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Muudatusettepanek 29
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
liikmesriikide nende sätete ühtlustamine, 
mis on vajalikud põhiõiguste ja -
vabaduste ning eelkõige eraelu 
puutumatuse kaitse võrdväärse taseme 
tagamiseks ning infotehnoloogia 
süsteemide konfidentsiaalsuse ja 
turvalisuse õiguse tagamiseks 
isikuandmete töötlemise puhul 
elektroonilise side sektoris ja selliste 
andmete ning elektrooniliste sideseadmete 
ja -teenuste vaba liikumise tagamiseks 
ühenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Artikli 14 a lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse teel 
töötlemise turvalisust käsitlevate 
rakendusmeetmete määratlemisel kaasab 
komisjon kõik asjaomased Euroopa 
asutused ja organisatsioonid (Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet, Euroopa 
andmekaitseinspektor ja artikli 29 alusel 
asutatud töörühm) ning asjaomased 
sidusrühmad, et saada teavet nii 
tehniliselt kui ka majanduslikult parimate 
kättesaadavate lahenduste kohta 
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parandamaks direktiivi rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Käesoleva direktiivi tähenduses ei 
peaks liiklusandmed olema üksnes 
andmed, mida töödeldakse side 
edastamiseks sidevõrgus või sellise 
edastamisega seotud arveldamiseks, vaid 
ka isikuandmed direktiivi 95/46/EÜ artikli 
2 tähenduses, kui asjaomased andmed kas 
eraldi või koos muude õiguspäraselt 
kättesaadavate andmetega viitavad 
üksikisikule, kes on otseselt tuvastatav 
andmetöötleja poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Käesoleva direktiivi tähenduses ei 
peaks liiklusandmed olema üksnes 
andmed, mida töödeldakse side 
edastamiseks sidevõrgus või sellise 
edastamisega seotud arveldamiseks, vaid 
ka isikuandmed, kui asjaomased andmed 
kas eraldi või koos muude andmetega 
viitavad üksikisikule, kes on otseselt või 
kaudselt tuvastatav andmetöötleja poolt.
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Or. en

Selgitus

Liiklusandmete määratlus peaks olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, kus arvestatakse 
isikuandmetena teavet, mille abil on võimalik isikut otseselt või kaudselt tuvastada.

Muudatusettepanek 33
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Turvarikkumisega, mille tulemuseks 
on üksikisikust abonendi isikuandmete 
kaotsiminek või väärkasutus, võib 
kaasneda oluline majanduslik ja sotsiaalne 
kahju, sealhulgas identiteedipettus, kui 
rikkumisega piisavalt ja õigeaegselt ei 
tegelda. Seepärast tuleks sellistest 
turvaintsidentidest viivitamata teatada 
nendega seotud abonentidele ning 
teavitada neid vajalikest 
ettevaatusabinõudest. Teatis peaks 
sisaldama teavet meetmete kohta, mida 
teenuseosutaja rikkumisega seoses võtab, 
ja soovitusi kasutajatele, keda rikkumine 
mõjutab.

(29) Tõsise turvarikkumisega, mille 
tulemuseks on üksikisikust abonendi 
isikuandmete kaotsiminek või väärkasutus, 
võib kaasneda oluline majanduslik ja 
sotsiaalne kahju, sealhulgas 
identiteedipettus, kui rikkumisega piisavalt 
ja õigeaegselt ei tegelda. Seepärast tuleks
sellistest turvaintsidentidest viivitamata 
teatada riigi reguleerivale asutusele. Teatis 
peaks sisaldama teavet meetmete kohta, 
mida teenuseosutaja rikkumisega seoses 
võtab, ja soovitusi kasutajatele, keda 
rikkumine mõjutab. 

Pädev asutus hindab rikkumise tõsidust ja 
määrab selle kindlaks. Kui selgub, et 
tegemist on tõsise rikkumisega, nõuab 
pädev asutus, et üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutaja ja
infoühiskonna teenuste osutaja teavitaks 
asjatu viivituseta isikuid, keda rikkumine 
mõjutab.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Turvarikkumisega, mille tulemuseks 
on üksikisikust abonendi isikuandmete 
kaotsiminek või väärkasutus, võib 
kaasneda oluline majanduslik ja sotsiaalne 
kahju, sealhulgas identiteedipettus, kui 
rikkumisega piisavalt ja õigeaegselt ei 
tegelda. Seepärast tuleks sellistest 
turvaintsidentidest viivitamata teatada 
nendega seotud abonentidele ning 
teavitada neid vajalikest 
ettevaatusabinõudest. Teatis peaks 
sisaldama teavet meetmete kohta, mida 
teenuseosutaja rikkumisega seoses võtab, 
ja soovitusi kasutajatele, keda rikkumine 
mõjutab. 

(29) Turvarikkumisega, mille tulemuseks 
on üksikisikust abonendi isikuandmete 
kaotsiminek või väärkasutus, võib 
kaasneda oluline majanduslik ja sotsiaalne 
kahju, sealhulgas identiteedipettus, kui 
rikkumisega piisavalt ja õigeaegselt ei 
tegelda. Seepärast tuleks sellistest 
turvaintsidentidest viivitamata teatada 
nendega seotud abonentidele ja riigi 
reguleerivale asutusele. Teatis peaks 
sisaldama teavet meetmete kohta, mida 
teenuseosutaja rikkumisega seoses võtab, 
ja soovitusi kasutajatele, keda rikkumine 
mõjutab. Riigi reguleeriv asutus peaks 
hindama rikkumise tõsidust ja selle 
kindlaks määrama ning nõudma, et 
osutaja teavitaks vajaduse korral asjatu 
viivituseta abonente, keda rikkumine 
otseselt mõjutab.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Käesoleva direktiivi artikli 15 
lõiget 1 tuleb mõista tähenduses, et 
isikuandmete avalikustamine direktiivi 
2004/48 artikli 8 kontekstis ei piira 
käesoleva direktiivi ega direktiivi 1995/46 
kohaldamist, kui avalikustamine toimub 
õigustatud, st piisavalt põhjendatud ja 
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proportsionaalse nõude alusel ja 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
menetlustega, mis tagavad kõnealuste 
kaitsemeetmete järgimise.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2004/48 (intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta) artikkel 8 käsitleb teabe 
avalikustamist, milleks võivad olla ka käesoleva direktiiviga (2002/58) ja/või direktiiviga 
1995/46 kaitstud andmed. Käesoleva direktiivi artikli 15 lõike 1 ja direktiivi 1995/46 artikli 
13 lõike 1 järgi on selge, et selline avalikustamine võib toimuda, sest on vaja kaitsta 
kolmanda isiku õigusi ja vabadusi. Hiljutisi kohtulahendeid arvestades näib olevat 
asjakohane täpsustada ELi tasandil direktiivi 2004/48 artikli 8 konkreetsete avalikustamist 
käsitlevate sätete ja käesoleva direktiivi sätete suhet ning suurendada sellega õiguskindlust 
kõigi poolte jaoks.

Muudatusettepanek 36
Patrick Gaubert

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriikide ametiasutused ja 
kohtud ei pea direktiivi 2002/58/EÜ
ülevõtmismeetmete rakendamisel mitte 
ainult tõlgendama oma siseriiklikku 
õigust kooskõlas asjaomase direktiiviga, 
vaid nad peavad ka jälgima, et nad ei 
tugineks asjaomase direktiivi sellisele 
tõlgendusele, mis on vastuolus muude 
põhiõigustega või muude ühenduse 
õiguse üldpõhimõtetega, näiteks 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võtab arvesse Euroopa Kohtu 29. jaanuari 2008. aasta lahendit 
kohtuasjas Promusicae versus Telefónica, milles kinnitatakse, et liikmesriik peab tõlgendama 
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direktiivi selliselt, et tõlgendus ei oleks vastuolus muude põhiõiguste või õiguse 
üldpõhimõtetega. Sellega tagatakse teiste õiguste ja vabaduste kaitse.

Muudatusettepanek 37
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriikide ametiasutused ja 
kohtud ei pea käesoleva direktiivi
ülevõtmismeetmete rakendamisel mitte 
ainult tõlgendama oma siseriiklikku 
õigust kooskõlas asjaomase direktiiviga, 
vaid nad peavad ka jälgima, et nad ei 
tugineks asjaomase direktiivi sellisele 
tõlgendusele, mis on vastuolus 
põhiõigustega või muude ühenduse 
õiguse üldpõhimõtetega, näiteks 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek põhineb Euroopa Kohtu 29. jaanuari 2008. aasta kohtuasja 
Promusicae versus Telefónica lahendi sõnastusel. Oma otsuses kinnitab kohus, et 
liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi rakendamisel toetuma tõlgendusele, mis ei lähe 
vastuollu põhiõiguste ega muude ühenduse õiguse üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 38
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriikide ametiasutused ei pea 
käesoleva direktiivi ülevõtmismeetmete 
rakendamisel mitte ainult tõlgendama 
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oma siseriiklikku õigust kooskõlas 
asjaomase direktiiviga, vaid nad peavad 
ka jälgima, et nad ei tugineks asjaomase 
direktiivi sellisele tõlgendusele, mis on 
vastuolus põhiõigustega või muude 
ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, 
näiteks proportsionaalsuse põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriikide ametiasutused ja 
kohtud ei pea käesoleva direktiivi
ülevõtmismeetmete rakendamisel mitte 
ainult tõlgendama oma siseriiklikku 
õigust kooskõlas asjaomase direktiiviga, 
vaid nad peavad ka jälgima, et nad ei 
tugineks asjaomase direktiivi sellisele 
tõlgendusele, mis on vastuolus 
põhiõigustega või muude ühenduse 
õiguse üldpõhimõtetega, näiteks 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek põhineb Euroopa Kohtu 29. jaanuari 2008. aasta kohtuasja 
Promusicae versus Telefónica lahendi sõnastusel. Oma otsuses kinnitab kohus, et 
liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi rakendamisel toetuma tõlgendusele, mis ei lähe 
vastuollu põhiõiguste ega muude ühenduse õiguse üldpõhimõtetega.
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Muudatusettepanek 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Amet võib aidata tõhustada 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset 
ühenduses, pakkudes muu hulgas 
eksperdiabi ja jagades nõuandeid, 
edendades parimate tavade levitamist 
riskihalduse valdkonnas ning luues 
riskihindamise jaoks ühtse metoodika. 
Amet peaks eriti toetama asjakohaste 
tehniliste ja korralduslike turvameetmete 
ühtlustamist.

(33) Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 
koos riigi sidevaldkonna reguleerivate 
asutustega võib aidata tõhustada 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset 
ühenduses, pakkudes muu hulgas 
eksperdiabi ja jagades nõuandeid, võttes 
elektroonilise side ja andmete valdkonnas 
vastu võrguturbe standardid, edendades 
parimate tavade levitamist riskihalduse 
valdkonnas ning luues riskihindamise jaoks 
ühtse metoodika. Amet peaks eriti toetama 
asjakohaste tehniliste ja korralduslike 
turvameetmete ühtlustamist.

Or. ro

Selgitus

Vaja on tugevdada Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti ning riigi elektroonilise side valdkonda 
reguleerivate asutuste rolli.

Muudatusettepanek 41
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Amet võib aidata tõhustada 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset 
ühenduses, pakkudes muu hulgas 
eksperdiabi ja jagades nõuandeid, 
edendades parimate tavade levitamist 
riskihalduse valdkonnas ning luues 
riskihindamise jaoks ühtse metoodika. 
Amet peaks eriti toetama asjakohaste 

(33) Amet võib aidata tõhustada 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset 
ühenduses, pakkudes muu hulgas 
eksperdiabi ja jagades nõuandeid, 
edendades parimate tavade levitamist 
riskihalduse valdkonnas ning luues 
riskihindamise jaoks ühtse metoodika.
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tehniliste ja korralduslike turvameetmete 
ühtlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Arvutiprogrammid, mis salaja jälgivad 
kasutajate tegevust ja/või takistavad 
kasutaja lõppseadmete tööd, et tuua kasu 
kolmandale isikule (nn nuhkvara), 
kujutavad endast tõsist ohtu kasutaja eraelu 
puutumatusele. Kasutajate eraelu 
kõrgetasemeline ja võrdväärne kaitse tuleb 
tagada sellest hoolimata, kas nuhkvara 
laaditi alla kogemata elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu või saadi ja installeeriti 
peidetuna programmi, mida levitati mõne 
muu välise andmekandja, näiteks CD, CD-
ROMi või USB-mälupulga abil.

(34) Arvutiprogrammid, mis salaja jälgivad 
kasutajate tegevust ja/või takistavad 
kasutaja lõppseadmete tööd, et tuua kasu 
kolmandale isikule (nn nuhkvara), 
kujutavad endast tõsist ohtu kasutaja eraelu 
puutumatusele. Kasutajate eraelu 
kõrgetasemeline ja võrdväärne kaitse tuleb 
tagada sellest hoolimata, kas nuhkvara 
laaditi alla kogemata elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu või saadi ja installeeriti 
peidetuna programmi, mida levitati mõne 
muu välise andmekandja, näiteks CD, CD-
ROMi või USB-mälupulga abil.
Liikmesriigid õhutavad lõppkasutajaid 
võtma vajalikke meetmeid, et kaitsta oma 
lõppseadmeid viiruste ja nuhkvara eest.

Or. en

Selgitus

Lõppseadmed on võrgu nõrgim lüli ja seetõttu tuleks neid hästi kaitsta. Lõppkasutajad peavad 
aru saama ohtudest, mis kaasnevad Interneti kasutamise, andmete allalaadimise, tarkvara või 
andmekandjate kasutamisega.
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Muudatusettepanek 43
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Elektrooniliste sideteenuste osutajad 
peavad tegema olulisi investeeringuid, et 
võidelda soovimatute kaubanduslike 
teadaannetega (rämpspostiga). Nad on 
rämpsposti saatjate leidmiseks ja 
tuvastamiseks vajalike teadmiste ja 
vahendite omamise tõttu paremas olukorras 
kui lõppkasutajad. Seepärast peaks e-posti 
teenuse ja teiste teenuste osutajatel olema 
võimalik võtta rämpsposti saatjate vastu 
õiguslikke meetmeid ja kaitsta seega nii 
oma klientide huve kui ka enda õigustatud 
ärihuve.

(35) Elektrooniliste sideteenuste osutajad 
peavad tegema olulisi investeeringuid, et 
võidelda soovimatute kaubanduslike 
teadaannetega (rämpspostiga). Nad on 
rämpsposti saatjate leidmiseks ja 
tuvastamiseks vajalike teadmiste ja 
vahendite omamise tõttu paremas olukorras 
kui lõppkasutajad. Seepärast peaks e-posti 
teenuse ja teiste teenuste osutajatel olema 
võimalik võtta rämpsposti saatjate vastu 
kõnealuste rikkumiste tõttu õiguslikke 
meetmeid ja kaitsta seega nii oma klientide 
huve kui ka enda õigustatud ärihuve. 

Or. en

Muudatusettepanek 44
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Kui asukohaandmeid (v.a 
liiklusandmed) võib töödelda, tuleks 
niisuguseid andmeid töödelda ainult 
pärast nende anonüümseks muutmist või 
kasutajate või abonentide nõusolekul. 
Neile tuleks anda selget ja ulatuslikku 
teavet võimaluse kohta võtta tagasi oma 
liiklusandmete töötlemiseks antud 
nõusolek mis tahes ajal. 

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Kui asukohaandmeid (v.a 
liiklusandmed) võib töödelda, tuleb 
niisuguseid andmeid töödelda ainult 
pärast nende anonüümseks muutmist või 
kasutajate või abonentide eelneval 
nõusolekul. Neile antakse selget ja 
ulatuslikku teavet võimaluse kohta võtta 
tagasi oma liiklusandmete töötlemiseks 
antud nõusolek mis tahes ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Käesoleva direktiiviga ühtlustatakse 
liikmesriikide need sätted, mis on 
vajalikud põhiõiguste ja -vabaduste,
infotehnoloogia süsteemide 
konfidentsiaalsuse ja turvalisuse õiguse 
ning eelkõige eraelu puutumatuse kaitse 
võrdväärse taseme tagamiseks 
isikuandmete töötlemise puhul 
elektroonilise side sektoris ja selliste 
andmete ning elektrooniliste 
sideseadmete ja -teenuste vaba liikumise 
tagamiseks ühenduses. 
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt –1 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
b) liiklusandmed – andmed, mida 
töödeldakse side edastamiseks 
elektroonilises sidevõrgus või sellise 
edastamisega seotud arveldamiseks.
Käesoleva artikli tähenduses on 
liiklusandmed ka isikuandmed direktiivi 
95/46/EÜ tähenduses, kui asjaomased 
andmed kas eraldi või koos muude 
andmetega viitavad üksikisikule, kes on 
otseselt või kaudselt tuvastatav 
andmetöötleja poolt.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 95/46/EÜ tähenduses kuulub ka IP-aadress isikuandmete hulka, sest IP-aadressi 
kaudu on võimalik üksikisikut kaudselt tuvastada.

Muudatusettepanek 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
b) liiklusandmed – andmed, mida 
töödeldakse side edastamiseks 
elektroonilises sidevõrgus või sellise 
edastamisega seotud arveldamiseks. 
Käesoleva artikli tähenduses on 
liiklusandmed ka isikuandmed direktiivi 
95/46/EÜ artikli 2 tähenduses, kuid seda 
ainult juhul, kui asjaomased andmed 
viitavad üksikisikule, kes on mõistlikke 
vahendeid kasutades andmeid töötleva 
üksuse poolt otseselt tuvastatav.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, millisel juhul tuleb liiklusandmeid käsitada isikuandmetena. 

Muudatusettepanek 49
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
b) liiklusandmed – andmed, mida 
töödeldakse side edastamiseks 
elektroonilises sidevõrgus või sellise 
edastamisega seotud arveldamiseks. 
Käesoleva artikli tähenduses on 
liiklusandmed ka isikuandmed direktiivi 
95/46/EÜ tähenduses, kui asjaomased 
andmed kas eraldi või koos muude 
õiguspäraselt kättesaadavate andmetega 
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viitavad üksikisikule, kes on andmeid 
töötleva üksuse poolt otseselt tuvastatav.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) Artikli 2 punkt d asendatakse 
järgmisega:
d) side – teave, mida vahetatakse või 
edastatakse määratud hulga osaliste 
vahel üldkasutatava elektroonilise side 
teenuse abil. Mõiste ei hõlma teavet, 
mida edastatakse üldsusele 
ringhäälinguteenuse raames 
elektroonilise sidevõrgu kaudu, või mis 
tahes muud elektroonilise sidevõrgu 
kaudu üldsusele edastatavat teavet, välja 
arvatud juhul, kui sellist teavet võib 
seostada tuvastatava abonendi või 
kasutajaga, kes teavet saab;

Or. fr

Selgitus

Üldsusele selliste teenustega nagu uued sidusteenused (sealhulgas voogedastus, 
võrguülekanded, samaaegsed ülekanded ja interaktiivsed teenused) edastatavat teavet ei 
tuleks pidada konfidentsiaalseks, sest see edastatakse üldsusele. Seetõttu tuleks kõnealune 
teave side määratlusest välja jätta.
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Muudatusettepanek 51
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) Artikli 2 punkt d asendatakse 
järgmisega:
d) side – teave, mida vahetatakse või 
edastatakse määratud hulga osaliste 
vahel üldkasutatava elektroonilise side 
teenuse abil. Mõiste ei hõlma teavet, 
mida edastatakse üldsusele elektroonilise 
sidevõrgu kaudu, sealhulgas ringhääling, 
välja arvatud juhul, kui sellist teavet 
võib seostada tuvastatava abonendi või 
kasutajaga, kes palutud ja õiguspäraselt 
edastatud teavet saab. 

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid käsitlev 2002. aasta direktiiv jättis ringhäälingu elektroonilise side mõiste alt 
välja. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ajakohastada ja piiritleda side mõistet 
käesoleva direktiivi kontekstis, võttes arvesse uute maailma sidusteenuste eripärasid (nt 
võrguülekanded ja muud sarnased teenused). Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas 
direktiiviga 2007/65/EÜ.

Muudatusettepanek 52
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) Artikli 2 punkt d asendatakse 
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järgmisega:
d) side – teave, mida vahetatakse või 
edastatakse määratud hulga osaliste 
vahel üldkasutatava elektroonilise side 
teenuse abil. Mõiste ei hõlma teavet, 
mida edastatakse üldsusele elektroonilise 
sidevõrgu kaudu, sealhulgas ringhääling, 
välja arvatud juhul, kui sellist teavet 
võib seostada tuvastatava abonendi või 
kasutajaga, kes palutud ja õiguspäraselt 
edastatud teavet saab;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt a a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Piiramata direktiivide 95/46/EÜ ja 
2006/24/EÜ sätete kohaldamist, peaksid 
kõnealused meetmed hõlmama:

– asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke 
meetmeid tagamaks, et isikuandmetele 
oleks juurdepääs üksnes volitatud 
töötajatel ning et kaitsta salvestatud või 
edastatud isikuandmeid juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, juhusliku 
kaotsimineku või muutmise või loata või 
ebaseadusliku salvestamise, töötlemise, 
juurdepääsu või avalikustamise eest; 

– asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke 
meetmeid, et kaitsta võrku ja teenuseid 
juhusliku, ebaseadusliku või loata 
kasutamise või nende töötamise või 
kättesaadavuse häirituse või takistamise 
eest;
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– isikuandmete töötlemise turvapoliitikat;

– protsessi elektrooniliste sideteenuste 
osutaja hooldatavate süsteemide 
põhjendatult prognoositavate nõrkade 
kohtade tuvastamiseks ja hindamiseks, 
mis hõlmab korrapärast järelevalvet 
turvanõuete rikkumiste üle;
– protsessi ennetus-, parandus- ja 
leevendusmeetmete võtmiseks kolmandas 
taandes kirjeldatud protsessi käigus 
avastatud mis tahes nõrkade kohtade 
vastu ning protsessi ennetus-, parandus-
ja leevendusmeetmete võtmiseks 
turvaintsidentide vastu, mis võivad viia 
turvanõuete rikkumiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta asjaomast 
abonenti ja riigi reguleerivat asutust. 
Abonendile saadetavas teatises tuleb 
kirjeldada vähemalt rikkumise olemust ja 
soovitada meetmeid selle võimalike 
negatiivsete mõjude leevendamiseks. 
Riikide reguleerivatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate elektrooniliste
sideteenuste osutaja ning mis tahes 
äriühing, kes osutab tarbijatele teenuseid 
Interneti vahendusel ning kes on 
andmetöötleja ja infoühiskonna teenuste 
osutaja, asjatu viivituseta asjaomast 
kasutajat ja riigi reguleerivat asutust. Riigi 
reguleerivatele asutusele saadetavas 
teatises tuleb kirjeldada vähemalt 
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rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid.

rikkumise olemust ja soovitada meetmeid 
selle võimalike negatiivsete mõjude 
leevendamiseks. Riikide reguleerivatele 
asutustele saadetavas teatises tuleb lisaks 
kirjeldada rikkumise tagajärgi ning 
teenusteosutaja poolt rikkumisega 
tegelemiseks võetud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Elektroonilise sideteenuse kasutaja pole tingimata kõnealuse konkreetse teenuse abonent, st 
tal võib olla abonendiga kokkupuude. Käesoleva artikli sätted peavad hõlmama ka endisi 
abonente. Seetõttu oleks sobivam kasutada sõna „kasutaja”.

Muudatusettepanek 55
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta asjaomast 
abonenti ja riigi reguleerivat asutust. 
Abonendile saadetavas teatises tuleb 
kirjeldada vähemalt rikkumise olemust ja 
soovitada meetmeid selle võimalike 
negatiivsete mõjude leevendamiseks. 
Riikide reguleerivatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 
rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega.

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, mis 
tõenäoliselt kahjustab kasutajaid, teavitab 
üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste 
osutaja ning mis tahes äriühing, kes 
osutab tarbijatele teenuseid Interneti 
vahendusel ning kes on andmetöötleja ja 
infoühiskonna teenuste osutaja, asjatu 
viivituseta riigi reguleerivat asutust või 
vastavalt liikmesriigi seadusele pädevat 
asutust. Pädevale asutusele saadetavas 
teatises tuleb kirjeldada vähemalt 
rikkumise olemust ja soovitada meetmeid 
selle võimalike negatiivsete mõjude 
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leevendamiseks. Pädevatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 
rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 56
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta asjaomast 
abonenti ja riigi reguleerivat asutust. 
Abonendile saadetavas teatises tuleb 
kirjeldada vähemalt rikkumise olemust ja 
soovitada meetmeid selle võimalike 
negatiivsete mõjude leevendamiseks. 
Riikide reguleerivatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 
rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid. 

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab infoühiskonna teenuste osutaja 
asjatu viivituseta kõiki mõjutatud isikuid
ja riigi reguleerivat asutust. Abonendile 
saadetavas teatises tuleb kirjeldada 
vähemalt rikkumise olemust ja soovitada 
meetmeid selle võimalike negatiivsete 
mõjude leevendamiseks. Riikide 
reguleerivatele asutustele saadetavas 
teatises tuleb lisaks kirjeldada rikkumise 
tagajärgi ning teenusteosutaja poolt
rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid. Riikide reguleerivad asutused 
peavad korrapäraste ajavahemike järel 
teostama äriühingu- ja sektoripõhiselt 
statistilisi analüüse andmealaste 
rikkumiste liikide ja sageduste ning 
rikkumiste mõjude leevendamise kiiruse 
ja tõhususe kohta kõnealuste ajavahemike 
jooksul. Riikide reguleerivad asutused 
peavad ühtlasi jälgima, kas äriühingud on 
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nõuetekohaselt täitnud oma käesoleva 
artikli kohaseid teavitamiskohustusi, ja 
kehtestama asjakohased karistused, 
sealhulgas vajaduse korral rikkumise 
avalikustamine.

Or. en

Selgitus

Teavitamisnõue peab hõlmama kõiki mõjutatud isikuid, kelle andmeid turvarikkumine 
tegelikult kahjustas, mitte üksnes abonente. Samuti tuleb täpsustada riikide reguleerivate 
asutuste rolli, et tagada ettenähtud meetmete tulemuslik rakendamine.

Muudatusettepanek 57
Syed Kamall 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Turvarikkumisest, millega kaasnes 
seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, 
teavitab üldkasutatavate sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta asjaomast 
abonenti ja riigi reguleerivat asutust. 
Abonendile saadetavas teatises tuleb 
kirjeldada vähemalt rikkumise olemust ja 
soovitada meetmeid selle võimalike 
negatiivsete mõjude leevendamiseks. 
Riikide reguleerivatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 
rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid. 

3. Tõsisest turvarikkumisest, millega 
kaasnes seoses ühenduse üldkasutatavate 
sideteenuste osutamisega edastatud, 
salvestatud või muul moel töödeldud 
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik 
hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata 
avalikustamine või neile juurdepääs, ning 
mis kujutab arvestatavat kasutajate 
kahjustamise ohtu, teavitab 
üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste 
osutaja asjatu viivituseta pädevat asutust. 
Riigi reguleerivale asutusele saadetavas 
teatises tuleb kirjeldada vähemalt 
rikkumise olemust ja soovitada meetmeid 
selle võimalike negatiivsete mõjude 
leevendamiseks. Pädevatele asutustele 
saadetavas teatises tuleb lisaks kirjeldada 
rikkumise tagajärgi ning teenusteosutaja 
poolt rikkumisega tegelemiseks võetud 
meetmeid. 
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Or. en

Muudatusettepanek 58
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädev asutus hindab rikkumise 
tõsidust ja määrab selle kindlaks. Kui 
rikkumist peetakse tõsiseks, nõuab pädev 
asutus, et üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutaja ja infoühiskonna 
teenuste osutaja teavitaksid asjakohaselt 
asjatu viivituseta isikuid, keda rikkumine 
mõjutab. Teatis peab sisaldama lõikes 3 
kirjeldatud teavet.

Tõsisest rikkumisest teavitamist võidakse 
lükata edasi juhul, kui teavitamine võib 
kahjustada tõsise rikkumise eeluurimise 
edenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Rikkumist ei määratleta tõsisena ning 
üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutaja ja infoühiskonna 
teenuste osutaja vabastatakse nõudest 
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teavitada asjaomaseid isikuid või neile 
teatis saata, kui suudetakse tõestada, et 
puudub rikkumisest tingitud põhjendatud 
oht mõjutatavatele isikuandmetele 
tulenevalt sellest, et kasutatakse 
asjakohaseid tehnoloogilisi 
kaitsemeetmeid, mis hõlmavad 
asjakohaseid kodeerimistehnoloogiaid, 
kuid ei piirdu nendega.

Tehnoloogilised kaitsemeetmed 
muudavad edastatud või salvestatud 
isikuandmed juhusliku või ebaseadusliku 
kaotsimineku, muutmise, loata 
avalikustamise või neile juurdepääsu 
korral mis tahes kolmandale isikule 
loetamatuks või teevad tehnoloogiliste 
kaitsemeetmete juhusliku või 
ebaseadusliku kaotsimineku korral 
kõnealused isikuandmed kättesaadavaks 
üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutajale ja infoühiskonna 
teenuste osutajale.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutajad ja konkreetsete 
infoühiskonna teenuste osutajad võtavad 
tehnilisi meetmeid, et vähendada nende 
salvestatud või töödeldud isikuandmete 
kahjustamist ning isikuandmetele 
juurdepääsu, kõnealuste andmete 
lubamatu avalikustamise, muutmise, 
juhusliku või ebaseadusliku kaotsimineku 
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ohtu. Konkreetsete infoühiskonna 
teenuste puhul ning eriti e-valitsuse 
teenuste puhul võivad sellised tehnilised 
meetmed hõlmata asjakohaseid andmete 
kodeerimise tehnoloogiaid, kuid ei pea 
piirduma nendega.

Or. ro

Selgitus

Elektrooniliste sideteenuste osutajad peavad võtma isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste osutajad ja konkreetsete 
infoühiskonna teenuste osutajad 
vabastatakse abonentide teavitamise 
kohustusest, kui suudetakse tõendada, et 
edastatud, salvestatud või töödeldud 
isikuandmed, mida turvanõuete 
rikkumine mõjutab, on asjakohaste 
tehnoloogiliste meetmete kasutamise abil 
kaitstud ning see muudab isikuandmed 
lubamatu juurdepääsu või juhusliku või 
ebaseadusliku muutmise või kaotsimineku 
korral loetamatuks, kuid juurdepääsu
taasvõimaldamisel on andmed 
taastatavad. Abonente teavitatakse üksnes 
juhul, kui nende kaotsiläinud või 
petturlikult kättesaadud andmete 
kasutamisega võib kaasneda oluline 
rahaline või sotsiaalne kahju.



PE406.051v03-00 26/52 AM\728240ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. ro

Selgitus

Kõnealuseid teavitamisi tuleb teha üksnes siis, kui turvanõuete rikkumisega võib kaasneda 
märkimisväärne kahju, andmete lubamatu avalikustamine või neile loata juurdepääs ning kui 
kaotsiläinud isikuandmete petturlik kasutamine võib asjaomaseid isikuid tõsiselt kahjustada.

Muudatusettepanek 62
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3
osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Ametiga (edaspidi „amet”) ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga vastu võtta 
tehnilised rakendusmeetmed, mis muu 
hulgas käsitlevad käesolevas artiklis
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 a –
3 c osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
peaks komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa andmekaitseinspektori, 
asjaomaste sidusrühmade ning Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametiga soovitama
tehnilisi rakendusmeetmeid, mis muu 
hulgas käsitlevad lõikes 1 a kirjeldatud 
meetmeid ning lõigetes 3 a ja 3 b osutatud 
teabe- ja teavitamisnõuetega seotud 
asjaolusid, vorme ja korda. 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 
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osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Ametiga (edaspidi „amet”) ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga vastu võtta 
tehnilised rakendusmeetmed, mis muu 
hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 

osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
riikide elektroonilise side valdkonna 
reguleerivate asutustega ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga vastu võtta 
isikuandmete kaitse turvastandardid ning
tehnilised rakendusmeetmed, mis muu 
hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 

Or. ro

Selgitus

Riikide elektroonilise side valdkonna reguleerivate asutuste rolli tuleb suurendada, mitte 
vähendada.

Muudatusettepanek 64
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Elektroonilise Side Turu 
Ametiga (edaspidi „amet”) ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga vastu võtta
tehnilised rakendusmeetmed, mis muu 
hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 

4. Selleks et tagada lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud meetmete ühtne rakendamine, 
peaks komisjon pärast konsulteerimist 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametiga,
Euroopa andmekaitseinspektoriga ja artikli 
29 alusel asutatud töörühmaga vastu 
võtma tehnilised rakendusmeetmed, mis 
muu hulgas käsitlevad käesolevas artiklis 
osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega 
seotud asjaolusid, vorme ja korda. 
Komisjon kaasab kõik asjaomased 
sidusrühmad, eriti selleks, et saada teavet 
nii tehniliselt kui ka majanduslikult 
parimate kättesaadavate lahenduste kohta 
parandamaks direktiivi rakendamist.
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Or. en

Selgitus

Konsulteerida tuleb ka artikli 29 alusel asutatud töörühmaga, sest võetavad meetmed 
mõjutavad otseselt asjaomastele isikutele antavat teavet. Konsulteerida tuleb ka 
tööstusharuga. 

Muudatusettepanek 65
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Riikide elektroonilise side valdkonna 
reguleerivad asutused esitavad 
komisjonile iga kuue kuu järel 
kokkuvõtliku aruande andmete töötlemise 
ja elektrooniliste sidevõrkude turvalisuse 
alaste neile saabunud teavitamiste kohta 
koos esitatud parandusmeetmetega. 
Kõnealuse teabe alusel esitab komisjon 
igal aastal aruande Euroopa 
Parlamendile koos elektrooniliste 
sidevõrkude ja konkreetsete 
infoühiskonna teenuste turvalisuse 
parandamise meetmetega.

Or. ro

Selgitus

Arvestades elektroonilise side valdkonna kiiret arengut, tuleks elektrooniliste sidevõrkude ja 
konkreetsete infoühiskonna teenuste turvalisuse parandamise meetmeid võtta piisavalt 
korrapäraselt, nii et teenuste osutajatel oleks võimalik kasutada pigem ennetavat kui 
reageerivat lähenemisviisi.
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Muudatusettepanek 66
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -3 (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-3) Artikli 5 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Liikmesriigid tagavad üldkasutatava 
sidevõrgu ja üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste kaudu 
toimuva side ja sellega seotud 
liiklusandmete konfidentsiaalsuse 
siseriiklike õigusaktidega. Eelkõige 
keelatakse nende õigusaktidega isikutel, 
kes ei ole kasutajad, kuulata, salaja pealt 
kuulata, salvestada või muul viisil pealt 
kuulata või jälgida sidet ja sellega seotud 
liiklusandmeid ilma asjaomaste 
kasutajate loata, kui see ei ole 
õiguspärane artikli 15 lõike 1 või 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 lõike 1 
kohaselt. Käesolev lõige ei takista side 
edastamiseks vajalikku tehnilist 
salvestamist, ilma et see piiraks 
konfidentsiaalsuse põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab, et artiklit 15 tuleb lugeda ka 1995. aasta 
andmekaitset käsitleva direktiivi artikli 13 valguses, ning kaasab seega hiljutise Euroopa 
Kohtu lahendi (C-275/06).
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Muudatusettepanek 67
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et teabe 
salvestamine abonendi või kasutaja 
lõppseadmesse ja juurdepääs sinna juba 
salvestatud teabele on lubatud ainult 
tingimusel, et asjaomasele abonendile või 
kasutajale esitatakse direktiivi 95/46/EÜ 
kohaselt selge ja arusaadav teave, muu 
hulgas andmete töötlemise eesmärgi kohta,
ning talle antakse võimalus keelduda 
vastutava andmetöötleja poolsest 
töötlemisest. See ei takista tehnilist 
salvestamist ega juurdepääsu, mille ainus 
eesmärk on teostada või toetada side 
edastamist elektroonilises sidevõrgus või 
mis on hädavajalik sellise infoühiskonna 
teenuse osutamiseks, mida abonent või 
kasutaja on sõnaselgelt taotlenud.

3. Liikmesriigid tagavad, et teabe 
salvestamine kas otseselt või kaudselt mis 
tahes andmekandja abil abonendi või 
kasutaja lõppseadmesse ja juurdepääs sinna 
juba salvestatud teabele on keelatud, välja 
arvatud juhul, kui asjaomane abonent või
kasutaja on selleks andnud oma eelneva 
nõusoleku, ning asjaomasele abonendile 
või kasutajale esitatakse direktiivi 
95/46/EÜ kohaselt selge ja arusaadav 
teave, muu hulgas andmete töötlemise 
eesmärgi kohta. See ei takista tehnilist 
salvestamist ega juurdepääsu, mille ainus 
eesmärk on teostada või toetada side 
edastamist elektroonilises sidevõrgus või 
mis on hädavajalik sellise infoühiskonna 
teenuse osutamiseks, mida abonent või 
kasutaja on sõnaselgelt taotlenud. 

Or. en

Muudatusettepanek 68
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4 
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et teabe 
salvestamine abonendi või kasutaja 
lõppseadmesse ja juurdepääs sinna juba 
salvestatud teabele on lubatud ainult 

3. Liikmesriigid tagavad, et teabe 
salvestamine kas otseselt või kaudselt mis 
tahes andmekandja abil abonendi või 
kasutaja lõppseadmesse ja juurdepääs sinna 
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tingimusel, et asjaomasele abonendile või 
kasutajale esitatakse direktiivi 95/46/EÜ 
kohaselt selge ja arusaadav teave, muu 
hulgas andmete töötlemise eesmärgi kohta,
ning talle antakse võimalus keelduda 
vastutava andmetöötleja poolsest 
töötlemisest. See ei takista tehnilist 
salvestamist ega juurdepääsu, mille ainus 
eesmärk on teostada või toetada side 
edastamist elektroonilises sidevõrgus või 
mis on hädavajalik sellise infoühiskonna 
teenuse osutamiseks, mida abonent või 
kasutaja on sõnaselgelt taotlenud. 

juba salvestatud teabele on keelatud, välja 
arvatud juhul, kui asjaomane abonent või
kasutaja on selleks andnud oma eelneva 
nõusoleku, seejuures on brauseri 
vastavate seadete osas saadud eelnev 
nõusolek, ning asjaomasele abonendile või 
kasutajale esitatakse direktiivi 95/46/EÜ 
kohaselt selge ja arusaadav teave, muu 
hulgas andmete töötlemise eesmärgi kohta. 
See ei takista tehnilist salvestamist ega 
juurdepääsu, mille ainus eesmärk on 
teostada side edastamist elektroonilises 
sidevõrgus või mis on hädavajalik sellise 
infoühiskonna teenuse osutamiseks, mida 
abonent või kasutaja on sõnaselgelt 
taotlenud. 

Or. en

Muudatusettepanek 69
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 6 
a:
6 a. Liiklusandmeid võib töödelda iga 
füüsiline või juriidiline isik, kui seda 
tehakse eesmärgiga rakendada tehnilisi 
meetmeid, mis tagavad üldkasutatava 
elektroonilise sideteenuse, avalik-
õigusliku või eraõigusliku elektroonilise 
sidevõrgu, infoühiskonna teenuse või 
sellega seotud lõppseadme ja 
elektroonilise side seadme turvalisuse. 
Töötlemine peab piirduma 
turvalisusmeetmete rakendamiseks 
rangelt vajalikuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) Artikli 9 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Kui üldkasutatavate sidevõrkude või 
üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste kasutajate või abonentidega 
seotud asukohaandmeid (v.a 
liiklusandmed) võib töödelda, 
töödeldakse neid andmeid ainult pärast 
nende anonüümseks muutmist või 
kasutajate või abonentide nõusolekul 
ning lisaväärtusteenuse osutamiseks 
vajalikul määral ja selleks vajaliku aja 
jooksul. Teenuseosutaja peab enne 
kasutajate või abonentide nõusoleku 
saamist teatama neile töödeldavate 
asukohaandmete (v.a liiklusandmed) 
liigi, töötlemise eesmärgi, kui kaua see 
kestab ja kas andmed edastatakse 
lisaväärtusteenuste osutamiseks 
kolmandatele isikutele. Kasutajatele ja 
abonentidele antakse võimalus võtta 
tagasi oma asukohaandmete (v.a 
liiklusandmed) töötlemiseks antud 
nõusolek mis tahes ajal. Kasutajatele ja 
abonentidele antakse selget ja ulatuslikku 
teavet võimaluse kohta võtta tagasi oma 
liiklusandmete töötlemiseks antud 
nõusolek mis tahes ajal.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4 c (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c) Artikli 9 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Kui üldkasutatavate sidevõrkude või 
üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste kasutajate või abonentidega 
seotud asukohaandmeid (v.a 
liiklusandmed) võib töödelda, 
töödeldakse neid andmeid ainult pärast 
nende anonüümseks muutmist või 
kasutajate või abonentide nõusolekul 
ning lisaväärtusteenuse osutamiseks 
vajalikul määral ja selleks vajaliku aja 
jooksul. Teenuseosutaja peab enne 
kasutajate või abonentide nõusoleku 
saamist teatama neile töödeldavate 
asukohaandmete (v.a liiklusandmed) 
liigi, töötlemise eesmärgi, kui kaua see 
kestab ja kas andmed edastatakse 
lisaväärtusteenuste osutamiseks 
kolmandatele isikutele. Kasutajatele ja 
abonentidele antakse võimalus võtta 
tagasi oma asukohaandmete (v.a 
liiklusandmed) töötlemiseks antud 
nõusolek mis tahes ajal. Kasutajatele ja 
abonentidele antakse selget ja ulatuslikku 
teavet võimaluse kohta võtta tagasi oma 
liiklusandmete töötlemiseks antud 
nõusolek mis tahes ajal.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4 d (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d) Artikli 12 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:

2. Liikmesriigid tagavad, et kõigi 
elektrooniliste sideteenuste ja -võrkude 
lõppkasutajatega seotud teave on kantud 
kataloogide andmebaasidesse ning et 
kasutajatelt küsitakse teenuse taotlemise 
hetkel ja hiljem korrapäraste ajavahemike 
järel, kuidas nad soovivad neid puudutava 
teabe kataloogide andmebaasis 
kajastamist. Lõppkasutajatele pakutakse 
ka võimalust kanda teatav teave 
andmebaasidesse, kuid seda 
üldkasutatavates kataloogides mitte 
avalikustada, ja võimalust selliseid 
andmeid kontrollida, parandada ja 
kustutada. Abonendi väljajätmine 
üldkasutatavast abonendikataloogist 
ning tema isikuandmete kontrollimine, 
parandamine ja kataloogist kustutamine 
on tasuta.

Or. it

Selgitus

Kataloogide päringuteenused on äärmiselt olulised, eriti puuetega ja eakate kasutajate jaoks 
(nagu universaalteenuste direktiivis tunnistatakse). Lõppkasutajatega seotud teabe lisamine 
on paljudel juhtudel raskendatud seetõttu, et operaatorid ei ole harjunud kasutajate 
nõusolekut küsima. See kehtib eriti tavatelefoni- ja mobiiltelefonioperaatorite puhul. 
Liikmesriikides, kus kõnealust valdkonda käsitlev õigusakt puudub, lisatakse lõppkasutaja 
andmed – eriti mobiilivõrgu kasutaja omad – väga harva.

Praegu olemasolevad süsteemid võimaldavad kataloogides kasutamiseks mõeldud andmeid 
andmebaasidesse kanda, ilma et teenuste kasutajatel endil oleks võimalik andmetele otse 
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juurde pääseda. See võimaldab kataloogiteenuste osutajatel klientidega kontakti saada, ilma 
et kellegi eraelu puutumatust rikutaks (kliente puudutavaid andmeid ei avalikustata).

Muudatusettepanek 73
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4 e (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e) Artikli 12 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Liikmesriigid tagavad, et kõigi 
elektrooniliste sideteenuste ja -võrkude 
lõppkasutajatega seotud teave on 
automaatselt kantud kataloogide 
andmebaasidesse ning kasutajatelt 
küsitakse teenuse taotlemise hetkel ja 
hiljem korrapäraste ajavahemike järel, 
kuidas nad soovivad neid puudutava teabe 
kataloogide andmebaasis kajastamist. 
Lõppkasutajatele pakutakse ka võimalust 
kanda teatav teave andmebaasidesse, kuid 
seda üldkasutatavates kataloogides mitte 
avalikustada. Abonentidele antakse 
võimalus otsustada, kas nad soovivad 
lasta oma isikuandmeid kanda 
üldkasutatavasse kataloogi, ja kui nad 
seda soovivad, siis millises ulatuses, 
kuivõrd sellised andmed on olulised 
kataloogi koostaja määratletud otstarbe 
seisukohast, ning selliseid andmeid 
kontrollida, parandada ja kustutada. 
Abonendi väljajätmine üldkasutatavast 
abonendikataloogist ning tema 
isikuandmete kontrollimine, 
parandamine ja kataloogist kustutamine 
on tasuta. Lõppkasutajatega seotud 
andmete lisamist kataloogide andmebaasi 
piirab paljudel juhtudel asjaolu, et 
operaatorid ei küsi tegelikult nõusolekut.
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Or. en

Selgitus

Lõppkasutajatega seotud andmete lisamist kataloogide andmebaasi piirab paljudel juhtudel 
asjaolu, et operaatorid ei küsi tegelikult nõusolekut.

Muudatusettepanek 74
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -5 a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-5 a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Inimsekkumist mittevajavate 
automatiseeritud kõnevalimis- ja 
sidesüsteemide 
(automaatvalimissüsteemid), fakside või 
elektronposti ja mobiiltelefoniteenuste
kasutamine otseturustuseks on lubatud 
ainult nende kasutajate puhul, kes on 
selleks andnud eelneva nõusoleku, nagu 
on kindlaks määratud direktiivis 
95/46/EÜ.

Or. en

Selgitus

Et arvestada tehnoloogiate pideva arengu ja muutusega, osutame automatiseeritud 
kõnevalimis- ja sidesüsteemidele, et säilitada tehnoloogianeutraalne lähenemisviis ja 
arvestada samal ajal jätkuva tehnoloogia arenguga.
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Muudatusettepanek 75
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -5 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-5 b) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Inimsekkumist mittevajavate 
automatiseeritud kõnevalimis- ja 
sidesüsteemide 
(automaatvalimissüsteemid), fakside või 
elektronposti (sealhulgas 
lühisõnumiteenused (SMS) ja 
multimeediateenused (MMS))
kasutamine otseturustuseks on lubatud 
ainult nende abonentide puhul, kes on 
selleks andnud eelneva nõusoleku.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) Artikli 14 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Käesoleva direktiivi sätete 
rakendamisel tagavad liikmesriigid 
vastavalt lõigetele 2 ja 3, et 
lõppseadmete ega muude elektrooniliste 
sideseadmete kohta ei kehtestata 
tehnilisi eriomadusi, sealhulgas 
kasutajate poolt intellektuaalomandi 
õiguse rikkumise tuvastamist, takistamist 
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või ennetamist võimaldavaid eriomadusi
sisaldavaid kohustuslikke nõudeid, mis 
võiksid takistada seadmete turuleviimist 
ja nende vaba ringlust turul ja 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) Artikli 14 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
3. Vajaduse korral võib vastu võtta 
meetmed tagamaks, et lõppseadmete 
konstrueerimine on kooskõlas kasutajate 
õigusega kaitsta oma isikuandmeid ja 
kontrollida nende kasutamist vastavalt 
direktiivile 1999/5/EÜ ja nõukogu 22. 
detsembri 1986. aasta otsusele 
97/95/EMÜ standardimise kohta 
infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas. Kõnealused meetmed 
järgivad tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -7 a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-7 a) Artikli 15 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Liikmesriigid võivad võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
piiratakse käesoleva direktiivi artiklites 
5 ja 6, artikli 8 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 ning 
artiklis 9 sätestatud õiguste ja 
kohustuste ulatust, kui selline piiramine 
on vajalik, otstarbekas ja 
proportsionaalne abinõu selleks, et 
kaitsta direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 
lõikes 1 nimetatud riiklikku julgeolekut 
(st riigi julgeolekut), riigikaitset, 
avalikku korda, kriminaalkuritegude või 
elektroonilise sidesüsteemi volitamata 
kasutamise ennetamist, uurimist, 
avastamist ja kohtus menetlemist või 
teiste isikute õigusi ja vabadusi. Selleks 
võivad liikmesriigid muu hulgas võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmete säilitamine 
piiratud aja jooksul käesolevas lõikes 
sätestatud põhjustel. Kõik käesolevas 
lõikes osutatud meetmed on kooskõlas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, kaasa 
arvatud Euroopa Liidu lepingu artikli 6 
lõigetes 1 ja 2 osutatud põhimõtetega. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kordab, et eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv täiendab 1995. aasta raamdirektiivi üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja et artiklit 15 tuleks lugeda ka raamdirektiivi (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel) artikli 13 kontekstis. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on 
suurendada õiguskindlust, nagu kinnitab ka hiljutine Euroopa Kohtu lahend (C-275/06).
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Muudatusettepanek 79
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -7 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-7 b) Artikli 15 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Liikmesriigid võivad võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
piiratakse käesoleva direktiivi artikli 5
lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 6, artikli 8 
lõigetes 1, 2, 3 ja 4 ning artiklis 9 
sätestatud õiguste ja kohustuste ulatust, 
kui selline piiramine on vajalik, 
otstarbekas ja proportsionaalne abinõu 
selleks, et kaitsta direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 13 lõikes 1 nimetatud riiklikku 
julgeolekut (st riigi julgeolekut), 
riigikaitset, avalikku korda, 
kriminaalkuritegude või elektroonilise 
sidesüsteemi volitamata kasutamise,
sealhulgas omandiõiguse rikkumise
ennetamist, uurimist, avastamist ja 
kohtus menetlemist. Selleks võivad 
liikmesriigid muu hulgas võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmete säilitamine 
piiratud aja jooksul käesolevas lõikes 
sätestatud põhjustel. Kõik käesolevas 
lõikes osutatud meetmed on kooskõlas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, kaasa 
arvatud Euroopa Liidu lepingu artikli 6 
lõigetes 1 ja 2 osutatud põhimõtetega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -7 c (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-7 c) Artikli 15 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Liikmesriigid võivad võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
piiratakse käesoleva direktiivi artiklites 
5 ja 6, artikli 8 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 ning 
artiklis 9 sätestatud õiguste ja 
kohustuste ulatust, kui selline piiramine 
on vajalik, otstarbekas ja 
proportsionaalne abinõu selleks, et 
kaitsta direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 
lõikes 1 nimetatud riiklikku julgeolekut 
(st riigi julgeolekut), riigikaitset, 
avalikku korda, kriminaalkuritegude või 
elektroonilise sidesüsteemi volitamata 
kasutamise ennetamist, uurimist, 
avastamist ja kohtus menetlemist, samuti 
teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitsmist. Selleks võivad liikmesriigid 
muu hulgas võtta seadusandlikke 
meetmeid, millega nähakse ette andmete 
säilitamine piiratud aja jooksul 
käesolevas lõikes sätestatud põhjustel. 
Kõik käesolevas lõikes osutatud 
meetmed on kooskõlas ühenduse õiguse 
üldpõhimõtetega, kaasa arvatud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõigetes 
1 ja 2 osutatud põhimõtetega.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab asjaolu, et artikli 15 lõike 1 erandite loetelu ei ole 
ammendav ning peaks sisaldama direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 lõike 1 erandeid, millele artikli 
15 lõige 1 viitab. Seda kinnitas hiljuti Euroopa Kohus seoses erandiga, mis puudutab teiste 
isikute õiguste ja vabaduste kaitsmist, millele osutab direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 lõige 1 (vt 



PE406.051v03-00 42/52 AM\728240ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Euroopa Kohtu 29. jaanuari 2008. aasta lahendit kohtuasjas C-275/06, Promusicae versus 
Telefónica). Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on suurendada õiguskindlust ja lisada 
kohtu otsus artikli 15 lõikesse 1.

Muudatusettepanek 81
Patrick Gaubert

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -7 d (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-7 d) Artikli 15 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Liikmesriigid võivad võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
piiratakse käesoleva direktiivi artiklites 
5 ja 6, artikli 8 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 ning 
artiklis 9 sätestatud õiguste ja 
kohustuste ulatust, kui selline piiramine 
on vajalik, otstarbekas ja 
proportsionaalne abinõu selleks, et 
kaitsta direktiivi 95/46/EÜ artikli 13
lõikes 1 nimetatud riiklikku julgeolekut 
(st riigi julgeolekut), riigikaitset, 
avalikku korda, kriminaalkuritegude või 
elektroonilise sidesüsteemi volitamata 
kasutamise ennetamist, uurimist, 
avastamist ja kohtus menetlemist, samuti
teiste isikute õigusi ja vabadusi. Selleks 
võivad liikmesriigid muu hulgas võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmete säilitamine 
piiratud aja jooksul käesolevas lõikes 
sätestatud põhjustel. Kõik käesolevas 
lõikes osutatud meetmed on kooskõlas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, kaasa 
arvatud Euroopa Liidu lepingu artikli 6 
lõigetes 1 ja 2 osutatud põhimõtetega.

Or. fr
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Selgitus

Käesolev väiksem parandus viib teksti kooskõlla 1995. aasta direktiiviga üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel eesmärgiga kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi ning 
tagada nii intellektuaalomandi õiguste tõhusam kaitse elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste 
valdkonnas. Samal ajal arvestab muudatusettepanek Euroopa Kohtu hiljutiste 
kohtulahenditega. 

Muudatusettepanek 82
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -7 e (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-7 e) Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige 
1 a:
1 a. Üldkasutatavate sideteenuste ja 
infoühiskonna teenuste osutajad peavad 
ilma asjatu viivituseta teavitama 
sõltumatut andmekaitseametit kõigist 
artikli 15 lõike 1 alusel saadud kasutajate 
isikuandmetele juurdepääsu taotlustest 
koos igale taotlusele lisatud õigusliku 
selgituse ja õigusliku menetlusega; 
sõltumatu andmekaitseamet pöördub 
asjakohase õiguskaitseasutuse poole, 
juhul, kui ta leiab, et riigi õigusaktides 
kehtestatud sätetest ei ole kinni peetud.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad
sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral, ning 
tagavad selle rakendamise kõigi vajalike 
meetmetega. Sätestatavad sanktsioonid 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt <muutva 
õigusakti rakendamise tähtaeg> ja annavad 
viivitamata teada nende sätete edaspidistest 
muudatustest.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide – sealhulgas vajaduse 
korral kriminaalõigusmeetmete – kohta, 
mida rakendatakse käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise korral, ning tagavad selle 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Sätestatavad sanktsioonid peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt <muutva õigusakti 
rakendamise tähtaeg> ja annavad 
viivitamata teada nende sätete edaspidistest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 15 a – lõige 4  esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada tõhus piiriülene 
koostöö käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud siseriiklike õigusaktide 
jõustamisel ning ühtlustada piiriülest 
andmevoogu hõlmavate teenuste osutamise 
tingimused, võib komisjon pärast ameti ja 
asjakohaste reguleerivate asutustega 
konsulteerimist vastu võtta tehnilised 
rakendusmeetmed. 

4. Selleks et tagada tõhus piiriülene 
koostöö käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud siseriiklike õigusaktide 
jõustamisel ning ühtlustada piiriülest 
andmevoogu hõlmavate teenuste osutamise 
tingimused, võib komisjon pärast Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti, artikli 29 alusel 
asutatud töörühma ja asjakohaste 
reguleerivate asutustega konsulteerimist 
vastu võtta tehnilised rakendusmeetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 a (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

18. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 
17 lõikes 1 nimetatud [ülevõtmise 
kuupäev] esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise ja selle 
mõju kohta ettevõtjatele ja tarbijatele, 
eelkõige seoses pealesunnitud teavet 
käsitlevate sätetega, turvanõuete 
rikkumiste teadetega ja isikuandmete 
kasutamisega avalik-õiguslike või 
eraõiguslike kolmandate isikute poolt 
käesoleva direktiiviga mitte ette nähtud 
eesmärkidel, võttes arvesse 
rahvusvahelist keskkonda. Selleks võib 
komisjon nõuda liikmesriikidelt teavet, 
mis tuleb esitada asjatute viivitusteta. 
Vajaduse korral esitab komisjon 
ettepaneku muuta käesolevat direktiivi, 
võttes arvesse nimetatud aruande 
tulemusi ja muudatusi kõnealuses 
sektoris ning Lissaboni lepingut, eelkõige 
uusi pädevusi andmekaitsevaldkonnas, 
nagu on sätestatud artiklis 16, ning muid 
ettepanekuid, mida ta peab käesoleva 
direktiivi tulemuslikkuse seisukohast 
vajalikuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b) Lisatakse järgmine artikkel 18 a:
Artikkel 18 a

Hiljemalt 2011. aastaks esitab komisjon 
pärast konsulteerimist artikli 29 alusel 
asutatud töörühma ja Euroopa 
andmekaitseinspektoriga Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele uurimuse 
avalik-õiguslike/eraõiguslike 
hübriidvõrkude arengu ja nende 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
lisamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7 c (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜArtikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 c) Lisatakse järgmine artikkel 18 a:
Artikkel 18 a

Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
ja selle mõju kohta ettevõtjatele ja 
tarbijatele, eelkõige seoses pealesunnitud 
teavet käsitlevate sätetega, turvanõuete 
rikkumiste teadetega ja isikuandmete 



AM\728240ET.doc 47/52 PE406.051v03-00
Freelance-tõlge

ET

kasutamisega avalik-õiguslike või 
eraõiguslike kolmandate isikute poolt 
käesoleva direktiiviga mitte ette nähtud 
eesmärkidel, võttes arvesse rahvusvahelist 
keskkonda. Selleks võib komisjon nõuda 
liikmesriikidelt teavet, mis tuleb esitada 
asjatu viivituseta. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepaneku muuta käesolevat 
direktiivi, võttes arvesse nimetatud 
aruande tulemusi ja muudatusi 
kõnealuses sektoris ning Lissaboni 
lepingut, eelkõige uusi pädevusi 
andmekaitsevaldkonnas, nagu on 
sätestatud artiklis 16, ning muid 
ettepanekuid, mida ta peab käesoleva 
direktiivi tulemuslikkuse seisukohast 
vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20  lõige 2  punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) meede, mida sideühendust pakkuvad 
ja/või teenuseid osutavad ettevõtjad võivad 
võtta turvaintsidentide, terviklikkuse 
rikkumise või turvaohtude puhul.

h) meede, mida sideühendust pakkuvad 
ja/või teenuseid osutavad ettevõtjad võivad 
võtta märkimisväärsete turvaintsidentide, 
terviklikkuse rikkumise või turvaohtude 
puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tarbijate huvide kaitsmise eesmärgil 
väljastab riigi elektroonilise side 
valdkonna reguleeriv asutus liikmesriigi 
territooriumil elektrooniliste sideteenuste 
osutajatele igal aastal standardlepingud. 
Kõnealused standardlepingud peavad 
pakkuma abonentide suhtes 
kohaldatavate valikute osas piisavalt 
valikuvõimalusi (minimaalne kestus, 
abonemendi liik jne). Elektrooniliste 
sideteenuste osutajad ei või 
lisadokumendi vormis lisada 
elektroonilise sideteenuse osutamise 
lepingule ühtki muud lisasätet peale 
standardlepingus kirjas olevate 
lepingutingimuste. Abonentide taotlused 
standardlepingu võimalikuks 
parandamiseks esitatakse riigi 
reguleerivale asutusele ja lisatakse 
elektrooniliste sideteenuste osutajatele
igal aastal väljastatavasse 
standardlepingu alasesse teabesse.

Or. ro

Selgitus

Abonendil peab olema elektrooniliste sideteenuste osutajatega läbirääkimisel suurem 
mõjuvõim. Kasutajate märkused, mis võivad aidata standardlepinguid parandada, tuleb 
edastada riigi reguleerivale asutusele, et neid saaks lisada elektrooniliste sideteenuste 
osutajatele igal aastal väljastatavasse standardlepingu alasesse teabesse.
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Muudatusettepanek 90
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13  alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige 1 a:
„1 a. Tarbijate õiguste kaitseks ja 
tagamaks, et säilitatakse minimaalne 
avatud internetikiht, kehtestatakse nõue 
esitada eelnevalt teenust iseloomustavad 
parameetrid, mis näitavad reguleerijatele, 
sisupakkujatele ja tarbijatele sisevõrgu 
kvaliteeti [teenuse kvaliteet]. Mis tahes 
esitamine seoses Interneti-ühenduse 
kiiruse või ribalaiusega piirdub üksnes 
kiiruse või ribalaiusega, mis on eraldatud 
Interneti-ühenduse teenusele, võtmata 
arvesse eriteenuseid ja -omadusi, mis 
põhinevad pakettide ülekandmisega 
edastatud erirakenduste analüüsimisel ja 
kindlakstegemisel.”

Or. en

Muudatusettepanek 91
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13  alapunkt a b (uus)
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 22 – lõige 1 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) Lisatakse järgmine lõige 1 b:
„1 b. Interneti-ühendus – teenus, mis 
võimaldab kasutajatel edastada ja vastu 
võtta andmeid – sealhulgas helid, pildid, 
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tekst, teave ja muu sisu – kasutades 
Interneti protokolli, mis ei olene paketi 
ülekandmise olemusest, allikast ega 
sihtkohast.”

Or. en

Muudatusettepanek 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lepingu 
miinimumkestuse kohaldamist, tagavad 
riikide reguleerivad asutused, et lepingu 
lõpetamise tingimused ja kord ei mõjuta 
abonenti teenusteosutaja vahetamisest 
loobuma.

6. Ilma et see piiraks lepingu 
miinimumkestuse kohaldamist, tagavad 
riikide reguleerivad asutused, et lepingu 
lõpetamise tingimused ja kord ei mõjuta 
abonenti teenusteosutaja vahetamisest 
loobuma. Elektrooniliste sideteenuste 
osutajad eristavad selgelt esialgse lepingu 
lõpetamise suhtes kohaldatavad 
tingimused lepingu uuendamisele 
järgnevate lepinguperioodide suhtes 
kohaldatavatest tingimustest. 

Or. ro

Selgitus

Abonentidelt ei tohiks pärast minimaalse esialgse lepinguperioodi lõppu nõuda lepingu 
lõpetamise tasu juhul, kui nad ei soovi enam lepingu alusel esitatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid.
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Muudatusettepanek 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – A osa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Artikli 8 kohaselt määratud operaatorite 
kaitsmiseks arvete tasumata jätmise eest 
peavad liikmesriigid lubama erimeetmeid, 
mis on proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja avalikustatud. 
Meetmetega tuleb tagada, et abonenti 
hoiatatakse nõuetekohaselt ette, kui teda 
ähvardab teenuse peatamine või ühenduse 
katkestamine. Teenuse peatamine piirdub 
tavaliselt ainult asjassepuutuva teenusega. 
Kui tegemist on pettuse, pideva 
maksmisega hilinemise või arvete 
tasumata jätmisega, annavad liikmesriigid 
reguleerivatele asutustele erandkorras 
õiguse katkestada võrguühendus võrgu 
kaudu osutatud teenuste eest tasumata 
jätmise tõttu. Arvete maksmata jätmise 
korral võib ühenduse katkestada ainult 
pärast seda, kui abonenti on nõuetekohaselt 
hoiatatud. Liikmesriigid võivad teatava aja 
jooksul enne ühenduse täielikku 
katkestamist võimaldada teenuse piiratud 
kasutamist, mille puhul on lubatud ainult 
kõned, millega ei kaasne abonendile 
kulusid (nt kõned hädaabinumbrile 112).

e) Artikli 8 kohaselt määratud operaatorite 
kaitsmiseks arvete tasumata jätmise eest 
peavad liikmesriigid lubama erimeetmeid, 
mis on proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja avalikustatud. 
Meetmetega tuleb tagada, et abonenti 
hoiatatakse nõuetekohaselt ette, kui teda 
ähvardab teenuse peatamine või ühenduse 
katkestamine. Hoiatamine toimub ühe 
võimaliku sidevahendi abil (nt post, 
elektronpost, telefon, faks, 
lühisõnumiteenused (SMS) jne). Teenuse 
peatamine piirdub tavaliselt ainult 
asjassepuutuva teenusega. Riikide 
reguleerivad asutused kehtestavad kõigi 
elektrooniliste sideteenuste osutajate jaoks 
ühised eeskirjad abonentide ühenduse 
katkestamiseks pettuse, maksmisega 
hilinemise või arvete korduva tasumata 
jätmise korral. Elektroonilise sideteenuse 
eest tasumata jätmisega või seetõttu 
ühenduse katkestamisega seonduvat 
teavet käsitatakse isikuandmetena ja seda 
ei edastata kolmandale poolele (füüsiline 
või juriidiline isik), välja arvatud 
abonendi kirjalikul nõusolekul. Arvete 
maksmata jätmise korral võib ühenduse 
katkestada ainult pärast seda, kui abonenti 
on nõuetekohaselt hoiatatud ja kui on 
möödunud olukorra lahendamist ja arvete 
maksmist võimaldav mõistlik ajavahemik.
Liikmesriigid võivad teatava aja jooksul 
enne ühenduse täielikku katkestamist 
võimaldada teenuse piiratud kasutamist, 
mille puhul on lubatud ainult kõned, 
millega ei kaasne abonendile kulusid (nt 
kõned hädaabinumbrile 112).

Or. ro
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Selgitus

Käesolevad sätted on vajalikud tarbijate kaitseks.
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