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Muudatusettepanek 11
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Töötajate isikuandmeid, eelkõige 
tundlikke andmeid, nagu poliitiline 
suunitlus, ametiühingutesse kuulumine ja 
seal tegutsemine, tuleb kaitsta Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklite 8, 12 ja 
28 ning Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklite 8 ja 11 kohaselt 
ning neid ei tohi mingil juhul kasutada 
selleks, et kanda töötajaid nn mustadesse 
nimekirjadesse, mida antakse teistele 
ettevõtjatele edasi eesmärgiga teatud 
töötajaid diskrimineerida.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda 
isikuandmete töötlemiseks kehtivat 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras. Nii on see eriti juhul, kui 
andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 

välja jäetud



PE500.581v01-00 4/67 AM\919880ET.doc

ET

juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse 
andmesubjekti huve.

Or. en

Selgitus

Kavandatud sätte asemel peaks andmekaitseõigusaktid tagama, et andmesubjektil on võimalik 
vabatahtlikult otsustada, kas nõustuda oma andmete töötlemisega või mitte. Peale selle peaks 
olema võimalik anda nõusolekut isikuandmete töötlemiseks töösuhtes, kui andmete töötlemine 
on töövõtja jaoks vähetähtis.

Muudatusettepanek 13
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Töösuhte puhul moodustab 
andmete töötlemine, kui sellel on töövõtja 
jaoks peamiselt õiguslikult või 
majanduslikult soodsad tagajärjed, 
erandi. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.
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Or. de

Muudatusettepanek 14
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Töösuhte puhul moodustab 
andmete töötlemine, kui sellel on töövõtja 
jaoks peamiselt õiguslikult või 
majanduslikult soodsad tagajärjed, 
erandi. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

Or. de

Muudatusettepanek 15
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
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andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis, välja arvatud siis, kui andmete 
töötlemisel on andmesubjekti jaoks 
õiguslikult või majanduslikult soodsad 
tagajärjed. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas on see nii eriti juhul, 
kui tööandja töötleb töövõtjate 
isikuandmeid töösuhte kontekstis. Seetõttu 
ei tohiks nõusolek anda töösuhte 
kontekstis isikuandmete töötlemiseks 
õiguslikku alust. Juhul kui vastutav 
töötleja on avaliku sektori asutus, puudub 
tasakaal ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
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huve. tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris ettevõtte poolt, kes 
töötleb rohkem kui 20 inimese 
isikuandmeid, või kui ettevõtte 
põhitegevus, olenemata tema suurusest, 
hõlmab töötlustoiminguid, mis nõuavad 
regulaarset ja süstemaatilist järelevalvet, 
peaks vastutavat töötlejat või volitatud 
töötlejat abistama isik, kes kontrollib 
käesoleva määruse täitmist asutuse poolt. 
Sellistel andmekaitseametnikel, olgu nad 
siis vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult. Sellise 
sõltumatuse tagamiseks tuleks kõnealuste 
andmekaitseametnike suhtes nende 
tegevuse raames kohaldada kaitset 
vallandamise ja diskrimineerimise vastu 
ja nad tuleks määrata alles pärast 
töötajate huvide esinduse nõusolekut; 
peale selle peaks kõnealustel 
andmekaitseametnikel olema võimalus 
läbida oma tegevuse raames korrapäraselt 
täienduskoolitusi, mille kulud kannavad 
vastutav töötleja ja/või volitatud töötleja.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult. Juriidiline isik 
töötleb aastas rohkem kui 250 
andmesubjekti isikuandmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(123) Terviseandmete töötlemine (ilma 
andmesubjekti nõusolekuta) võib olla 
avalikes huvides vajalik näiteks 
rahvatervise valdkonnas. Selles kontekstis 
tõlgendatakse „rahvatervist” Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määruse (EÜ) nr 1338/2008 
(rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse statistika 
kohta) mõistes, mille kohaselt rahvatervis 
on kõik tervisega seotud asjaolud, 
täpsemalt terviseseisund, sealhulgas 
haigestumus ja puuded, terviseseisundit 
mõjutavad tegurid, tervishoiualased 

(123) Terviseandmete töötlemine (ilma 
andmesubjekti nõusolekuta) võib olla 
avalikes huvides vajalik näiteks 
rahvatervise valdkonnas. Selles kontekstis 
tõlgendatakse „rahvatervist” Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määruse (EÜ) nr 1338/2008 
(rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse statistika 
kohta) mõistes, mille kohaselt rahvatervis 
on kõik tervisega seotud asjaolud, 
täpsemalt terviseseisund, sealhulgas 
haigestumus ja puuded, terviseseisundit 
mõjutavad tegurid, tervishoiualased 
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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, näiteks 
tööandjad, kindlustus- ja 
pangandusettevõtjad.

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, näiteks 
tööandjad, kindlustus- ja 
pangandusettevõtjad, välja arvatud 
juhtudel, kui nad osalevad 
sotsiaalkindlustussüsteemi korraldamises 
ja elluviimises.

Or. en

Selgitus

Mõnes Euroopa liikmesriigis osalevad kolmandad isikud sotsiaalkindlustussüsteemi 
korraldamises ja elluviimises. Seega on vajalik, et nad saaksid töödelda isikuandmeid muul 
otstarbel kui seoses rahvatervisega.

Muudatusettepanek 20
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(124) Selleks et reguleerida töövõtjate 
isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis, peaksid liikmesriigid suutma
õigusnormidega vastu võtta isikuandmete
töötlemise erieeskirjad tööhõive sektoris.
Isikuandmete töötlemine töösuhte 
kontekstis peaks kvalifitseeruma erandina 
käesoleva määruse nõuetest. Seetõttu, 
võttes õigusnormidega vastu erieeskirju 
isikuandmete töötlemiseks töösuhte 
kontekstis, võivad liikmesriigid vastu võtta
õigusnorme, mis peaksid määratlema 
erandeid ja kitsendusi. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalik kindlustada, et 
artikli 82 lõikes 1 sätestatud teemasid võib 
piiritleda ka riigi tasandil 
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sotsiaalpartnerite poolt läbi räägitavate 
kollektiivlepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis, tagades käesoleva 
määrusega kehtestatud kaitse taseme. 
Juhul kui asjaomases liikmesriigis on 
olemas õiguslik alus töösuhte küsimuste 
reguleerimiseks töövõtjate esindajate ja 
ettevõtte või kontserni kontrolliva ettevõtte 
juhtkonna vahelise lepingu 
(kollektiivleping) kaudu, tuleks sellise 
lepingu kaudu reguleerida ka 
isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis. Vastav nõue kehtib lepingute 
kohta, mis on sõlmitud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. 
aasta direktiivile 2009/38/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides. Töövõtjate isikuõigusi 
käsitlevad peamised põhieeskirjad jäävad 
muutumatuks.

Or. de
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Muudatusettepanek 22
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid suutma õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis, tagades käesoleva 
määrusega kehtestatud standardite 
järgimise. Juhul kui asjaomases 
liikmesriigis on olemas õiguslik alus 
töösuhte küsimuste reguleerimiseks 
töövõtjate esindajate ja ettevõtte või 
kontserni kontrolliva ettevõtte juhtkonna 
vahelise lepingu (kollektiivleping) kaudu 
või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
mai 2009. aasta direktiivi 2009/38/EÜ 
(Euroopa töönõukogu asutamise või 
töötajate teavitamise ja nendega 
konsulteerimise korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides)1 alusel, peaks olema 
võimalik reguleerida sellise lepingu 
kaudu ka isikuandmete töötlemist 
töösuhte kontekstis.
__________________
1 ELT L 122, 16.5.2009, lk 28.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. 
Liikmesriigid peaksid suutma reguleerida 
töövõtjate isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis õigusaktiga või tööandjate ja 
töövõtjate esindajate vahelise 
kollektiivlepinguga kooskõlas riiklike 
töösuhte kontekstis isikuandmete 
reguleerimise tavadega. Sellised 
kollektiivlepingud võivad reguleerida ka 
isikuandmete töötlemist ning olla 
lepinguosalistele esmaseks õigusaktiks. 
Määrus ei tohiks kehtestada piiranguid 
kollektiivlepingutele. Juhul kui 
asjaomases liikmesriigis on olemas 
õiguslik alus töösuhte küsimuste 
reguleerimiseks töövõtjate esindajate ja 
ettevõtte või kontserni kontrolliva ettevõtte 
juhtkonna vahelise lepingu 
(kollektiivleping) kaudu või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. 
aasta direktiivi 2009/38/EÜ (Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides) alusel, peaks olema 
võimalik reguleerida sellise lepingu 
kaudu ka isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis.

Or. en

Selgitus

Tekstis tuleks selgesõnaliselt määratleda, et tööandjate ja töövõtjate esindajate vahelised 
kollektiivlepingud võivad reguleerida ka isikuandmete töötlemist töösuhte kontekstis ning olla 
selliste lepingute osalistele esmaseks reguleerivaks õigusaktiks.

Muudatusettepanek 24
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma käesolevas 
määruses kehtestatud 
miinimumstandardite alusel õigusaktiga 
vastu võtta isikuandmete töötlemise 
erieeskirjad töösuhte kontekstis. 
Isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis peaks olema võimalik 
reguleerida ka kollektiivlepingu kaudu, 
tingimusel et käesoleva määrusega 
kehtestatud töötajate kaitse tase 
täidetakse.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124 a) Et kaitsta tööandja huvisid, mis on 
töösuhtega otseselt seotud, on lubatud ka 
töövõtjate andmete edastamine ja 
töötlemine kontsernide piires. See ei tohi 
olla vastuolus andmesubjekti õiguspäraste 
huvidega. Töövõtjate andmed hõlmavad 
kõiki andmesubjekti isikuandmeid, mis on 
töösuhtega otseselt seotud. Artikli 82 
lõikega 4 kehtestatud korra puhul 
võetakse arvesse töövõtjate andmete 
kontsernide piires töötlemise laialt levinud 
tava.

Or. de



PE500.581v01-00 14/67 AM\919880ET.doc

ET

Muudatusettepanek 26
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 
väljaspool liitu elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes liidus 
tegutseva vastutava või volitatud töötleja 
poolt seoses tema majandustegevusega 
kolmandas riigis või kolmandates riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 
väljaspool liitu elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes liidus 
tegutseva vastutava või volitatud töötleja 
poolt seoses tema majandustegevusega 
kolmandas riigis või kolmandates riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles 
andmesubjekti, eriti lapse huvid, 
põhiõigused ja vabadused, mille nimel 
tuleb kaitsta isikuandmeid. Seda tingimust 
ei kohaldata, kui andmeid töötleb avaliku 
sektori asutus oma ülesannete täitmiseks.

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
või neid andmeid saava(te) kolmanda(te) 
isiku(te) õigustatud huvi korral, välja 
arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad 
üles andmesubjekti, eriti lapse huvid, 
põhiõigused ja vabadused, mille nimel 
tuleb kaitsta isikuandmeid. Seda tingimust 
ei kohaldata, kui andmeid töötleb avaliku 
sektori asutus oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Et kollektiivläbirääkimiste süsteem korralikult töötaks, peab ametiühingutel olema võimalus 
jälgida kollektiivlepingute täitmist. Praegu tehakse seda direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkti f 
raames. Artikli 7 punkt f tunnustab kolmanda isiku õiguspärast huvi isikuandmeid töödelda. 
Tööandjat käsitletakse enamasti vastutava töötlejana ning ametiühingut kolmanda isikuna.

Muudatusettepanek 29
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) töötlemine on otseselt vajalik töövõtja 
töösuhte jaoks ning andmed on seotud 
suhtepoolte õiguste ja kohustuste 
haldamisega või vastutava töötleja poolt 
töövõtjale pakutavate hüvitistega või 
tuleneb asjaomase töö eripärast. 

Or. en

Selgitus

Tööandja peaks töötlema töövõtja isikuandmeid, kui töötlemine on otseselt vajalik töövõtja 
töösuhte jaoks. Töötlemise vajadus võib tuleneda ametiasutustest, klientidest, töökeskkonnast 
või personalijuhtimisest. Töötlemine peab olema otseselt vajalik töösuhte jaoks ning andmed 
peavad olema seotud poolte õiguste ja kohustuste haldamisega või vastutava töötleja poolt 
töövõtjale pakutavate hüvitistega või tulenema töö eripärast. 
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Muudatusettepanek 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmeid ei kasutata andmesubjekti 
huvide vastaselt distsiplinaarkuulamistel 
ega tema musta nimekirja kandmiseks, 
talle töötamiskeelu seadmiseks või tema 
tulevase töölevõtmise tõkestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui isikuandmete edasise töötlemise 
eesmärk erineb nende kogumise algsest 
eesmärgist, peab töötlemine põhinema 
vähemalt ühel lõike 1 punktides a–e
osutatud õiguslikul alusel. See kehtib 
eelkõige lepingu- ja üldtingimuste 
muutmise suhtes.

4. Kui isikuandmete edasise töötlemise 
eesmärk erineb nende kogumise algsest 
eesmärgist, peab töötlemine põhinema 
vähemalt ühel lõike 1 punktides a–f a
osutatud õiguslikul alusel. See kehtib 
eelkõige lepingu- ja üldtingimuste 
muutmise suhtes.

Or. en

Selgitus

Edasise töötlemise õigusliku aluse piiritlemine ainult lõike 1 punktidega a–e ei ole 
põhjendatud. Kui isikuandmete edasine töötlemine ei ühildu nende kogumise algse 
eesmärgiga, peab töötlemine põhinema vähemalt ühel lõike 1 punktides a–f i osutatud 
õiguslikul alusel.
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Muudatusettepanek 32
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõike 1 punktis f 
osutatud tingimusi, millest lähtutakse 
andmete töötlemisel eri sektorites ja 
andmetöötlusolukordades, sealhulgas 
lapse isikuandmete töötlemisel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sätted töötlemise seaduslikkuse kohta andmekaitset käsitlevate eeskirjade tuumikust. Kuna 
delegeeritud õigusakte käsitlevad sätted peavad piirduma ainult määruse mitteoluliste 
elementidega, tuleks lõige 5 välja jätta.

Muudatusettepanek 33
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek 
igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine 
ei mõjuta enne tühistamist toimunud 
töötlemise seaduslikkust.

3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek 
igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine 
ei mõjuta enne tühistamist toimunud 
töötlemise seaduslikkust ega mõjuta 
andmete muudel artikli 6 lõikes 1 
osutatud alustel töötlemise seaduslikkust.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et kui andmesubjekt tühistab oma nõusoleku, on vastutaval töötlejal 
võimalus põhistada andmete jätkuv töötlemine alternatiivsele töötlemise alusele, kui 
asjakohased sätted on täidetud.
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Muudatusettepanek 34
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmete töötlemise nõusolekule põhistamise keeld juhul, kui andmesubjekt ja vastutav 
töötleja on selgelt ebavõrdses olukorras, on liiga lihtsustatud. Säte õõnestab ka 
andmesubjekti tahtevabadust ning suutlikkust otsustada oma isikuandmete töötlemise üle. 
Kavandatud sätte asemel peaks andmekaitseõigusaktid tagama, et andmesubjektil on võimalik 
vabatahtlikult otsustada, kas nõustuda oma andmete töötlemisega või mitte.

Muudatusettepanek 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras.

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras. See ei tohiks mõjutada tööandja 
õigust töödelda andmeid töötaja 
nõusolekul ega ametiasutuste õigust 
töödelda andmeid kodanike nõusolekul.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras.

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras. Selget ebavõrdsust ei tohi olla 
juhul, kui andmetöötlus on selgelt 
mõeldud tooma andmesubjektile kaasa 
õiguslikult või rahaliselt soodsaid 
tagajärgi, eriti töösuhte kontekstis või 
riski vastu kaitsmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõiget 4 ei kohaldata, kui andmete 
töötlemine toimub artikli 82 kohaselt 
töösuhte kontekstis ja sellel on töövõtja 
jaoks õiguslikult või majanduslikult 
soodsad tagajärjed.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Töötaja võib nõustuda ainult selliste 
isikuandmete töötlemisega, mis on tema 
jaoks vähetähtsad.

Or. en

Selgitus

Tööandja võib töödelda ainult selliseid töötaja isikuandmeid, mis on töösuhte jaoks otseselt 
vajalikud. Töötaja nõusolek ei tohi üldreeglina olla töötlemise õigustuseks. Võib siiski 
esineda andmeid, mis on töötajale vähetähtsad ning olukordi, milles töötlemine on töötaja 
huvides. Seetõttu võiks nõusolek olla töötlemise põhjenduseks, kuid ainult juhul, kui andmete 
töötlemine on töötaja jaoks vähetähtis.

Muudatusettepanek 39
Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 
poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 
ametiühingusse kuulumist, samuti 
geneetilisi andmeid, andmeid tervise, 
seksuaalelu ning süüdimõistvate 
kohtuotsuste ja nendega seotud 
turvameetmete kohta.

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 
poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 
ametiühingusse kuulumist ja sellealast 
tegevust, samuti geneetilisi andmeid, 
andmeid tervise, seksuaalelu ning 
süüdimõistvate kohtuotsuste ja nendega 
seotud turvameetmete kohta. Eelkõige 
hõlmab see kaitsemeetmeid, et keelata 
töötajate kandmist musta nimekirja, 
näiteks seoses nende ametiühingualase 
tegevusega või esindusrolliga tervise ja 
ohutuse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Jean Lambert
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 
poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 
ametiühingusse kuulumist, samuti 
geneetilisi andmeid, andmeid tervise, 
seksuaalelu ning süüdimõistvate 
kohtuotsuste ja nendega seotud 
turvameetmete kohta.

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 
poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 
ametiühingusse kuulumist ja sellealast 
tegevust, samuti geneetilisi andmeid, 
andmeid tervise, seksuaalelu ning 
süüdimõistvate kohtuotsuste ja nendega 
seotud turvameetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 
andmesubjektile lisaks lõikes 1 osutatud 
teabele teatavaks ka isikuandmete allika.

3. Juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 
andmesubjektile lisaks lõikes 1 osutatud 
teabele teatavaks ka isikuandmete allika. 
See hõlmaks kolmandalt isikult 
ebaseaduslikult hangitud ja vastutavale 
töötlejale edastatud andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmed ei ole kogutud andmesubjektilt 
ja sellise teabe esitamine on võimatu või 

välja jäetud
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nõuab ülemääraseid jõupingutusi või

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kooskõla korral käesoleva määruse 
andmetega seotud nõuetega, eelkõige 
kavandatud puutumatuse nõuetega, ei 
muuda käesoleva artikli lõigete 4 ja 6 
sätted ametiasutuste õigust säilitada 
andmeid konkreetse juhtumiga seotud 
asjaolude dokumentaalsete tõenditena.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 34 lõigete 1 ja 2 kohase eelneva 
loa taotlemise ja järelevalveasutusega 
eelneva konsulteerimise nõude täitmine;

(d) artikli 34 lõigete 1 ja 2 kohase eelneva 
teatamise ja järelevalveasutusega eelneva 
konsulteerimise nõude täitmine;

Or. en

Selgitus

Eelneva loa taotlemise menetlused on vastutava töötleja jaoks kulukad ja aeganõudvad ning 
nende lisaväärtuse võrreldes eelneva teatamise süsteemidega võib andmekaitse seisukohast 
kahtluse alla seada. Eelteated, mis annaksid järelevalveasutusele võimaluse reageerida ja 
tegutseda, on piisavad ning võimaldavad ka kasutajasõbralikku andmekaitsemenetlust.
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Muudatusettepanek 45
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja rakendab mehhanismid 
lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete tõhususe 
kontrollimiseks. Kontrolli teostavad 
sõltumatud sise- või välisaudiitorid, kui 
see on proportsionaalne.

3. Vastutav töötleja rakendab mehhanismid 
lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete tõhususe 
kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

On tõeliselt keeruline määrata kindlaks, millal on proportsionaalsuse nõue täidetud, ning see 
nõue võib tuua kaasa vastutavate töötlejate ebavõrdse kohtlemise tulenevalt erinevatest 
tõlgendustest. Tõhusa andmekaitse jaoks piisab sellest, et vastutav töötleja rakendab 
mehhanisme selleks, et kontrollida rakendatavate meetmete tõhusust, mis on sätestatud 
esimeses lauses.

Muudatusettepanek 46
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud meetmete 
otstarbekuse kindlakstegemise 
kriteeriume ja nõudeid lisaks lõikes 2 
osutatud kriteeriumidele ja nõuetele, 
lõikes 3 osutatud kontrollimise ja 
auditeerimise mehhanismide tingimusi 
ning proportsionaalsuse kriteeriume, 
kaaludes erimeetmete võtmist mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Selliste volituste delegeerimiseks ei ole vajadust.

Muudatusettepanek 47
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 ja 2 
sätestatud nõuete kohased tehnilised 
standardid. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selliste volituste delegeerimiseks ei ole vajadust.

Muudatusettepanek 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ametiasutus juhul, kui tegeldakse 
muude andmetega kui artikli 9 lõike 1 
kohased tundlikud isikuandmed.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

b) töötleja on ettevõte või organisatsioon, 
kes töötleb vähem kui 20 inimese 
isikuandmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

b) töötleja on ettevõte või organisatsioon, 
kes töötleb isikuandmeid üksnes 
kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

250 töötaja piirang asetab tööandjad ebavõrdsesse olukorda, on suuremate ettevõtete suhtes 
diskrimineeriv ega ole mingil moel vajalik eesmärgi saavutamiseks. Töötajate arv ei 
korreleeru organisatsiooni poolt säilitatavate isikuandmete hulga või tüübiga. Väike, vaid 
mõne töötajaga organisatsioon võib omada kontrolli tohutu hulga delegeeritud isikuandmete 
üle ning vastupidi. Peale selle ei ole see piirang kõigis aspektides lihtsasti tõlgendatav.

Muudatusettepanek 51
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

b) töötleja on ettevõte või organisatsioon, 
kes töötleb isikuandmeid üksnes 
kõrvaltegevusena.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ISIKUANDMETE KAITSELE 
AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 
EELNEV LUBA

ISIKUANDMETE KAITSELE 
AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 
EELNEV TEATAMINE

Or. en

Muudatusettepanek 53
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu või 
riiklike õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutused või organid ei tee vahet liidu õigusaktidel või muudel õigusaktidel 
põhinevatel ülesannetel. Enamik ametiasutustepoolsest töötlemisest tehakse õigusaktides 
sätestatud kohustustest tulenevalt. Kohalike omavalitsuste seisukohast näiteks oleks keeruline 
ülesanne eraldada liidu õigusaktidel põhinevat töötlemist puhtalt riiklikel õigusaktidel 
põhinevast töötlemisest. Samuti võib mõningatel juhtudel töötlemine tuleneda nii liidu kui ka 
riiklike õigusaktide nõuetest.
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Muudatusettepanek 54
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selliste volituste delegeerimiseks ei ole vajadust.

Muudatusettepanek 55
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Eelnev luba ja konsulteerimine Eelnev teatamine ja konsulteerimine

Or. en

Muudatusettepanek 57
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt vajadusele kas vastutav 
töötleja või volitatud töötleja taotleb 
järelevalveasutuselt loa enne isikuandmete 
töötlemise algust, et kavandatud töötlemine 
vastaks käesoleva määruse nõuetele ning 
eelkõige vähendamaks andmesubjekti 
jaoks ohtu, et vastutav töötleja või 
volitatud töötleja võtab vastu artikli 42 
lõike 2 punktis d osutatud lepingusätted või 
jätab isikuandmete edastamisel 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile õiguslikult siduva 
dokumendiga kehtestamata artikli 42 lõikes 
5 osutatud kaitsemeetmed.

1. Vastavalt vajadusele kas vastutav 
töötleja või volitatud töötleja teatab 
järelevalveasutusele enne isikuandmete 
töötlemise algust, et kavandatud töötlemine 
vastaks käesoleva määruse nõuetele ning 
eelkõige vähendamaks andmesubjekti 
jaoks ohtu, et vastutav töötleja või 
volitatud töötleja võtab vastu artikli 42 
lõike 2 punktis d osutatud lepingusätted või 
jätab isikuandmete edastamisel 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile õiguslikult siduva 
dokumendiga kehtestamata artikli 42 lõikes 
5 osutatud kaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus

Eelneva loa taotlemise menetlused on vastutava töötleja jaoks kulukad ja aeganõudvad ning 
nende lisaväärtuse võrreldes eelneva teatamise süsteemidega võib andmekaitse seisukohast 
kahtluse alla seada. Eelteated, mis annaksid järelevalveasutusele võimaluse reageerida ja 
tegutseda, on piisavad ning võimaldavad ka kasutajasõbralikku andmekaitsemenetlust.
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Muudatusettepanek 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad ametisse andmekaitseametniku, 
kui:

1. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad töötajate huvide esinduse 
nõusolekul ametisse andmekaitseametniku, 
kui:

Or. de

Muudatusettepanek 59
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötleja on avaliku sektori asutus või 
organ või

a) töötleja on avaliku sektori asutus või 
organ või tegutseb nende nimel või

Or. en

Muudatusettepanek 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga
ettevõte või

b) töötleja on ettevõte, kes töötleb 
vähemalt 20 inimese isikuandmeid, või

Or. de
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Muudatusettepanek 61
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

b) töötleja on juriidiline isik ja töötlemine 
seondub enam kui 100 andmesubjektiga 
aastas või

Or. en

Muudatusettepanek 62
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

b) juriidiline isik töötleb aastas rohkem 
kui 250 andmesubjekti isikuandmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) töödeldavad andmed on eriti 
tundlikku laadi, näiteks meditsiinilised, 
või

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud juhul võib 
kontsernile määrata ühe 
andmekaitseametniku.

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
ettevõtete grupile võib määrata ühe 
andmekaitseametniku.

Or. en

Selgitus

Tänapäeval tegutsevad avaliku sektori asutused paljudes valdkondades ettevõttelaadses 
vormis. Määrus ei tohiks keelata ühe andmekaitseametniku määramise võimalust nii avaliku 
kui ka erasektori üksustest koosnevale rühmale.

Muudatusettepanek 65
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud juhul võib 
kontsernile määrata ühe 
andmekaitseametniku.

2. Lõike 1 punktis b osutatud juhul võib 
kontsernile määrata ühe 
andmekaitseametniku, kui see puudutab 
üht jurisdiktsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kõnealuse kontserni ettevõtted asuvad 
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rohkem kui ühes liikmesriigis, 
määratakse üks andmekaitseametnik igas 
liikmesriigis, mis vastab lõikes 1 esitatud 
tingimustele.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
lähtuvad andmekaitseametniku määramisel 
tema kutseoskustest, eelkõige isikuandmete 
kaitse alaste õigusaktide ja tava tundmisest 
ning suutlikkusest täita artiklis 37 osutatud 
ülesandeid. Erialateadmised määratakse 
kindlaks eelkõige vastavalt andmete 
töötlemise laadile ja vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja töödeldavate 
isikuandmete kaitsmise nõuetele.

5. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
lähtuvad pärast töövõtjate huvide esinduse 
nõusolekut andmekaitseametniku 
määramisel tema kutseoskustest, eelkõige 
isikuandmete kaitse alaste õigusaktide ja 
tava tundmisest ning suutlikkusest täita 
artiklis 37 osutatud ülesandeid. 
Erialateadmised määratakse kindlaks 
eelkõige vastavalt andmete töötlemise 
laadile ja vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja töödeldavate isikuandmete 
kaitsmise nõuetele. 
Andmekaitseametnikule antakse võimalus 
läbida oma tegevuse raames korrapäraselt 
täienduskoolitusi, mille kulud kannavad 
vastutav töötleja ja/või volitatud töötleja.

Or. de

Muudatusettepanek 68
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku vähemalt 

välja jäetud
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kaheaastaseks ametiajaks. 
Andmekaitseametniku võib ametisse 
tagasi nimetada. Andmekaitseametniku 
võib tema ametiaja jooksul ametist 
kõrvaldada ainult juhul, kui ta enam ei 
vasta kohustuste täitmiseks esitatavatele 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

See norm ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Kõige üksikasjalikumad küsimused 
tuleks jätta liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 69
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõike 1 punktis c 
osutatud vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja põhitegevuse määratlemise 
kriteeriume ja nõudeid ning lõikes 5 
osutatud andmekaitseametniku 
kutseoskuse nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selliste volituste delegeerimiseks ei ole vajadust.

Muudatusettepanek 70
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõike 1 punktis c 
osutatud vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja põhitegevuse määratlemise 
kriteeriume ja nõudeid ning lõikes 5 
osutatud andmekaitseametniku 
kutseoskuse nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 71
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) koostati töövõtjate huvide esinduse ja 
andmekaitseametniku nõusolekul 
asjaomases tegevuskohas;

Or. de

Muudatusettepanek 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud 
materiaalset või mittemateriaalset kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu, 
sealhulgas musta nimekirja kandmise või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist materiaalse või emotsionaalse
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kahju tekitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad reeglid 
karistuste kohta, mis on põhiõiguste 
hartas sätestatud isikuandmete kaitse 
põhiõiguse rikkumiste ennetamisel 
tõhusad ja heidutavad, kaasa arvatud 
õigusnormid, millega kuulutatakse 
kriminaalkuriteona ebaseaduslikuks 
isikuandmete kasutamine töötajate musta 
nimekirja kandmiseks, neile 
töötamiskeelu seadmiseks või nende 
tulevase töölevõtmise tõkestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad, et isikud või 
äriühingud, keda avastatakse osalemas 
musta nimekirja kandmises, jäetakse välja 
ELi toetuste ja rahastamise saamisest 
ning ELi, riigi või riigiasutuse tasandil 
pakkumiskutsetel või teistel riigihangetel 
osalemisest kuni ajani, mil kõik 
õigustoimingud on tõendatult lõpule 
viidud, kogu hüvitis on võimalikele 
ohvritele täielikult välja makstud ning on 



PE500.581v01-00 36/67 AM\919880ET.doc

ET

olemas usaldusväärsed tõendid selle 
kohta, et kõnealune kriminaalne kultuur 
on organisatsioonist kõrvaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

b) ettevõte või organisatsioon töötleb 
isikuandmeid oma põhitegevuse 
kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

250 töötaja piirang asetab tööandjad ebavõrdsesse olukorda, on suuremate ettevõtete suhtes 
diskrimineeriv ega ole mingil moel vajalik artikli eesmärgi saavutamiseks. Peale selle ei ole 
see piirang kõigis aspektides lihtsasti tõlgendatav.

Muudatusettepanek 76
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

b) ettevõte või organisatsioon töötleb 
isikuandmeid oma põhitegevuse 
kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul; või

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus; või

Or. en

Muudatusettepanek 79
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) haigushüvitise või muude 
võrreldavate tervisega seotud hüvitiste 
maksmiseks või selle 
kindlaksmääramiseks, kas on olemas 
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õigustatav põhjus puudumiseks, või juhul, 
kui töötlemist on vaja teiste töölepinguga 
seotud õiguste ja kohustuste jõustamiseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama reguleerida riigi tasandil tervist puudutavate isikuandmete 
töötlemist haigushüvitise või muude võrreldavate tervisega seotud hüvitiste jaoks või selle 
kindlaksmääramiseks, kas on olemas õigustatav põhjus puudumiseks, või töötlemiseks, mida 
on vaja teiste töölepinguga seotud õiguste ja kohustuste jõustamiseks.

Muudatusettepanek 80
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Töötlemine töösuhte kontekstis Töötlemine tööturul

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötlemine töösuhte kontekstis Andmetöötlemise miinimumnõuded
töösuhte kontekstis

Or. en

Muudatusettepanek 83
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Kooskõlas käesoleva määruse sätetega
võivad liikmesriigid vastu võtta õigusakte, 
millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamise ja leidmisega seotud ettevõtjate 
puhul, töölepingu, sealhulgas õigusaktides 
ja kollektiivlepingutes sätestatud 
kohustuste täitmisega, 
kollektiivlepingutega, juhtimisega, töö 
kavandamise ja korraldamisega, 
töötervishoiu ja tööohutusega ning 
tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste 
isikliku või kollektiivse kasutamisega ja 
töösuhte lõppemisega.

Kaitsetase ei tohi olla oluliselt madalam 
käesolevas määruses sätestatust, seda eriti 
töösuhte reguleerimisel töövõtjate 
esindajate ja ettevõtte või kontserni 
kontrolliva ettevõtte juhtkonna vaheliste 
lepingute kaudu.



PE500.581v01-00 40/67 AM\919880ET.doc

ET

See ei mõjuta liikmesriikide õigust näha 
ette töövõtjate jaoks soodsamad eeskirjad 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
töösuhte kontekstis.

Or. de

Selgitus

Kollektiivlepingutes võib olla erinevusi ka töövõtjate kahjuks, kui kollektiivleping on sõlmitud 
lepingupartnerite reguleerimispädevuses ja arvesse on võetud töövõtja isikukaitse 
põhimõtteid töösuhte kontekstis.

Muudatusettepanek 84
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
õigusnorme, millega reguleeritakse 
töötajate isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
kollektiivlepingutega, juhtimisega, töö 
kavandamise ja korraldamisega, 
töötervishoiu ja tööohutusega ning 
tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste 
isikliku või kollektiivse kasutamisega ja 
töösuhte lõppemisega.

Kaitsetase ei tohi olla madalam 
käesolevas määruses sätestatust, seda eriti 
töösuhte reguleerimisel töövõtjate 
esindajate ja ettevõtte või kontserni 
kontrolliva ettevõtte juhtkonna vaheliste 
lepingute kaudu. 
See ei mõjuta liikmesriikide õigust – või 
sotsiaalpartnerite õigust 
kollektiivlepingute abil – näha ette 
töövõtjate jaoks soodsamad eeskirjad 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
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töösuhte kontekstis.

Or. en

Selgitus

Et kaitsta kollektiivläbirääkimiste vabadust, ei tohiks seda määrusega piirata, ning seetõttu 
tuleks jätta välja fraas „käesoleva määruse piires”. Lisaks sellele peaks olema võimalik, et ka 
kollektiivlepingute osapooltel – samamoodi nagu liikmesriikidel – oleks õigus võtta vastu 
sätteid, mis on töötajate jaoks soodsamad.

Muudatusettepanek 85
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
õigusakte, millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis seoses töötajate värbamisega, 
töölepingu, sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, kollektiivlepingutega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Kaitsetase ei tohi eelkõige 
kollektiivlepingute puhul mingil juhul 
olla madalam käesolevas määruses 
sätestatust.
See ei mõjuta liikmesriikide õigust näha 
ette töövõtjate jaoks soodsamad eeskirjad 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
töösuhte kontekstis.

Or. de
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Muudatusettepanek 86
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Käesoleva määrusega kehtestatud 
miinimumstandardite alusel võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte või 
sõlmida kollektiivlepinguid, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega. 

1. Käesoleva määruse piires ning 
arvestades proportsionaalsuse põhimõtet
võivad liikmesriigid vastu võtta 
seadusandluse, millega reguleeritakse 
töötajate isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
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kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
õigusnorme, millega reguleeritakse 
töötajate isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 

1. Liikmesriigid võtavad õigusaktidega ja 
praktikas vastu erieeskirjad, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, eelkõige, 
kuid mitte ainult, seoses töötajate 
värbamisega või töölepingu täitmisega. See
hõlmab meetmeid, millega kuulutatakse 
ebaseaduslikuks töötajate musta 
nimekirja kandmine, õigusaktides või 
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tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste
täitmist, juhtimist, töö kavandamist ja 
korraldamist, töötervishoidu ja tööohutust
ning tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste 
isiklikku või kollektiivset kasutamist ja 
töösuhte lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas riiklike 
seaduste ja tavadega vastu võtta
erieeskirju, millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist tööturul, eelkõige, 
kuid mitte ainult, seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en

Selgitus

Et kollektiivläbirääkimiste süsteem korralikult töötaks, peab ametiühingutel olema võimalus 
jälgida kollektiivlepingute täitmist. Praegu tehakse seda direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkti f 
raames. Artikli 7 punkt f tunnustab kolmanda isiku õiguspärast huvi isikuandmeid töödelda. 
Tööandjat käsitletakse enamasti vastutava töötlejana ning ametiühingut kolmanda isikuna.

Muudatusettepanek 91
Jean Lambert
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Käesolevas määruses sätestatud reeglite 
alusel võivad liikmesriigid vastu võtta 
õigusakte, millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 92
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
muude sätete kohaldamist, hõlmavad 
artikli 82 lõikes 1 nimetatud liikmesriikide 
õigusaktid vähemalt järgmisi 
miinimumstandardeid:
a) töövõtjate andmete töötlemine ilma 
töövõtjaid sellest teavitamata ei ole 
lubatud. Erandina esimesest lausest 
võivad liikmesriigid, kehtestades 
asjakohased kustutamise tähtajad, lubada 
õigusaktiga andmete töötlemist juhul, kui 
dokumenteeritud tõendite alusel võib 
eeldada, et töövõtja on pannud töösuhtes 
toime kuriteo või eeskirjade raske 
rikkumise, andmete kogumine on vajalik 
selle uurimiseks ning andmete kogumise 
viis ja ulatus ei ole eesmärki silmas 
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pidades ebaproportsionaalsed. Igal ajal 
peab olema tagatud töövõtjate era- ja 
intiimelu puutumatus. Juurdlus on 
pädevate asutuste ülesanne;
b) keelatud on ettevõtte selliste osade 
avatud optilis-elektrooniline ja/või avatud 
akustilis-elektrooniline jälgimine, millele 
avalikkusel puudub juurdepääs ja mida 
töövõtja kasutab peamiselt oma eraelu 
korraldamiseks, eelkõige hügieeni-, 
riietus-, puhke- ja magamisruumides. 
Varjatud jälgimine on igal juhul keelatud;
c) kui ettevõtted või ametiasutused 
koguvad või töötlevad arstlike läbivaatuste 
ja/või sobivuskatsete raames 
isikuandmeid, peavad nad kandidaadile 
või töövõtjale eelnevalt selgitama, millisel 
eesmärgil neid andmeid kasutatakse, ning 
tagama, et need tehakse andmesubjektile 
seejärel koos tulemustega teatavaks ja 
neid selgitatakse nõudmise korral. 
Andmete kogumine geenitestide ja -
analüüside eesmärgil on põhimõtteliselt 
keelatud;
d) selle, kas ja mil määral on telefoni, e-
posti, interneti ja muude 
telekommunikatsiooniteenuste 
kasutamine lubatud ka eraotstarbel, võib 
reguleerida kollektiivlepinguga. Kui 
võimalus kollektiivlepinguga 
reguleerimiseks puudub, sõlmib tööandja 
vastava kokkuleppe vahetult töövõtjaga. 
Kui erakasutus on lubatud, on sellest 
tulenevate andmeliiklusandmete 
töötlemine lubatud eelkõige andmete 
turvalisuse tagamiseks, 
telekommunikatsioonivõrkude ja 
telekommunikatsiooniteenuste 
nõuetekohase toimimise tagamiseks ning 
arveldusteks. Erandina kolmandast 
lausest võivad liikmesriigid, kehtestades 
asjakohased kustutamise tähtajad, lubada 
õigusaktiga andmete töötlemist juhul, kui 
dokumenteeritud tõendite alusel võib 
eeldada, et töövõtja on pannud töösuhtes 
toime kuriteo või eeskirjade raske 
rikkumise, andmete kogumine on vajalik 
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selle uurimiseks ning andmete kogumise 
viis ja ulatus ei ole eesmärki silmas 
pidades ebaproportsionaalsed. Igal ajal 
peab olema tagatud töövõtjate era- ja 
intiimelu puutumatus. Juurdlus on 
pädevate asutuste ülesanne;
e) töövõtjate, eelkõige 
ametiühinguliikmete kandmine nn 
mustadesse nimekirjadesse on keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 93
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
muude sätete kohaldamist, hõlmavad 
lõikes 1 nimetatud liikmesriikide 
õigusaktid vähemalt järgmisi 
miinimumstandardeid:
- töövõtjate andmete töötlemine ilma 
töövõtjaid sellest teavitamata ei ole 
lubatud. Erandina esimesest lausest 
võivad liikmesriigid, kehtestades 
asjakohased kustutamise tähtajad, lubada 
õigusaktiga andmete töötlemist juhul, kui 
dokumenteeritud tõendite alusel võib 
eeldada, et töövõtja on pannud töösuhtes 
toime kuriteo, andmete kogumine on 
vajalik selle uurimiseks ning andmete 
kogumise viis ja ulatus ei ole eesmärki 
silmas pidades ebaproportsionaalsed. Igal 
ajal peab olema tagatud töövõtjate era- ja 
intiimelu puutumatus;
- keelatud on ettevõtte selliste osade 
optilis-elektrooniline ja akustilis-
elektrooniline jälgimine, millele 
avalikkusel puudub juurdepääs ja mida 
töövõtja kasutab peamiselt oma eraelu 
korraldamiseks, eelkõige hügieeni-, 
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riietus-, puhke- ja magamisruumides. 
Muus osas on lubatud ettevõtte selliste 
osade optilis-elektrooniline ja akustilis-
elektrooniline jälgimine, millele 
avalikkusel puudub juurdepääs, kui 
sellest on teavitatud, see on vastutavate 
töötlejate põhjendatud huvide kaitseks 
vajalik ja andmesubjektide huve ja õigusi 
kaitstakse piisavalt;
- kui ettevõtted või ametiasutused koguvad 
või töötlevad arstlike läbivaatuste või 
sobivuskatsete raames isikuandmeid, 
peavad nad kandidaadile või töövõtjale 
eelnevalt selgitama, millisel eesmärgil 
neid andmeid kasutatakse, neid selgitama 
ja võimalike läbivaatuste ja sobivuskatsete 
tulemused teatavaks tegema ja neid 
selgitama. Andmete kogumine 
geenitestide ja -analüüside eesmärgil on 
keelatud. Isikuandmete kogumine ja 
töötlemine arstlike läbivaatuste või 
sobivustestide raames peab olema vajalik 
töösuhte teostamiseks;
- telefoni, e-posti, interneti ja muude 
telekommunikatsiooniteenuste kasutamist 
eraotstarbel võib reguleerida 
kollektiivlepinguga. Kui võimalus 
kollektiivlepinguga reguleerimiseks 
puudub, võib tööandja sõlmida vastava 
kokkuleppe vahetult töövõtjaga. Kui 
erakasutus on lubatud, on sellest 
tulenevate andmeliiklusandmete 
töötlemine lubatud eranditult andmete 
turvalisuse tagamiseks, 
telekommunikatsioonivõrkude ja 
telekommunikatsiooniteenuste 
nõuetekohase toimimise tagamiseks ning 
arveldusteks. Erandina kolmandast 
lausest võivad liikmesriigid, kehtestades 
asjakohased kustutamise tähtajad, lubada 
õigusaktiga andmete töötlemist juhul, kui 
dokumenteeritud tõendite alusel võib 
eeldada, et töövõtja on pannud töösuhtes 
toime kuriteo, andmete kogumine on 
vajalik selle uurimiseks ning andmete 
kogumise viis ja ulatus ei ole eesmärki 
silmas pidades ebaproportsionaalsed. Igal 
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ajal peab olema tagatud töövõtjate 
intiimelu puutumatus.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
muude sätete kohaldamist, arvestavad 
lõikes 1 nimetatud liikmesriikide 
õigusaktid vähemalt järgmisi 
miinimumstandardeid:
a) andmeid tuleb töödelda õiglaselt ja 
seaduslikult ning andmeid tuleb koguda 
ainult ettenähtud ja seaduslikel 
eesmärkidel; töödelda tuleks ainult 
andmeid, mis on vajalikud sellise lepingu 
täitmiseks või lepingu sõlmimiseks, mille 
üks osapool on andmesubjekt, või 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks, mida 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse, või 
kui andmed on vajalikud selleks, et kaitsta 
andmesubjekti olulisi huve, või kui seda 
on vaja õigusemõistmiseks või kui 
andmeid on vaja vastutava töötleja 
õiguspäraste huvide otstarbeks 
tingimusel, et töötlemine ei kahjusta 
andmesubjekti õigusi ja vabadusi ega 
õiguspäraseid huve; andmed peavad 
olema piisavad ja proportsionaalsed ning 
neid ei tohi säilitada kauem, kui on 
vajalik otstarbel, milleks neid töödeldakse;
b) kui vastutav töötleja kavatseb töödelda 
tundlikke isikuandmeid, tuleb kohaldada 
täiendavaid tingimusi: igal ajal peab 
olema kaitstud andmesubjekti eraelu 
puutumatus; töötlemist peab olema vaja 
tööõigusakti järgimise otstarbel või juhul, 
kui seda on vaja seadusest tulenevate 
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õiguste kindlaksmääramiseks, 
kasutamiseks või kaitsmiseks;
c) andmete töötlemiseks peab andma 
subjektile teavet töötlemise eesmärkide 
kohta ning see peab hõlmama järgmist 
teavet: vastutava töötleja andmed; 
töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
võimalikud isikuandmete vastuvõtjad ja 
nende eesmärgid;
d) vastutavad töötlejad peavad kehtestama 
asjakohased tehnilised ja 
organisatsioonilised meetmed, et kaitsta 
isikuandmeid, mida nad töötlevad, 
hävimise eest ning kadumise, volitamata 
juurdepääsu või avaldamise vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud liikmesriikide 
õigusaktid hõlmavad vähemalt järgmisi 
miinimumstandardeid:
a) isikuandmeid tuleb töödelda 
seaduslikult ja õiglaselt ning ainult 
otseselt töötaja töösuhte seisukohast 
asjakohastel põhjustel. Kui isikuandmeid 
kavatsetakse töödelda muudel eesmärkidel 
kui neil, milleks neid koguti, peab 
tööandja tagama, et neid ei kasutata viisil, 
mis ei ole kooskõlas algse eesmärgiga, 
ning võtma vajalikke meetmeid vältimaks 
võimalikke konteksti muutusest 
põhjustatud väärtõlgendusi. Tööandja ei 
tohiks koguda isikuandmeid töötaja 
seksuaalelu, poliitiliste, religioossete või 
muude veendumuste ning 
kriminaalkaristuste kohta;
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b) tehniliste või organisatsiooniliste 
meetmetega seonduvalt automatiseeritud 
teabesüsteemide turvalisuse ja 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
kogutud isikuandmeid ei tohiks kasutada 
töötajate käitumise kontrollimiseks. 
Elektroonilise jälgimise abil kogutud 
isikuandmed ei tohiks olla ainsad tegurid 
töötaja tulemuslikkuse hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Töösuhte kontekstis on keelatud 
isikuandmete töötlemine või kasutamine 
töövõtjate pideva jälgimise või töövõtjate 
profiilianalüüsi tegemise (III peatüki 4. 
jagu) või töövõtjate mustade nimekirjade 
koostamise ja edastamise või tulemus- ja 
käitumiskontrolli või haiguse alusel 
vallandamise ettevalmistamise eesmärgil; 
kandideerijate isikuandmeid tuleb selles 
kontekstis samaväärselt kaitsta.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud õigusakte vastu 
võttes võivad liikmesriigid sätestada 
erandeid käesoleva määruse sätetest 
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isikuandmete töötlemiseks töösuhte 
kontekstis. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide tööturusüsteemid ja töösuhete süsteemid on erinevad. Mõnes liikmesriigis on 
traditsioon kasutada õigusakte töösuhete ja tööelu reguleerimisel laialdaselt, teistes on aga 
töösuhteid ja tööelu reguleerivaid reegleid lepitud kollektiivselt kokku sotsiaalpartnerite vahel 
kollektiivlepingutes.

Muudatusettepanek 98
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kes soovivad 
reguleerida õigusaktidega töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis, peaksid kaasama uute reeglite 
ja regulatsioonide koostamise ja 
rakendamise kõigis etappides 
ametiühingud ja tööandjate esindajad. 
Mis tahes uued eeskirjad ja regulatsioonid 
peaksid sätestama töötajate õiguste 
seisukohast soodsamaid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
teiste sätete kohaldamist, peavad 
liikmesriikide õigusnormid hõlmama:
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a) meetmeid, millega keelatakse töökohas 
tehtavate tegevuste varjatud jälgimine 
selliste tehnoloogiate nagu 
raadiosagedustuvastuse abil;
b) reegleid, millega kuulutatakse 
ebaseaduslikuks andmete kasutamine 
töötajate musta nimekirja kandmiseks, 
neile töötamiskeelu seadmiseks või nende 
töölevõtmise tõkestamiseks, mis on 
põhiõiguste rikkumine ja millel on hävitav 
mõju mitte ainult töötajale, vaid ka tema 
laiendatud perekonnale, kui neile 
keeldutakse ebaseaduslikult juurdepääsu 
andmisest tööle ja seega ka rahalisele 
sissetulekule;
c) meetmeid, millega tagatakse, et igale 
isikule või ettevõttele, keda avastatakse 
osalemas musta nimekirja kandmises, 
määratakse olulisi karistusi. See hõlmab 
väljajätmist ELi toetuste ja rahastamise 
saamisest ning ELi, riigi või riigiasutuse 
tasandil pakkumiskutsetel või teistel 
riigihangetel osalemisest kuni ajani, mil 
kõik õigustoimingud on tõendatult lõpule 
viidud, kogu hüvitis on võimalikele musta 
nimekirja kandmise ohvritele täielikult 
välja makstud ning on olemas 
usaldusväärsed tõendid selle kohta, et 
kõnealune kriminaalne kultuur on 
organisatsioonist kõrvaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. keelatud on ettevõtte selliste osade 
optilis-elektrooniline ja avatud akustilis-
elektrooniline jälgimine, millele 
avalikkusel puudub juurdepääs ja mida 
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töövõtja kasutab peamiselt oma eraelu 
korraldamiseks, eelkõige hügieeni-, 
riietus-, puhke- ja magamisruumides. 
Varjatud jälgimine on igal juhul keelatud. 
Mis tahes avalikkusele avatud 
jälgimisalad peavad olema tähistatud 
nähtava sildi abil.

Or. en

Selgitus

Tuleks sätestada, et nimetatud alade mis tahes jälgimine ettevõttes ei ole lubatud ning et 
avalike alade jälgimine ettevõttes peab toimuma ainult tingimusel, et see tehakse nähtava sildi 
abil selgelt teatavaks.

Muudatusettepanek 101
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võetavad meetmed peavad olema 
taotletava eesmärgi suhtes 
proportsionaalsed. Töötajate värbamise 
raamistikus peab võetavatel meetmetel 
olema otsene ja vajalik seos pakutava 
töökohaga või erialaste oskuste 
hindamisega. Igal juhul tuleb töötajat 
kasutatavatest meetoditest ning andmete 
konfidentsiaalsusest teavitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selliste andmete eesmärk peab olema 
otseselt seotud põhjusega, milleks neid 
koguti, ning jääma töösuhte konteksti. 
Profiilide koostamine või teisesteks 
eesmärkideks kasutamine ei tohi olla 
lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kooskõlas riiklike õigusaktide või 
tavadega ning vajaduse korral kooskõlas 
asjakohaste kollektiivlepingutega peaksid 
tööandjad oma töötajaid või nende 
esindajaid töötajate isikuandmete 
kogumise ja kasutamise automatiseeritud 
süsteemide kasutamisest eelnevalt 
teavitama või nendega selle üle 
konsulteerima.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ilma et see piiraks riiklikust 
tööõigusest tuleneva teabe- ja 
kaasotsustamisõiguse kasutamist, antakse 
töövõtjate huvide esindusele ja Euroopa 
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töönõukogule järgmised õigused:
a) õigus kaasa rääkida ettevõtte 
andmekaitseametniku nimetamisel 
(artikkel 35ff);
b) õigus saada ettevõtte 
andmekaitseametnikult korrapäraselt nõu 
ja teavet;
c) õigus esindada asjaomaseid töövõtjaid 
riikliku üldkohtu ees (artikkel 73) ja 
võimalus esitada ühishagi (artikkel 75);
d) õigus kaasa rääkida siduvate 
ettevõttesiseste eeskirjade koostamisel 
(artikkel 43).

Or. de

Muudatusettepanek 105
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
artikli 82 lõikes 1 osutatud teemasid võib 
piiritleda ka riigi tasandil 
sotsiaalpartnerite poolt läbi räägitavate 
kollektiivlepingutega.

Or. en

Selgitus

Puudub ELi pädevus liikmesriikide tööturusüsteemide ja töösuhete süsteemide ühtlustamiseks. 
Et austada liikmesriikide süsteemide vahelisi erinevusi, ei tohiks käesolev määrus võtta 
liikmesriikidelt võimalust säilitada ja kohaldada andmetöötlust töösuhte kontekstis 
reguleerivaid sätteid riiklike õigusaktide abil, või nende liikmesriikide puhul, kus sellised 
sätted on lepitud kokku sotsiaalpartnerite vahel – kollektiivlepingute abil.

Muudatusettepanek 106
Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lisaks IV peatüki 4. jaos sätestatule 
kohaldatakse andmekaitseametniku 
suhtes erilist kaitset vallandamise vastu ja 
diskrimineerimise keeldu. Lisaks sellele 
peavad ametiasutused ja ettevõtted 
tagama, et andmekaitseametnik on 
vastavalt artikli 36 lõikele 2 oma 
tegevuses täies ulatuses sõltumatu.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lisaks IV peatükis sätestatule 
kohaldatakse andmekaitseametniku 
suhtes diskrimineerimise keeldu.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Meditsiinilisi seisundeid käsitlevaid 
andmeid võib kasutada ainult tööalase 
pädevuse kontekstis.

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid sätestavad sobivad 
eeskirjad ja viivad läbi kontrolle, millega 
keelatakse ettevõtjatel kanda teatud 
töötajad nende poliitilise suunitluse, 
ametiühingutesse kuulumise ja seal 
tegutsemise alusel mustadesse
nimekirjadesse, mida edastatakse teistele 
ettevõtjatele eesmärgiga neid töötajaid 
diskrimineerida; liikmesriigid kehtestavad 
tõhusad sanktsioonid kõigile ettevõtjatele, 
kes selliseid nimekirju koostavad, 
edastavad või teiselt ettevõtjalt vastu 
võtavad või nõuavad.

Or. de

Muudatusettepanek 110
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Töövõtjate isikuandmete edastamine 
kontserni eraldi juriidiliste isikute vahel 
ning õigus- ja maksunõustamisega 
tegelevatele töötajatele on lubatud, kui see 
on ettevõtte huvides ja selle eesmärk on 
sihtotstarbeliste haldustoimingute 
läbiviimine ning see ei ole vastuolus 
andmesubjekti õiguspäraste huvidega. 
Samuti on andmete edastamine lubatud, 
kui see on vajalik andmete saaja 
ülesannete täitmiseks ja saajal on 
tööõigusest tulenev vaikimiskohustus. 
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Sellega võimaldatakse palgaarvestuste 
tegemist maksunõustaja kaudu või 
isikuaktide edastamist juristile 
tööõiguslike vaidluste korral või 
meditsiinidokumentide edastamist 
eksperdile. Töövõtjate andmete 
edastamisel kolmandasse riiki või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
kohaldatakse V peatükki.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Töövõtjate isikuandmete edastamine 
ja töötlemine kontserni eraldi juriidiliste 
isikute vahel ning koos õigus- ja 
maksunõustamisega tegelevate 
töötajatega on lubatud, kui see on 
ettevõtte huvides ja selle eesmärk on 
sihtotstarbeliste tööprotsesside ja 
haldustoimingute läbiviimine ning see ei 
ole vastuolus andmesubjekti õiguspäraste 
huvidega. Töövõtjate andmete edastamisel 
kolmandasse riiki ja/või rahvusvahelisele 
organisatsioonile kohaldatakse V 
peatükki.

Or. de

Muudatusettepanek 112
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Lisaks IV peatüki 4. jao sätetele on 
andmekaitseametnikul õigus asjakohasele 
ettevõtte poolt rahastatavale koolitusele 
ning talle peab võimaldama piisavat aega 
asjakohaste ülesannete täitmiseks juhul, 
kui need lisanduvad tema üldistele 
ülesannetele. Andmekaitseametniku 
määramisel konsulteeritakse riiklike või 
Euroopa töönõukogudega ning neile 
antakse alaline õigus nendega 
konsulteerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Artikli 7 lõiget 4 ei kohaldata, kui 
andmete töötlemisel on töövõtja jaoks 
õiguslikult või majanduslikult peamiselt 
soodsad tagajärjed.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Töövõtja nõusolek isikuandmete 
töötlemiseks ei anna õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja kontrollija on selgelt 
ebavõrdses olukorras või kui selle 
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ebavõrdsuse tõttu on ebatõenäoline, et 
nõusolek anti vabatahtlikult.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Artikli 7 lõiget 4 ei kohaldata, kui 
andmete töötlemisel on töövõtja jaoks 
õiguslikult või majanduslikult soodsad 
tagajärjed.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Töökohataotlustest saadavaid 
andmeid käsitletakse andmekaitse 
seisukohast töötajatelt saadud andmetena.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
teiste sätete kohaldamist, peavad 
liikmesriikide õigusnormid hõlmama:
- reegleid, millega kuulutatakse 
kriminaalkuriteona ebaseaduslikuks 
andmete kasutamine inimeste musta 
nimekirja kandmiseks, neile 
töötamiskeelu seadmiseks või nende 
töölevõtmise tõkestamiseks;
- meetmeid, millega tagatakse, et igale 
isikule või ettevõttele, keda avastatakse 
osalemas musta nimekirja kandmises, 
määratakse olulisi karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõigetele 1 ja 1 a
vastu võetud õigusnormidest ning 
viivitamata kõigist hilisematest või neid 
mõjutavatest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning, arvestades 
subsidiaarsuse põhimõtet, viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töösuhete keskkonna tõhususe nimel 
tuleks esitada andmekaitse kasutamise 
miinimumkriteeriumid liikmesriikide 
tööandjatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Läbipaistva piiriülese töösuhete 
keskkonna tagamise nimel tuleb 
olukorras, kus kaalutakse isikuandmete 
ülekandmist kolmandatesse riikidesse või 
rahvusvahelisse organisatsiooni, 
kohaldada V peatükis sisalduvaid 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 125
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte,
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

3. Käesoleva määrusega tunnustatakse 
sotsiaalpartnerite rolli. Riikides, kus 
tööturu osalised reguleerivad palku ja
mitmesuguseid muid töötingimusi 
kollektiivlepingute abil, tuleks artikli 6 
lõike 1 punkti f kohaldamisel eriti arvesse 
võtta sotsiaalpartnerite õigusi ja kohustusi 
kollektiivlepingute raames.

Or. en

Selgitus

Et kollektiivläbirääkimiste süsteem korralikult töötaks, peab ametiühingutel olema võimalus 
jälgida kollektiivlepingute täitmist. Praegu tehakse seda direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkti f 
raames. Artikli 7 punkt f tunnustab kolmanda isiku õiguspärast huvi isikuandmeid töödelda. 
Tööandjat käsitletakse enamasti vastutava töötlejana ning ametiühingut kolmanda isikuna.

Muudatusettepanek 126
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste isikuandmete
töötlemise kaitsemeetmete tingimusi ja
nõudeid, millele eesmärgid on esitatud 
lõikes 1.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
üksnes selleks, et täpsustada tingimusi ja 
nõudeid tehniliste ja ohutusalaste 
standardite tagamiseks seoses 
isikuandmete töötlemisega lõigetes 1 ja 4 
esitatud eesmärkidel. Seejuures tuleb 
arvesse võtta rakendamiskulusid, 
töötlemisest tulenevaid riske ja vastavat 
vajadust andmekaitse järele.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste isikuandmete 
töötlemise kaitsemeetmete tingimusi ja 
nõudeid, millele eesmärgid on esitatud
lõikes 1.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
üksnes selleks, et täpsustada tingimusi ja 
nõudeid uusimate tehniliste ja 
ohutusalaste standardite tagamiseks 
seoses isikuandmete töötlemisega lõikes 1 
esitatud eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjoni ettepanekul vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu artikli 82 
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läbi hiljemalt kaks aastat pärast artikli 91 
lõikes 2 nimetatud kuupäeva. Nad teevad 
otsuse nimetatud ettepaneku kohta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
294 sätestatud korras.

Or. de


