse 
saavutada kaht eesmärki: kaitsta 
põhiõigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada isikuandmete vaba liikumine kogu 
liidus. Seda ei kohaldata aga isikuandmete 
töötlemise suhtes, mis toimub liidu 
institutsioonide ja asutuste tegevuse käigus, 
mis jääb väljapoole liidu õiguse 
kohaldamisala.

_________________ _______________

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
45/2001 üksikisiku kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
45/2001 üksikisiku kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5) Kogu liitu hõlmava isikuandmete 
kaitset käsitleva sidusa lähenemisviisi ja 
liidus isikuandmete vaba liikumise huvides 
on ühtlustada võimalikult suures ulatuses 
liidu institutsioonide ja asutuste 
andmekaitsenorme liikmesriikides avaliku 
sektori jaoks vastu võetud 
andmekaitsenormidega. Kui käesoleva 
määruse sätted tuginevad samale mõistele 
kui määruse (EL) 2016/679 sätted, tuleks 
mõlemaid sätteid tõlgendada ühetaoliselt, 
eelkõige kuna käesoleva määruse 
ülesehitust tuleks mõista võrdväärsena 
määruse (EL) nr 2016/679 ülesehitusega.

5) Kogu liitu hõlmava isikuandmete 
kaitset käsitleva sidusa lähenemisviisi ja 
liidus isikuandmete vaba liikumise huvides 
on ühtlustada liidu institutsioonide, 
organite ja asutuste andmekaitsenorme 
liikmesriikides avaliku sektori jaoks vastu 
võetud andmekaitsenormidega. Kui 
käesoleva määruse sätted tuginevad samale 
mõistele kui määruse (EL) 2016/679 
sätted, tuleks mõlemaid sätteid Euroopa 
Liidu kohtu kohtupraktika kohaselt1a

tõlgendada ühetaoliselt, eelkõige kuna 
käesoleva määruse ülesehitust tuleks 
mõista võrdväärsena määruse (EL) nr 
2016/679 ülesehitusega.

_________________

1a Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 9. märts 
2010, komisjon vs. Saksamaa, C-518/07, 
ECLI:EU:C:2010:125, punktid 26 ja 28.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Juhul kui aluslepingu V jaotise 4. ja 
5. peatüki kohaldamisalasse jäävaid 
tegevusi teostava liidu asutuse 
asutamismääruses on sätestatud 
operatiivsete isikuandmete töötlemiseks 
eraldiseisev andmekaitsekord, ei peaks 
käesolev määrus seda korda mõjutama. 
Komisjon peaks siiski kooskõlas direktiivi 
(EL) 2016/680 artikliga 62 vaatama 6. 
maiks 2019 läbi liidu õigusaktid, mis 
reguleerivad pädevate asutuste poolt 
andmete töötlemist süütegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise, sealhulgas avalikku 
julgeolekut ähvardavate ohtude eest 
kaitsmise ja ennetamise eesmärgil, ning 
vajaduse korral tegema vajalikud 
ettepanekud nende muutmiseks, et tagada 
järjepidev lähenemine isikuandmete 

10) Juhul kui aluslepingu V jaotise 4. ja 
5. peatüki kohaldamisalasse jäävaid 
tegevusi teostava liidu asutuse 
asutamismääruses on sätestatud 
operatiivsete isikuandmete töötlemiseks 
eraldiseisev andmekaitsekord, ei peaks 
käesolev määrus seda korda mõjutama, kui 
see on kooskõlas direktiivi (EL) 2016/679 
sätetega. Komisjon peaks siiski kooskõlas 
direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 62 
vaatama 6. maiks 2019 läbi liidu 
õigusaktid, mis reguleerivad pädevate 
asutuste poolt andmete töötlemist 
süütegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise, sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja 
ennetamise eesmärgil, ning vajaduse korral 
tegema vajalikud ettepanekud nende 
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kaitsele kriminaalasjades tehtava politsei-
ja õigusalase koostöö valdkonnas.

muutmiseks, et tagada järjepidev 
lähenemine isikuandmete kaitsele 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö valdkonnas.

Selgitus

Mis tahes isikuandmete kaitse kord peab olema kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Nõusolek tuleks anda selge 
kinnitusena, näiteks kirjaliku kinnituse 
vormis, sealhulgas elektroonilisel teel, või 
suulise avaldusena, millega andmesubjekt 
annab vabatahtlikult, konkreetselt, 
teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku teda 
puudutavate isikuandmete töötlemiseks. 
See võiks hõlmata vajaliku lahtri 
märgistamist veebisaidil, infoühiskonna 
teenuste tehniliste seadmete valimist või 
muud avaldust või käitumist, millest selles 
kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek teda puudutavate 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist, eelnevalt märgistatud lahtreid 
või tegevusetust ei tohiks seega pidada 
nõusolekuks. Nõusolek peaks hõlmama 
kõiki samal eesmärgil või samadel 
eesmärkidel tehtavaid isikuandmete 
töötlemise toiminguid. Kui töötlemisel on 
mitu eesmärki, tuleks nõusolek anda kõigi 
nende kohta. Kui andmesubjekti nõusolek 
tuleb anda pärast elektroonilise taotluse 
esitamist, peab taotlus olema selge ja 
kokkuvõtlik ning mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

14) Nõusolek tuleks anda selge 
kinnitusena, näiteks kirjaliku kinnituse 
vormis, sealhulgas elektroonilisel teel, või 
suulise avaldusena, millega andmesubjekt 
annab vabatahtlikult, konkreetselt, 
teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku teda 
puudutavate isikuandmete töötlemiseks. 
See võiks hõlmata vajaliku lahtri 
märgistamist veebisaidil, infoühiskonna 
teenuste tehniliste seadmete valimist või 
muud avaldust või käitumist, millest selles 
kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek teda puudutavate 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist, eelnevalt märgistatud lahtreid 
või tegevusetust ei tohiks seega pidada 
nõusolekuks. Nõusolek peaks hõlmama 
kõiki samal eesmärgil või samadel 
eesmärkidel tehtavaid isikuandmete 
töötlemise toiminguid. Kui töötlemisel on 
mitu eesmärki, tuleks nõusolek anda kõigi 
nende kohta. Kui andmesubjekti nõusolek 
tuleb anda pärast elektroonilise taotluse 
esitamist, peab taotlus olema selge ja 
kokkuvõtlik ning mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse. Samas peaks 
andmesubjektil olema õigus nõusolek igal 
ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks 
enne tagasivõtmist nõusoleku alusel 
toimunud töötlemise seaduslikkust.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18) Käesolevas määruses osutatud 
liidu õigus ning sise-eeskirjad peaksid
siiski olema selged ja täpsed ning nende
kohaldamine peaks olema eeldatav isikute 
jaoks, kelle suhtes neid kohaldatakse 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikale.

18) Liidu õigus peaks siiski olema 
selge ja täpne ning selle kohaldamine 
peaks olema eeldatav isikute jaoks, kelle 
suhtes seda kohaldatakse, vastavalt 
Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikale.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) Sellist laadi isikuandmed, mis on 
oma olemuselt põhiõiguste ja -vabaduste 
seisukohast eriti tundlikud, väärivad erilist 
kaitset, sest nende töötlemise kontekst võib 
põhiõigusi ja -vabadusi olulisel määral 
ohustada. Need isikuandmed peaksid 
hõlmama ka niisuguseid isikuandmeid, 
millest ilmneb rassiline või etniline 
päritolu, kusjuures mõiste „rassiline 
päritolu“ kasutamine käesolevas määruses 
ei osuta sellele, et liit aktsepteerib 
teooriaid, millega püütakse määrata 
kindlaks eraldi inimrasside olemasolu. 
Fotode töötlemist ei peaks süstemaatiliselt 
käsitlema isikuandmete eriliikide 
töötlemisena, kuna need on hõlmatud 
üksnes biomeetriliste andmete 
määratlusega, kui neid töödeldakse 
konkreetsete tehniliste vahenditega, mis 
võimaldavad füüsilist isikut kordumatult 
tuvastada või autentida. Lisaks tundlike 
andmete töötlemise erinõuetele tuleks 
kohaldada käesoleva määruse 
üldpõhimõtteid ja muid norme, eelkõige 
seoses seadusliku töötlemise tingimustega. 
Erandid selliste isikuandmete eriliikide 

23) Sellist laadi isikuandmed, mis on 
oma olemuselt põhiõiguste ja -vabaduste 
seisukohast eriti tundlikud, väärivad erilist 
kaitset, sest nende töötlemise kontekst võib 
põhiõigusi ja -vabadusi olulisel määral 
ohustada. Selliseid isikuandmeid ei tohiks 
töödelda, välja arvatud juhul, kui 
töötlemine on lubatud käesolevas 
määruses sätestatud konkreetsetel 
juhtudel. Need isikuandmed peaksid 
hõlmama ka niisuguseid isikuandmeid, 
millest ilmneb rassiline või etniline 
päritolu, kusjuures mõiste „rassiline 
päritolu“ kasutamine käesolevas määruses 
ei osuta sellele, et liit aktsepteerib 
teooriaid, millega püütakse määrata 
kindlaks eraldi inimrasside olemasolu. 
Fotode töötlemist ei peaks süstemaatiliselt 
käsitlema isikuandmete eriliikide 
töötlemisena, kuna need on hõlmatud 
üksnes biomeetriliste andmete 
määratlusega, kui neid töödeldakse 
konkreetsete tehniliste vahenditega, mis 
võimaldavad füüsilist isikut kordumatult 
tuvastada või autentida. Lisaks tundlike 
andmete töötlemise erinõuetele tuleks 
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töötlemise üldisest keelust peaksid olema 
sõnaselgelt sätestatud, muu hulgas, kui 
andmesubjekt annab selleks oma 
selgesõnalise nõusoleku, või konkreetse 
vajaduse korral, eelkõige juhul, kui 
töödeldakse teatavate ühenduste või 
sihtasutuste seadusliku tegevuse käigus, 
mille eesmärk on võimaldada 
põhivabaduste kasutamist.

kohaldada käesoleva määruse 
üldpõhimõtteid ja muid norme, eelkõige 
seoses seadusliku töötlemise tingimustega. 
Erandid selliste isikuandmete eriliikide 
töötlemise üldisest keelust peaksid olema 
sõnaselgelt sätestatud, muu hulgas, kui 
andmesubjekt annab selleks oma 
selgesõnalise nõusoleku, või konkreetse 
vajaduse korral, eelkõige juhul, kui 
töödeldakse teatavate ühenduste või 
sihtasutuste seadusliku tegevuse käigus, 
mille eesmärk on võimaldada 
põhivabaduste kasutamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23 a) Tugevamat kaitset väärivate 
isikuandmete eriliike tuleks töödelda 
üksnes tervisega seotud eesmärkidel, kui 
need eesmärgid on vaja saavutada 
füüsiliste isikute ja kogu ühiskonna 
hüvanguks, eelkõige tervishoiu- või 
sotsiaalhoolekandeteenuste ja -süsteemide 
juhtimise kontekstis. Seetõttu tuleks 
käesolevas määruses ette näha ühtsed 
tervisealaste isikuandmete eriliikide 
töötlemise tingimused konkreetsete 
vajaduste osas, eelkõige juhul, kui 
selliseid andmeid töötlevad teatavatel 
tervishoiuga seotud eesmärkidel isikud, 
kellel on juriidiline kohustus hoida 
ametisaladust. Liidu õiguses tuleks ette 
näha konkreetsed ja sobivad meetmed, et 
kaitsta füüsiliste isikute põhiõigusi ja 
isikuandmeid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) Isikuandmete eriliike võib olla vaja 
töödelda avalikes huvides rahvatervisega 
seotud valdkondades ilma andmesubjekti 
nõusolekuta. Sellisel töötlemisel tuleks 
kohaldada sobivaid ja konkreetseid 
meetmeid, et kaitsta füüsiliste isikute 
õigusi ja vabadusi. Selles kontekstis tuleks 
mõistet „rahvatervis“ tõlgendada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1338/200815, mille kohaselt 
rahvatervis on kõik tervisega seotud 
asjaolud, nimelt tervislik seisund, 
sealhulgas haigestumus ja puuded, 
tervislikku seisundit mõjutavad tegurid, 
tervishoiualased vajadused, tervishoiule 
eraldatud vahendid, tervishoiuteenuse 
osutamine ja selle üldine kättesaadavus, 
samuti kulutused tervishoiule ja selle 
rahastamine ning suremuse põhjused. 
Sellise terviseandmete avalikes huvides 
töötlemise tulemusel ei tohiks 
isikuandmeid muudel eesmärkidel 
töödelda kolmandad isikud.

24) Isikuandmete eriliike võib olla vaja 
töödelda avalikes huvides rahvatervisega 
seotud valdkondades ilma andmesubjekti 
nõusolekuta. Sellisel töötlemisel tuleks 
kohaldada proportsionaalseid, sobivaid ja 
konkreetseid meetmeid, et kaitsta füüsiliste 
isikute õigusi ja vabadusi. Selles kontekstis 
tuleks mõistet „rahvatervis“ tõlgendada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1338/200815, mille 
kohaselt rahvatervis on kõik tervisega 
seotud asjaolud, nimelt tervislik seisund, 
sealhulgas haigestumus ja puuded, 
tervislikku seisundit mõjutavad tegurid, 
tervishoiualased vajadused, tervishoiule 
eraldatud vahendid, tervishoiuteenuse 
osutamine ja selle üldine kättesaadavus, 
samuti kulutused tervishoiule ja selle 
rahastamine ning suremuse põhjused. 
Selline terviseandmete avalikes huvides 
töötlemine ei tohiks viia isikuandmete 
edasisele töötlemisele muudel 
eesmärkidel.

_________________ _________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu 
ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika 
kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 70).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu 
ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika 
kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 70).

Selgitus

Terviseandmed on tundlikud ja tundlike andmete töötlemisel tuleb konkreetselt piirduda 
absoluutselt vajalikuga. Eelkõige ei tohi sellised andmed sattuda kolmandate isikute valdusse, 
kes neid täiendavalt töötleksid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aluslepingute alusel vastu võetud 
õigusaktidega või liidu institutsioonide ja 

Aluslepingute alusel vastu võetud 
õigusaktidega võidakse kehtestada 
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asutuste sise-eeskirjadega võidakse 
kehtestada piirangud, mis puudutavad 
konkreetseid põhimõtteid ja õigust saada 
teavet, andmetega tutvuda, nõuda nende 
parandamist ja kustutamist või õigust 
andmeid ühest süsteemist teise üle kanda, 
elektroonilise side konfidentsiaalsust, 
samuti andmesubjekti isikuandmetega 
seotud rikkumisest teavitamist ning 
vastutavate töötlejate teatavaid seonduvaid 
kohustusi, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne selleks, et tagada avalik 
julgeolek, süütegude tõkestamine, uurimine 
ja nende eest vastutusele võtmine või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, 
sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmine või 
nende ennetamine, sealhulgas inimelude 
kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetustele 
reageerimisel, liidu institutsioonide ja 
asutuste sisejulgeolek, liidu või liikmesriigi 
muu üldise avaliku huvi, eelkõige liidu või 
liikmesriigi olulise majandus- või 
finantshuvi oluline eesmärk, üldisest 
avalikust huvist lähtuvate avalike registrite 
pidamine või andmesubjekti kaitse või 
teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse, 
sealhulgas sotsiaalkaitse, rahvatervis ja 
humanitaareesmärgid.

piirangud, mis puudutavad konkreetseid 
põhimõtteid ja õigust saada teavet, 
andmetega tutvuda, nõuda nende 
parandamist ja kustutamist või õigust 
andmeid ühest süsteemist teise üle kanda, 
elektroonilise side konfidentsiaalsust, 
samuti andmesubjekti isikuandmetega 
seotud rikkumisest teavitamist ning 
vastutavate töötlejate teatavaid seonduvaid 
kohustusi, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne selleks, et tagada avalik 
julgeolek, süütegude tõkestamine, uurimine 
ja nende eest vastutusele võtmine või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, 
sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmine või 
nende ennetamine, sealhulgas inimelude 
kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetustele
reageerimisel, liidu institutsioonide ja 
asutuste sisejulgeolek, liidu või liikmesriigi 
muu üldise avaliku huvi, eelkõige liidu või 
liikmesriigi olulise majandus- või 
finantshuvi oluline eesmärk, üldisest 
avalikust huvist lähtuvate avalike registrite 
pidamine või andmesubjekti kaitse või 
teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse, 
sealhulgas sotsiaalkaitse, rahvatervis ja 
humanitaareesmärgid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sellist piirangut ei ole aluslepingute 
alusel vastu võetud õigusaktidega või liidu 
institutsioonide ja asutuste sise-
eeskirjadega ette nähtud, võivad liidu 
institutsioonid ja asutused kehtestada 
erandjuhtudel ajutise piirangu, mis 
käsitleb andmesubjekti konkreetseid 
põhimõtteid ja õigust, kui selline piirang 
austab seoses konkreetse 

välja jäetud
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andmetöötlustoiminguga põhiõiguste ja -
vabaduste olemust ning on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et tagada ühe või 
enama lõikes 1 osutatud eesmärgi 
saavutamine. Piirangust tuleks teavitada 
andmekaitseametnikku. Kõik piirangud 
peaksid vastama hartas ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaksid vastutavad töötlejad 
säilitama andmeid nende vastutusalasse 
kuuluvate isikuandmete töötlemise 
toimingute kohta ning volitatud töötlejad 
peaksid säilitama andmeid nende 
vastutusalasse kuuluvate töötlemise 
toimingute kategooriate kohta. Liidu 
institutsioonid ja asutused peaksid olema 
kohustatud tegema Euroopa 
Andmekaitseinspektoriga koostööd ja 
tegema nende kasutuses olevad salvestatud 
andmed taotluse korral Euroopa 
Andmekaitseinspektorile kättesaadavaks, et 
neid saaks kasutada nimetatud 
isikuandmete töötlemise toimingute 
kontrollimiseks. Liidu institutsioonidel ja 
asutustel peaks olema võimalus luua oma 
töötlemistoimingute andmete keskregister. 
Läbipaistvuse huvides peaks kõnealune 
register olema üldsusele kättesaadav.

42) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaksid vastutavad töötlejad 
säilitama andmeid nende vastutusalasse 
kuuluvate isikuandmete töötlemise 
toimingute kohta ning volitatud töötlejad 
peaksid säilitama andmeid nende 
vastutusalasse kuuluvate töötlemise 
toimingute kategooriate kohta. Liidu 
institutsioonid ja asutused peaksid olema 
kohustatud tegema Euroopa 
Andmekaitseinspektoriga koostööd ja 
tegema nende kasutuses olevad salvestatud 
andmed taotluse korral Euroopa 
Andmekaitseinspektorile kättesaadavaks, et 
neid saaks kasutada nimetatud 
isikuandmete töötlemise toimingute 
kontrollimiseks. Liidu institutsioonidel ja 
asutustel peaks olema võimalus luua oma 
töötlemistoimingute andmete keskregister. 
Läbipaistvuse huvides tuleks kõnealune 
register teha üldsusele kättesaadavaks. 
Andmesubjektidel peaks olema võimalik 
vastutava töötleja andmekaitseametniku 
kaudu selle registriga tutvuda.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Vastutav töötleja peaks ilma 
põhjendamatu viivituseta teavitama 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest, kui rikkumise tulemusena 
tekib tõenäoliselt suur oht füüsilise isiku 
õigustele ja vabadustele, et võimaldada 
andmesubjektil võtta vajalikke 
ettevaatusabinõusid. Teates tuleks 
kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise olemust, samuti tuleks anda 
asjaomasele füüsilisele isikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teade tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui mõistlikkuse piires võimalik 
ning tihedas koostöös Euroopa 
Andmekaitseinspektoriga, pidades kinni 
tema või muude asjakohaste asutuste nagu 
näiteks õiguskaitseasutuste suunistest.

(46) Vastutav töötleja peaks ilma 
põhjendamatu viivituseta teavitama 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest, kui rikkumise tulemusena 
tekib tõenäoliselt suur oht füüsilise isiku 
õigustele ja vabadustele, et võimaldada 
andmesubjektil võtta vajalikke 
ettevaatusabinõusid. Teade peaks olema 
konfidentsiaalne ning selles tuleks 
kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise olemust, samuti tuleks anda 
asjaomasele füüsilisele isikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teade tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui mõistlikkuse piires võimalik 
ning tihedas koostöös Euroopa 
Andmekaitseinspektoriga, pidades kinni 
tema või muude asjakohaste asutuste nagu 
näiteks õiguskaitseasutuste suunistest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Isikuandmete edastamisel liidu 
institutsioonidelt ja asutustelt vastutavatele 
töötlejatele, volitatud töötlejatele või 
muudele vastuvõtjatele kolmandates 
riikides või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ei tohiks aga 
kahjustada liidus käesoleva määrusega 
tagatud füüsiliste isikute kaitse taset, 
sealhulgas juhtudel, kui kolmandast riigist 
või rahvusvahelisest organisatsioonist 
saadud isikuandmed saadetakse edasi 
vastutavatele töötlejatele või volitatud 
töötlejatele samas või muus kolmandas 
riigis või rahvusvahelises organisatsioonis. 
Igal juhul tohib andmeid kolmandatele 
riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastada ainult 
käesolevat määrust täielikult järgides. 

(52) Isikuandmete edastamisel liidu 
institutsioonidelt ja asutustelt vastutavatele 
töötlejatele, volitatud töötlejatele või 
muudele vastuvõtjatele kolmandates 
riikides või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele tuleks tagada liidus 
käesoleva määrusega tagatud füüsiliste 
isikute kaitse tase, sealhulgas juhtudel, kui 
kolmandast riigist või rahvusvahelisest 
organisatsioonist saadud isikuandmed 
saadetakse edasi vastutavatele töötlejatele 
või volitatud töötlejatele samas või muus 
kolmandas riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis. Igal juhul tohib andmeid 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastada ainult 
täielikult järgides käesolevat määrust,
määrust (EL) 2016/679 ning hartas 
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Andmeid tohiks edastada ainult siis, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
täidavad käesolevas määruses sätestatud 
tingimusi isikuandmete edastamise kohta, 
arvestades muid käesoleva määruse sätteid.

sätestatud põhiõigusi ja -vabadusi. 
Andmeid tohiks edastada ainult siis, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
täidavad käesolevas määruses sätestatud 
tingimusi isikuandmete edastamise kohta, 
arvestades muid käesoleva määruse sätteid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

54) Kaitse piisavuse otsuse puudumise 
korral peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja võtma meetmed, et korvata 
kolmanda riigi andmekaitse puudulik tase 
asjakohaste andmesubjekti kaitsmise 
meetmetega. Sellised asjakohased
kaitsemeetmed võivad hõlmata järgneva 
kasutamist: komisjoni vastu võetud 
standardsed andmekaitseklauslid, 
Euroopa Andmekaitseinspektori vastu 
võetud standardsed andmekaitseklauslid 
või Euroopa Andmekaitseinspektori heaks 
kiidetud lepingu tüüptingimused. Juhul 
kui volitatud töötleja ei ole liidu 
institutsioon või asutus, võivad 
kõnealused asjakohased kaitsemeetmed 
sisaldada ka määruse (EL) 2016/679 
raames andmete rahvusvahelise 
edastamise jaoks kasutatavaid siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju, 
toimimisjuhendeid või 
sertifitseerimismehhanisme. Need 
kaitsemeetmed peaksid tagama 
liidusiseseks töötlemiseks asjakohaste 
andmekaitsenõuete täitmise ja 
andmesubjektide õiguste kaitse, 
sealhulgas andmesubjektide kohtulikult 
kaitstavate õiguste ja tõhusate 
õiguskaitsevahendite kättesaadavuse, 
kaasa arvatud õiguse saada tõhusat 
haldus- või õiguskaitset ja nõuda hüvitist 
liidus või kolmandas riigis. 
Kaitsemeetmed peaksid olema eelkõige 
seotud vastavusega üldistele isikuandmete 

välja jäetud
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töötlemise põhimõtetele ning lõimitud 
andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse 
põhimõtetele. Andmeid võivad edastada 
ka liidu institutsioonid ja asutused 
kolmandate riikide avaliku sektori 
asutustele või organitele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, 
kellel on vastavad kohustused või 
funktsioonid, sealhulgas vastavalt 
sellistesse halduskokkulepetesse 
lisatavatele sätetele nagu vastastikuse 
mõistmise memorandum, millega nähakse 
ette tõhusad ja kohtulikult kaitstavad 
õigused andmesubjektidele. Euroopa 
Andmekaitseinspektori luba tuleks saada 
siis, kui kaitsemeetmed on sätestatud 
õiguslikult mittesiduvates 
halduskokkulepetes.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusnormid, mis käsitlevad füüsiliste 
isikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes, ning õigusnormid, 
mis käsitlevad isikuandmete vaba liikumist 
nende asutuste vahel või edastamist liidus 
asutatud vastuvõtjatele, kelle suhtes 
kohaldatakse määrust (EL) 2016/67918 või 
direktiivi (EL) 2016/68019 alusel vastu 
võetud siseriiklike õigusaktide sätteid.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusnormid, mis käsitlevad füüsiliste 
isikute kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes, ning õigusnormid, 
mis käsitlevad isikuandmete vaba liikumist 
nende asutuste vahel või edastamist liidus 
asutatud vastuvõtjatele.

_________________

18 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) (EMPs 
kohaldatav tekst), ELT L 119, 4.5.2016, lk 
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1-88.

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK, ELT L 119, 4.5.2016, lk 
89-131.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kaitstakse 
füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, 
eriti nende õigust isikuandmete kaitsele.

2. Käesoleva määrusega kaitstakse 
füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, 
mis on sätestatud hartas, ja eriti nende 
õigust isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 
ka liidu asutuste suhtes, kelle tegevus 
kuulub ELi toimimise lepingu kolmanda 
osa V jaotise peatükkide 4 ja 5 
kohaldamisalasse, kaasa arvatud juhul, 
kui nende liidu ametite asutamisaktidega 
sätestatakse eraldi andmekaitsekord 
operatiivsete isikuandmete töötlemiseks. 
Käesoleva määruse sätted on nende liidu 
ametite asutamisaktides leiduvate 
vastuoluliste sätete suhtes ülimuslikud.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmed on täpsed ja vajaduse 
korral ajakohastatud; võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et viivitamata 
kustutada või parandada andmete 
kogumise või hilisema töötlemise eesmärgi 
seisukohast ebatäpsed või mittetäielikud 
andmed („õigsus“);

d) isikuandmed on täpsed ja vajaduse 
korral ajakohastatud; võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et viivitamata 
kustutada või parandada andmete 
töötlemise eesmärgi seisukohast ebatäpsed 
või mittetäielikud isikuandmed („õigsus“);

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimused, mida kohaldatakse laste
nõusoleku suhtes seoses infoühiskonna 
teenustega

Tingimused, mida kohaldatakse lapse
nõusoleku suhtes seoses infoühiskonna 
teenustega

Selgitus

Seda terminit kasutatakse ka isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 8 ja siin tuleks seda 
kasutada järjepidevalt.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kohaldatakse artikli 5 lõike 1 
punkti d seoses infoühiskonna teenuste 
pakkumisega otse lapsele, on lapse 
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
juhul kui laps on vähemalt 13aastane. Kui 
laps on noorem kui 13aastane, on selline 
isikuandmete töötlemine seaduslik üksnes 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 

1. Kui kohaldatakse artikli 5 lõike 1 
punkti d seoses infoühiskonna teenuste 
pakkumisega otse lapsele, on lapse 
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
juhul, kui laps on vähemalt 16aastane. Kui 
laps on noorem kui 16aastane, on selline 
isikuandmete töötlemine seaduslik üksnes 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 
on sellise nõusoleku või loa andnud isik, 
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on sellise nõusoleku või loa andnud isik, 
kellel on lapse suhtes vanemlik vastutus.

kellel on lapse suhtes vanemlik vastutus.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmete edastamine vastuvõtjale, kes 
ei ole liidu institutsioon ega asutus ning 
mis on asutatud liidus ja mille suhtes 
kohaldatakse määrust (EL) 2016/679 või 
direktiivi (EL) 2016/680

Isikuandmete edastamine liidus asutatud 
vastuvõtjale, kes ei ole liidu institutsioon 
ega asutus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmete edastamine on vajalik, see 
on proportsionaalne edastamise 
eesmärkidega ning ei ole alust karta 
andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning 
õigustatud huvide kahjustamist.

b) andmete edastamine on tingimata 
vajalik, võttes arvesse vastuvõtja 
eesmärke, ning ei ole mingit alust karta 
andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning 
õigustatud huvide kahjustamist taotletud 
isikuandmete edastamise või mõistlikult 
eeldatava edasise kasutamise tulemusel 
vastuvõtja poolt.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste 
ja süütegude või nendega seotud 
turvameetmetega seotud isikuandmeid 
töödeldakse artikli 5 lõike 1 kohaselt ainult 
siis, kui töötlemine on lubatud liidu 
õigusega, mis võib hõlmata sise-eeskirju, 
milles on sätestatud asjakohased 

Süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste 
ja süütegude või nendega seotud 
turvameetmetega seotud isikuandmeid 
töödeldakse artikli 5 lõike 1 kohaselt ainult 
siis, kui töötlemine on lubatud liidu 
õigusega, milles on sätestatud asjakohased 
kaitsemeetmed andmesubjektide õiguste ja 
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kaitsemeetmed andmesubjektide õiguste ja 
vabaduste kaitseks.

vabaduste kaitseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selle teabe esitamine osutub 
võimatuks või eeldaks 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, 
eelkõige kui isikuandmeid töödeldakse 
avalikes huvides toimuva arhiveerimise, 
teadus- või ajaloouuringute või statistilisel 
eesmärgil, või sel määral, mil käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud kohustus 
tõenäoliselt muudab sellise isikuandmete 
töötlemise eesmärgi saavutamise 
võimatuks või häirib seda suurel määral;

b) selle teabe esitamine osutub 
võimatuks või eeldaks 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, 
eelkõige kui isikuandmeid töödeldakse 
avalikes huvides toimuva arhiveerimise, 
teadus- või ajaloouuringute või statistilisel 
eesmärgil, või sel määral, mil käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud kohustus 
tõenäoliselt muudab sellise isikuandmete 
töötlemise eesmärgi saavutamise 
võimatuks või häirib seda suurel määral. 
Sellistel juhtudel võtab vastutav töötleja 
asjakohased meetmed andmesubjekti 
õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide 
kaitsmiseks, sealhulgas teeb teabe 
avalikult kättesaadavaks;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aluslepingute alusel vastu võetud 
õigusaktidega või liidu institutsioonide ja 
asutuste toimimisega seotud küsimuste 
puhul võib nende sise-eeskirjadega piirata 
artiklites 14–22 ning 34 ja 38, samuti 
artiklis 4 sätestatud kohustuste ja õiguste 
ulatust, kuivõrd selle sätted vastavad 
artiklites 14–22 sätestatud õigustele ja 
kohustustele, kui selline piirang austab 
põhiõiguste ja -vabaduste olemust ning on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et tagada:

1. Aluslepingute alusel vastu võetud 
õigusaktidega võib piirata artiklites 14–22 
ning 34 ja 38, samuti artiklis 4 sätestatud 
kohustuste ja õiguste ulatust, kuivõrd selle 
sätted vastavad artiklites 14–22 sätestatud 
õigustele ja kohustustele, kui selline 
piirang austab põhiõiguste ja -vabaduste 
olemust ning on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede, et tagada:
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia käesoleva määruse sätted vastavusse isikuandmete 
kaitse üldmääruse sätetega vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu institutsioonide ja asutuste 
sisejulgeolek, sealhulgas nende 
elektroonilise side võrgustikud;

(d) liidu institutsioonide ja asutuste 
sisejulgeolek, sealhulgas nende 
infotehnoloogia ja elektroonilise side 
võrgustikud;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelkõige sisaldab lõikes 1 osutatud 
seadusandlik meede asjakohasel juhul 
konkreetseid sätteid vähemalt järgmise 
kohta:

(a) töötlemise või selle liikide 
eesmärgid;

(b) isikuandmete liigid;

(c) kehtestatud piirangu ulatus;

(d) kuritarvitamist või ebaseaduslikku 
andmetega tutvumist või nende edastamist 
tõkestavad kaitsemeetmed;

(e) vastutava töötleja või vastutavate 
töötlejate liikide määratlus;

(f) säilitamise ajavahemikud ja 
kohaldatavad kaitsemeetmed, võttes 
arvesse töötlemise või selle liikide laadi, 
ulatust ja eesmärki;

(g) andmesubjektide õigusi ja 
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vabadusi ähvardavad ohud ning

(h) andmesubjektide õigus olla 
piirangust teavitatud, välja arvatud juhul, 
kui see võib mõjutada piirangu eesmärki.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui sellist piirangut ei ole 
aluslepingute alusel vastu võetud 
õigusaktide või lõikele 1 vastava sise-
eeskirjaga ette nähtud, võivad liidu 
institutsioonid ja asutused piirata artiklite 
14–22 ning 34 ja 38, samuti artikli 4 
kohaldamist, kuivõrd selle sätted vastavad 
artiklites 14–22 sätestatud õigustele ja 
kohustustele, kui selline piirang austab 
seoses konkreetse 
andmetöötlustoiminguga põhiõiguste ja -
vabaduste olemust ning on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et tagada ühe või 
enama lõikes 1 osutatud eesmärgi 
saavutamine. Piirangust teavitatakse 
pädevat andmekaitseametnikku.

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui isikuandmeid töödeldakse 
teadus- ja ajaloouuringute või statistilisel 
eesmärgil, võib liidu õigusega, mis võib 
hõlmata sise-eeskirju, ette näha erandid 
artiklites 17, 18, 20 ja 23 osutatud 
õigustest, eeldusel, et artiklis 13 osutatud 
tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
kehtestatud, niivõrd kui sellised õigused 
võivad tõenäoliselt muuta võimatuks 

3. Kui isikuandmeid töödeldakse 
teadus- ja ajaloouuringute või statistilisel 
eesmärgil, võib liidu õigusega ette näha 
erandid artiklites 17, 18, 20 ja 23 osutatud 
õigustest, eeldusel, et artiklis 13 osutatud 
tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
kehtestatud, niivõrd kui sellised õigused 
võivad tõenäoliselt muuta võimatuks 
konkreetsete eesmärkide saavutamise või 
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konkreetsete eesmärkide saavutamise või 
seda tõsiselt takistada ning sellised erandid 
on vajalikud nende eesmärkide täitmiseks.

seda tõsiselt takistada ning sellised erandid 
on vajalikud nende eesmärkide täitmiseks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui isikuandmeid töödeldakse 
avalikes huvides toimuva arhiveerimise 
eesmärgil, võib liidu õigusega, mis võib 
hõlmata sise-eeskirju, ette näha erandid 
artiklites 17, 18, 20, 21, 22 ja 23 osutatud 
õigustest, eeldusel, et artiklis 13 osutatud 
tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
kehtestatud, niivõrd kui sellised õigused 
võivad tõenäoliselt muuta võimatuks 
konkreetsete eesmärkide saavutamise või 
seda tõsiselt takistada ning sellised erandid 
on vajalikud nende eesmärkide täitmiseks.

4. Kui isikuandmeid töödeldakse 
avalikes huvides toimuva arhiveerimise 
eesmärgil, võib liidu õigusega ette näha 
erandid artiklites 17, 18, 20, 21, 22 ja 23 
osutatud õigustest, eeldusel, et artiklis 13 
osutatud tingimused on täidetud ja 
kaitsemeetmed kehtestatud, niivõrd kui 
sellised õigused võivad tõenäoliselt muuta 
võimatuks konkreetsete eesmärkide 
saavutamise või seda tõsiselt takistada ning 
sellised erandid on vajalikud nende 
eesmärkide täitmiseks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud sise-
eeskirjad on piisavalt selged ja täpsed 
ning need tuleb nõuetekohaselt avaldada.

välja jäetud

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 1 või 2 alusel kehtestatud 
piirangu korral tehakse andmesubjektile 
liidu õiguse alusel teatavaks piirangu 
kohaldamise peamised põhjused ning tema 

6. Lõike 1 alusel kehtestatud piirangu 
korral tehakse andmesubjektile liidu õiguse 
alusel teatavaks piirangu kohaldamise 
peamised põhjused ning tema õigus esitada 
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õigus esitada kaebus Euroopa 
Andmekaitseinspektorile.

kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui andmesubjektile keelatakse 
lõigete 1 või 2 alusel kehtestatud piirangu 
tõttu juurdepääs andmetele, teeb Euroopa 
Andmekaitseinspektor kaebuse uurimisel 
talle teatavaks üksnes asjaolu, kas andmeid 
on töödeldud nõuetekohaselt, ning kui 
mitte, siis kas vajalikud parandused on 
tehtud.

7. Kui andmesubjektile keelatakse 
lõike 1 alusel kehtestatud piirangu tõttu 
juurdepääs andmetele, teeb Euroopa 
Andmekaitseinspektor kaebuse uurimisel 
talle teatavaks üksnes asjaolu, kas andmeid 
on töödeldud nõuetekohaselt, ning kui 
mitte, siis kas vajalikud parandused on 
tehtud.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõigetes 6 ja 7 ning artikli 46 lõikes 
2 osutatud teabe esitamist võib edasi 
lükata, ära jätta või sellest keelduda, kui 
sellega kaotab oma mõju lõigete 1 või 2
alusel kehtestatud piirang.

8. Lõigetes 6 ja 7 ning artikli 46 lõikes 
2 osutatud teabe esitamist võib edasi 
lükata, ära jätta või sellest keelduda, kui 
sellega kaotab oma mõju lõike 1 alusel 
kehtestatud piirang.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liidu institutsioonid ja asutused 
võivad otsustada hoida
töötlemistoiminguid käsitlevaid andmeid 
keskregistris. Sellisel juhul võivad nad 
muuta registri ka avalikult kättesaadavaks.

5. Liidu institutsioonid ja asutused 
hoiavad töötlemistoiminguid käsitlevaid 
andmeid keskregistris. Läbipaistvuse 
huvides peaksid nad sellise registri ühtlasi 
avalikkusele kättesaadavaks tegema, nii et 
asjaomane isik saab sellega tutvuda, ilma 



AD\1136074ET.docx 23/30 PE605.974v02-00

ET

et see piiraks teiste asjaomaste isikute 
õigusi.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Andmesubjektidel on võimalik 
keskregistrit kasutada vastutava töötleja 
andmekaitseametniku kaudu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu institutsioonid ja asutused tagavad 
elektroonilise side konfidentsiaalsuse, 
tagades eelkõige oma elektroonilise side 
võrgustiku turvalisuse.

Liidu institutsioonid ja asutused tagavad 
elektroonilise side konfidentsiaalsuse
kooskõlas määrusega (EL) 2017/XXXX.

Selgitus

Konkreetne seadusandlik ettepanek, milles käsitletakse elektroonilise side konfidentsiaalsust, 
on määrus, mis põhineb komisjoni ettepanekul COM(2017)0010 ja millele tuleks seega 
viidata.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud

Kasutajakataloogid

1. Kasutajakataloogides sisalduvaid 
isikuandmeid ning juurdepääsu sellistele 
kataloogidele tuleb piirata sellise 
määrani, mis on tingimata vajalik 
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kataloogi konkreetsete ülesannete 
täitmiseks.

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
takistada nimetatud kataloogides 
sisalduvate isikuandmete kasutamist 
otseturunduse eesmärkidel, olenemata 
sellest, kas need kataloogid on 
avalikkusele kättesaadavad või mitte.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud õigusakt on 
seoses isikuandmete töötlemisega 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitse 
seisukohast eriti oluline, võib komisjon
konsulteerida ka Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga. Sellistel juhtudel 
koordineerivad Euroopa 
Andmekaitseinspektor ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu oma tegevust 
ühisarvamuse esitamisel.

2. Kui lõikes 1 osutatud õigusakt on 
seoses isikuandmete töötlemisega 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitse 
seisukohast eriti oluline, konsulteerib
komisjon ka Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga. Sellistel juhtudel 
koordineerivad Euroopa 
Andmekaitseinspektor ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu oma tegevust 
ühisarvamuse esitamisel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmekaitseametnik võib olla liidu 
institutsiooni või asutuse koosseisuline 
töötaja või täita ülesandeid teenuslepingu 
alusel.

4. Andmekaitseametnik on liidu 
institutsiooni, organi või asutuse 
koosseisuline töötaja.

Selgitus

Andmekaitseametniku palkamine väljastpoolt ei sobi liidu institutsioonile.

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada, et töötlemine ei kahjusta 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isikuandmeid võib kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile edastada siis, kui 
komisjon on tulenevalt määruse (EL) 
2016/679 artikli 45 lõikest 3 teinud otsuse, 
et asjaomane kolmas riik või asjaomase 
kolmanda riigi territoorium või kõnealuse
kolmanda riigi üks või mitu 
kindlaksmääratud sektorit või 
rahvusvaheline organisatsioon tagab kaitse 
piisava taseme, ning isikuandmeid 
edastatakse üksnes vastutava töötleja 
pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks.

1. Isikuandmeid võib kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile edastada siis, kui 
komisjon on määruse (EL) 2016/679 artikli 
45 lõike 3 kohaselt vastu võtnud 
rakendusakti, millega nähakse ette, et 
asjaomane kolmas riik või asjaomase 
kolmanda riigi territoorium või kõnealuse 
kolmanda riigi üks või mitu 
kindlaksmääratud sektorit või 
rahvusvaheline organisatsioon tagab kaitse 
piisava taseme, ning isikuandmeid 
edastatakse üksnes vastutava töötleja 
pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
Rakendusaktis nähakse ette korrapärase, 
vähemalt iga nelja aasta tagant toimuva 
läbivaatamise mehhanism, milles võetakse 
arvesse kõiki asjaomaseid suundumusi 
kolmandas riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis. Lisaks määratakse 
rakendusaktis kindlaks selle territoriaalne 
ja valdkondlik kohaldatavus ning
järelevalveasutus. Kohaldatakse määruse 
(EL) 2016/679 peatükki V.

Selgitus

Eeskirjad, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele või kolmandate 
riikide institutsioonidele, peavad olema kooskõlas asjakohaste eeskirjadega isikuandmete 
kaitse üldmääruses, et mitte tekitada lünki või õiguslikke vastuolusid. Eelkõige tuleks 
rõhutada läbivaatamise mehhanismi tähtsust.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitseinspektori 
nimetavad ametisse Euroopa Parlament ja 
nõukogu ühisel kokkuleppel viieks aastaks, 
lähtudes komisjoni poolt pärast avalikku 
kandideerimiskutset koostatud nimekirjast. 
Kandideerimiskutse võimaldab esitada 
taotluse kõikidel huvitatud isikutel üle 
kogu liidu. Komisjoni koostatud 
kandidaatide nimekiri on avalik. Komisjoni 
koostatud nimekirja alusel võib Euroopa 
Parlamendi pädev komitee otsustada 
korraldada oma eelistuse väljendamiseks 
kuulamise.

1. Euroopa Andmekaitseinspektori 
nimetavad ametisse Euroopa Parlament ja 
nõukogu ühisel kokkuleppel viieks aastaks, 
lähtudes Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni poolt pärast avalikku 
kandideerimiskutset ühiselt koostatud 
nimekirjast. Kandideerimiskutse võimaldab 
esitada taotluse kõikidel huvitatud isikutel 
üle kogu liidu. Kandidaatide nimekiri on 
avalik ja koosneb vähemalt viiest 
kandidaadist. Euroopa Parlamendi pädev 
komitee võib otsustada korraldada oma 
eelistuse väljendamiseks kandidaatide
kuulamise.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni koostatud nimekiri, 
millest Euroopa Andmekaitseinspektor 
valitakse, koosneb isikutest, kelle 
sõltumatus on väljaspool kahtlust ning 
kelle puhul tunnustatakse Euroopa 
Andmekaitseinspektori ülesannete 
täitmiseks vajalike kogemuste ja oskuste 
olemasolu, näiteks seetõttu, et nad 
kuuluvad või on kuulunud määruse (EL) 
2016/679 artiklis 41 osutatud 
järelevalveasutusse.

2. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühiselt koostatud nimekiri, 
millest Euroopa Andmekaitseinspektor 
valitakse, koosneb isikutest, kelle 
sõltumatus on väljaspool kahtlust ning 
kelle puhul tunnustatakse Euroopa 
Andmekaitseinspektori ülesannete 
täitmiseks vajalike andmekaitse 
eksperditeadmiste ning samuti vajalike 
kogemuste ja oskuste olemasolu, näiteks 
seetõttu, et nad kuuluvad või on kuulunud 
määruse (EL) 2016/679 artiklis 41 osutatud 
järelevalveasutusse.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui andmesubjekt on laps, 
näevad liikmesriigid ette konkreetsed 
kaitsemeetmed, eriti õigusabi valdkonnas.

Selgitus

Lapsed võivad olla haavatavamad kui täiskasvanud, mistõttu liikmesriikides peaksid nende 
õiguste kaitseks olema ette nähtud konkreetsed kaitseklauslid, eelkõige seoses õigusabiga.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
IX a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX a peatükk

Artikkel 70 a

Läbivaatamisklausel

1. Hiljemalt 1. juunil 2021 ja seejärel 
iga viie aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta ja lisab 
sellele vajaduse korral asjakohased 
õigusakti ettepanekud.

2. Lõikes 1 kirjeldatud 
järelhindamisel pööratakse erilist 
tähelepanu käesoleva määruse 
reguleerimisala asjakohasusele ja 
kooskõlale teiste andmekaitse valdkonna 
õigusaktidega ning hinnatakse eelkõige 
käesoleva määruse V peatüki 
rakendamist.

3. Hiljemalt 1. juunil 2021 ja seejärel 
iga viie aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile aruande käesoleva 
määruse VIII peatüki kohaldamise ning 
kohaldatud karistuste kohta.

Selgitus

Pidades silmas paremat õigusloomet ja eelkõige järelhindamise tõhusat kasutamist kogu 
seadusandliku tsükli ulatuses, on eriti huvipakkuv jälgida ELi õigusaktide ülevõtmist, 
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rakendamist ja täitmise tagamist ning üldisemalt liidu õiguse mõju, toimimist ja tõhusust. 
Seda eesmärki täidab kõikehõlmav läbivaatamisklausel, millega nõutakse määruse 
kohaldamise, kohaldamisala ja ette nähtud volituste delegeerimise asjakohast hindamist ning 
millega kehtestatakse proportsionaalne aruandluskohustus.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 a (uus)

Liidu õigusaktide läbivaatamine

Komisjon vaatab 25. maiks 2021 läbi
muud aluslepingute alusel vastu võetud 
õigusaktid, millega reguleeritakse 
isikuandmete töötlemist, eelkõige ELi 
toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise 
4. ja 5. peatüki alusel loodud asutuste 
poolt, et hinnata vajadust viia need 
õigusaktid käesoleva määrusega 
vastavusse ning asjakohasel juhul teha 
vajalikud ettepanekud nende muutmiseks, 
et tagada isikuandmete kaitse sidusus 
käesoleva määruse kohaldamisalas.
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