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LÜHISELGITUS

Isikuandmete kaitse on põhiõigus ja vajalik on tagada kodanike usaldus, et nad saaksid 
internetikeskkonnast rohkem kasu. Lähenemisviisi tuleb ajakohastada uute tehnoloogiliste 
vahenditega ja neist tuleneva andmevooga, ning seega ei käsitle direktiivi 95/46/EÜ 
praegused sätted täielikult digitaalse ühtse turu vajadusi. 

Võimalike ärimudelite, tehnoloogiate ja teenuste (sealhulgas need, mis on väga tähtsad e-
kaubanduse ja siseturu seisukohast) paljususe tagajärjel on tekkinud suur hulk isikuandmete 
kaitsega seotud probleeme. Ettevõtjad ja valitsused kasutavad neid tehnoloogiaid sageli nii, et 
üksikisikud ei teagi, milline võib olla nende mõju.

25. jaanuaril 2012. aastal esitas Euroopa Komisjon uue määruse1 ja direktiivi2 ettepanekud 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. 
Kavandatud määruse eesmärk on täiendada eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva 
direktiivi (2002/58/EÜ) sätteid ning tagada, et õiguskindlus ja järjepidevus on esmatähtsad 
elemendid tõhusa töö jaoks selles valdkonnas kogu ELis.

Kavandatud määruse eesmärk on ka ühtlustada õigusi, tagada teabe vaba levik, vähendada 
bürokraatiat ja suurendada jõustamist. Suurem läbipaistvus suurendab usaldust ja uued sätted 
muudavad ELi ligitõmbavamaks ettevõtlusele. Esitatud määrusega kavatsetakse teha ka 
järgmist:

 ajakohastada ELi õigussüsteemi isikuandmete kaitse valdkonnas, eelkõige selleks, et 
lahendada üleilmastumisest ja uute tehnoloogiate kasutamisest tulenevad probleemid;

 tugevdada üksikisikute õigusi ja vähendada samal ajal haldusformaalsusi, et tagada 
isikuandmete takistusteta liikumine ELis;

 parandada ELi isikuandmete kaitse eeskirjade selgust ja kooskõla ning rakendada ja 
kohaldada seda põhiõigust järjepidevalt ja tõhusalt liidu tegevuse kõigis valdkondades.

Siseturu mõõde

Ettepanekul on suur potentsiaal tugevdada siseturgu ja luua võrdsed tingimused kõigile ELis 
tegutsevatele ettevõtetele. Peamised meetmed hõlmavad: 

 õigusakti liigi vahetamist (direktiivist määruseks);

 „ühtse kontaktpunkti” põhimõtet piiriülestel juhtudel pädeva järelevalveasutuse 
määramisel;

 turupõhimõtet (mille alusel on ELi isikuandmete kaitse standardid kohaldatavad ka 
EList väljaspool asuvale ettevõttele, kui see ettevõte tegutseb ELis);

 vastutamise üldpõhimõtet (mis asendab vastutava töötleja ja volitatud töötleja üldist 
kohustust teatada isikuandmete töötlemisest riiklikule reguleerivale asutustele);

                                               
1 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), COM(2012) 11 final; edaspidi ka „üldmäärus”.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta, COM(2012) 10 final.
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 olemasolevate õigusaktide tugevdamist ja uute vastuvõtmist, et saavutada 
rakendamisel ja jõustamisel järjepidevus kõigis liikmesriikides.

Tarbijaõiguste tugevdamine
Tarbijaõiguste tugevdamise vallas näib, et läbipaistvuse edendamisega on saavutatud tasakaal 
konkureerivate huvide vahel, sealhulgas tarbijate teadlikkuse, tarbijate autonoomia, 
tarbijakaitse ja siseturu vahel. 
Eeskätt on saavutatud edu seoses nõusoleku mõistega, mis on isikuandmete töötlemise 
seaduslikkust suurendav tegur, seoses andmesubjektide õigustega, mis on tarbijakaitses tõhus 
vahend, ning seoses andmete EList väljapoole edastamise toimingute seaduslikkuse 
tingimustega. Siiski on ettepanekus palju valdkondi, mida tuleb täiendada ja täpsustada, eriti 
näiteks rakendamise praktilised üksikasjad seoses teatavate õigustega. Tuleb kaotada 
ebamäärasused ja eelkõige vajavad tähelepanu järgmised üksikasjad:

 artiklis 17 tuleb täpsustada, et kui vastutav töötleja on andnud andmeid töötlevatele 
kolmandatele isikutele teada, et andmesubjekt on kasutanud õigust andmete 
kustutamisele, siis mil määral tuleb kustutada ka andmeid töötlevate kolmandate 
isikute valduses olevad andmed;

 kuni 14aastastele alaealistele vajalik eriline kaitse, sest tegemist on lastega;
 esitatud mõiste „isikuandmed”;

 andmetest nimede kustutamise ja nende muutmise võimalik roll andmesubjekti 
kaitsmisel;

 ettepanekus tuleks täpselt jagada ja määratleda vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
kohustused ja vastutus;

 põhjalikult tuleb läbi vaadata profiilianalüüsid ja erinevused profiilianalüüside 
tegemisel majanduse eri sektorites või õigussuhetes ning arvesse tuleb võtta liiga 
piirava määruse tagajärgi selles valdkonnas.

Eelnevat arvestades soovib arvamuse koostaja keskenduda eelkõige

 mõistetele;
 andmesubjekti õigustele;

 vastutava töötleja ja volitatud töötleja kohustustele tarbijaõiguste valdkonnas;
 järjepidevusele. 

Samuti soovib arvamuse koostaja võtta kasutusele ulatuslikuma tehnoloogia neutraalsuse 
põhimõtte ja käsitleda

 eesmärgi piiritlemise põhimõtet;

 delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamist seoses kavandatud paketiga 
ning

 sätete praktilist rakendamist. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Üksikisikute kaitse peaks olema 
tehnoloogiliselt neutraalne ega tohiks 
sõltuda kasutatud vahenditest, vastasel 
juhul tekib märkimisväärne oht, et 
eeskirjade täitmisest hoitakse kõrvale. Kui 
andmed sisalduvad toimikusüsteemis või 
kui nad hiljem kantakse toimikusüsteemi, 
peab üksikisikute kaitse kehtima nii 
isikuandmete automatiseeritud kui ka 
automatiseerimata töötlemise puhul. 
Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei 
kuulu toimikud või toimikute kogumid 
ega nende esilehed, mis ei ole teatavate 
kriteeriumide kohaselt korrastatud.

(13) Üksikisikute kaitse peaks olema 
tehnoloogiliselt neutraalne ega tohiks 
sõltuda kasutatud vahenditest, vastasel 
juhul tekib märkimisväärne oht, et 
eeskirjade täitmisest hoitakse kõrvale. Kui 
andmed sisalduvad toimikusüsteemis või 
kui nad hiljem kantakse toimikusüsteemi, 
peab üksikisikute kaitse kehtima nii 
isikuandmete automatiseeritud kui ka 
automatiseerimata töötlemise puhul.

Or. en

Selgitus

Kuna neid „teatavaid kriteeriume” ettepanekus enam ei mainita, võib see põhjendus olla 
segadusttekitav.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tehnoloogia neutraalsus peaks 
tähendama ka seda, et sarnaste tingimuste 
ja sarnaste tagajärgede korral peaksid 
sarnased toimingud olema õiguslikult 
samaväärsed, hoolimata sellest, kas neid 
tehakse internetis või mitte, välja arvatud 
siis, kui andmetöötluse mitmekesine 



PE496.497v01-00 6/51 PA\913597ET.doc

ET

dünaamika sellistes keskkondades tekitab 
nende vahel suuri erinevusi.

Or. en

Selgitus

Põhjendus on vajalik, et hinnata paremini füüsiliste ja internetitoimingute erinevusi. Selleta 
võivad mõned majanduses osalejad arvata, et määrus on mõeldud konkreetselt internetiga ja 
eelkõige sotsiaalvõrgustikega seotud küsimuste käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 
tõenäoliselt kasutada. Isikuandmete kaitse 
põhimõtteid ei tuleks kohaldada teabe 
suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik tuvastada.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 
tõenäoliselt kasutada. Isikuandmete kaitse 
põhimõtteid ei tuleks kohaldada teabe 
suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik otseselt tuvastada, sealhulgas 
võimaluse korral töödeldavate andmete 
eraldamise kaudu isiku tuvastamist 
võimaldavatest andmetest. Viimasel juhul 
on kasulik ka muudetud nimedega 
andmed, kui kood muudetud nimede 
seostamiseks identiteediga on kindlalt 
kaitstud tipptasemel tehnoloogia abil.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete mõistet tuleb täpsustada, et sellest oleks kasu nii tarbijakogemuse kui ka 
ettevõtte juhtimise jaoks. Muudetud või kustutatud nimedega andmete kasutuselevõtust on 
kõnealuses valdkonnas abi.
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Suurtes kogustes isikuandmeid 
võidakse töödelda pettuste avastamiseks ja 
ennetamiseks. Selleks vajalikku tegevust, 
mida reguleerib liikmesriikide või liidu 
õigus, tuleks võtta arvesse võimalikult 
väheste andmete kogumise põhimõtte ja 
töötlemise seaduslikkuse hindamisel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse toonitada põhimõtet, mis ei ole käesoleva määrusega 
vastuolus, aga mida ei ole ettepanekus selgelt välja toodud.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 
hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Nõusolek võib olla kaudne üksnes siis, kui 
andmesubjekt käitub nii, et teatud hulgal 
isikuandmeid on vajalik töödelda, näiteks 
kui andmesubjekt soovib teatud kaupa või 
teenust, ning sellisel juhul küsitakse 
nõusolekut nii vähe kui võimalik. 
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taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 
hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

Or. en

Selgitus

Selleks et muuta sujuvamaks teatud igapäevaseid olukordi nii internetis kui füüsiliselt 
tavaelus, on vajalik lisada mõned konkreetsed sõnad juhtudeks, mil nõusolekut võib eeldada 
kontekstist. Näiteks arstilt diagnoosi küsimine eeldab teatud isikuandmete kasutamist, ilma 
selgesõnalise tegevuseta, nagu on määratletud põhjenduse alguses. Näiteks toodud olukorras 
võib arst konsulteerida spetsialistiga, kui see on vajalik diagnoosi määramiseks, küsimata 
selleks tingimata luba.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) ELis asuva vastutava töötleja peamine 
tegevuskoht tuleks kindlaks määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel ning see 
peaks eeldama tegelikku ja tulemuslikku 
juhtimistegevust töötlemise eesmärki, 
tingimusi ja vahendeid käsitlevate peamiste 
otsuste vastuvõtmisel ning stabiilset 
asukohta. See kriteerium ei tohiks sõltuda 
sellest, kas isikuandmete töötlemine 
toimub tegelikult kõnealuses kohas, kuna 
isikuandmete töötlemise või 
töötlemistoimingute teostamise tehniliste 
vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 
kasutamine iseendast ei kujuta endast 
sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 
need peamise tegevuskoha määravad 
kriteeriumid. Volitatud töötleja peamine 
tegevuskoht on koht, kus asub tema ELi 
juhtkond.

(27) ELis asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja peamine tegevuskoht 
tuleks kindlaks määrata objektiivsete 
kriteeriumide alusel ning see peaks 
eeldama tegelikku ja tulemuslikku 
juhtimistegevust töötlemise eesmärki, 
tingimusi ja vahendeid käsitlevate peamiste 
otsuste vastuvõtmisel ning stabiilset 
asukohta. See kriteerium ei tohiks sõltuda 
sellest, kas isikuandmete töötlemine 
toimub tegelikult kõnealuses kohas, kuna 
isikuandmete töötlemise või 
töötlemistoimingute teostamise tehniliste 
vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 
kasutamine iseendast ei kujuta endast 
sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 
need peamise tegevuskoha määravad 
kriteeriumid.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab muudatusettepanekut artikli 4 lõike 13 kohta.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Koos vastutava töötlejaga vastutab 
esindaja igasuguse tegevuse eest, mis on 
vastuolus käesoleva määrusega.

Or. en

Selgitus

Esindaja vastutust ei ole sätestatud piisavalt selgelt ja käesolev põhjendus aitab seda 
rõhutada.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus.

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Arvestades aga seda, et nooremad 
põlvkonnad on tehnoloogiast keskmiselt 
rohkem sõltuvad, tehakse vahet ÜRO 
lapse õiguste konventsioonis esitatud 
määratlusel ja alaealiste vanuse 
kriteeriumil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on järjepidev muudatusettepanekuga artikli 4 lõike 18 kohta.
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Muudatusettepanek 9
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. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada uue ja põhjendamatu 
kohustuse oma asjakohastest avaliku 
võimu teostamise volitustest tulenevalt ja 
nõusolekut ei saa lugeda vabalt antuks, 
võttes arvesse andmesubjekti huve.

Or. en

Selgitus

Viide tasakaalu puudumisele avaliku sektori asutuse puhul vajab täpsustamist, sest on oht, et 
viide kehtib enamiku käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvatele avaliku sektori 
asutustele. Näiteks tolliasutus, kes nõustub uurima väljapoolt liitu tulevaid kaupu, võib seda 
teha ilma saatja ja saaja nõusolekuta, kuigi tasakaal puudub siin ilmselgelt ja ei pruugita 
saada nõusolekut. Sõna „uus” viitab sellele, et tavapäraselt ei ole seadused tagasiulatuvad.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Andmesubjekti isikuandmete 
töötlemist käsitlev teave tuleks anda talle 
asjaoludest olenevalt kas kogumise ajal või 
mõistliku ajavahemiku jooksul, juhul kui 
andmeid ei koguta andmesubjektilt. Kui 
andmeid võib õiguspäraselt avaldada 
muule isikule, teavitatakse andmesubjekti 

(49) Andmesubjekti isikuandmete 
töötlemist käsitlev teave tuleks anda talle 
asjaoludest olenevalt kas kogumise ajal või 
mõistliku ajavahemiku jooksul, juhul kui 
andmeid ei koguta andmesubjektilt. Kui 
andmeid võib õiguspäraselt avaldada 
muule isikule, teavitatakse andmesubjekti 
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sellest andmete esmakordsel avaldamisel. sellest andmete esmakordsel avaldamisel. 
Samal ajal ei tohiks lubada muud 
töötlemist kui ainult säilitamist, enne kui 
andmesubjektile on täielikult teada 
siinkohal osutatud teave.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek vastab muudatusettepanekule artikli 14 lõike 4 b kohta.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus nõuda selliste isikuandmete 
kustutamist juhul, kui selliste andmete 
säilitamine ei ole kooskõlas käesoleva 
määrusega. Andmesubjektil peaks olema 
õigus oma isikuandmete kustutamisele ja 
nende töötlemise lõpetamisele eelkõige 
siis, kui andmed ei ole enam vajalikud 
eesmärkidel, mille jaoks need koguti või 
neid muul viisil töödeldi, kui andmesubjekt 
on loobunud oma töötlemisele antud
nõusolekust või kui ta on vastu oma 
isikuandmete töötlemisele või kui nende 
isikuandmete töötlemine muul viisil ei 
vasta käesoleva määruse nõuetele. 
Kõnealune õigus on asjakohane eelkõige 
siis, kui andmesubjekt andis nõusoleku 
lapsena, olemata täielikult teadlik 
töötlemisega kaasnevatest ohtudest, ja 
hiljem soovib need isikuandmed eelkõige 
internetist kustutada. Andmete jätkuv 
säilitamine peaks olema lubatud aga juhul, 
kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
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piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek vastab muudatusettepanekule artikli 17 pealkirja kohta.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust olla unustatud, tuleks laiendada 
õigust andmete kustutamisele selliselt, et 
isikuandmed avaldanud vastutav töötleja 
on kohustatud teavitama andmeid 
töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 
tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust isikuandmete kustutamisele, tuleks 
laiendada mainitud õigust selliselt, et 
isikuandmed edastanud või avaldanud 
vastutav töötleja, keda andmesubjekt 
selleks ei volitanud, on kohustatud 
teavitama andmeid töötlevaid kolmandaid 
isikuid andmesubjekti taotlusest kustutada 
mis tahes lingid nimetatud isikuandmetele 
ja andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab muudatusettepanekut artikli 17 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Eelmises põhjenduses esitatud 
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põhimõtte osalise erandina tuleb arvesse 
võtta olukordi, kus kogutud isikuandmed 
on vastutava töötleja omand, sest sellised 
isikuandmed on mõeldud vastutavale 
töötlejale ainult sisekasutuseks. Sellistel 
juhtudel ei peaks vastutaval töötlejal 
lasuma ülekantavuse kohustust, kui 
töödeldud andmed on andmesubjekti 
jaoks kasutud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada muudatusettepanekut, millega luuakse 
artikli 18 lõige 3 a. See viitab näiteks andmesubjekti ostude ajalugu käsitlevatele andmetele, 
mis on kogutud organiseeritud suuremahulise andmeedastuse teel, või andmesubjekti 
krediidivõime hindamisele finantsasutuse poolt. Sellistel juhtudel moonutaks töödeldud 
andmete edastamine konkurentsi, sest see annaks uutele tulijatele eelise turgu valitsevate 
osalejate ees.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 b) Teatud isikuandmete töötlemisest 
saab vastutav töötleja või volitatud töötleja 
selliseid tulemusi, mis on vajalikud ainult 
nende sisekasutuseks ning mille vorm on 
kasutu isegi andmesubjekti enda jaoks. 
Sel juhul ei tohiks kohaldada andmete 
ülekantavuse õigust, aga teised õigused, 
eelkõige vaidlustamise õigus, andmetega 
tutvumise õigus ja õigus andmeid 
parandada kehtivad ikkagi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada eelmises muudatusettepanekus esitatud mõistet 
„kasutu”.
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat meedet. Selline 
meede peaks olema lubatud aga siis, kui 
see on selgesõnaliselt lubatud seadusega, 
seda kasutatakse lepingu sõlmimisel või 
täitmisel või siis, kui andmesubjekt on 
selleks andnud oma nõusoleku. Igal juhul 
tuleks sellise töötlemise korral kohaldada 
sobivaid kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 
õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata 
lapse puhul.

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat meedet. Selline 
meede peaks olema keelatud aga ainult
siis, kui see on selgesõnaliselt sätestatud
seaduses, seda ei kasutata lepingu 
sõlmimisel või täitmisel või siis, kui 
andmesubjekt on tühistanud oma 
nõusoleku. Igal juhul tuleks sellise 
töötlemise korral kohaldada sobivaid 
kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 
õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata 
lapse puhul. Kui profiilianalüüsi tegemine 
ei ole vajalik lepingu sõlmimiseks või 
täitmiseks, tuleb andmesubjektile alati 
tagada sellest loobumise võimalus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus püütakse täpsustada muudatusettepanekuid artikli 20 kohta, kasutades 
vastupidist lähenemisviisi profiilianalüüsile: analüüs on lubatud, välja arvatud siis, kui 
tõendatakse, et tegemist on ette nähtud olukorrale vastupidise olukorraga. Profiilianalüüsist 
loobumise võimaluse kasutuselevõtt muudab raamistiku tarbijakaitse küsimustes terviklikuks.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Isikuandmete lõimitud kaitse on 
väga kasulik vahend, sest see võimaldab 
andmesubjektil kontrollida täielikult teda 
käsitlevate andmete kaitset ning tema 
jagatavat teavet koos subjektiga, kellega 
ta seda teavet jagab. Selle põhimõtte ja
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vaikimisi kaitse kaalumisel peaks 
töötlemise seaduslikkuse hindamist 
tugevalt mõjutama kontekst.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse muudatusettepanekut artikli 23 lõike 2 kohta. Selles 
viidatakse juhtudele, kus andmesubjektil on võimalus anda andmetöötlussüsteemi jaoks 
nõusolek ning sel juhul võetakse arvesse paljusid tagajärgi. Näiteks sotsiaalvõrgustikku sisse 
logides peaks andmesubjekt mõistma, et selleks, et teised kasutajad saaksid temaga ühendust 
võtta, on mõned tema andmed avalikud, samas kui laenu taotlev andmesubjekt ei pea leppima 
andmete samal tasemel avalikustamisega.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Kui väljaspool ELi asuv vastutav 
töötleja töötleb ELis elavate 
andmesubjektide isikuandmeid ja tema 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega sellistele 
andmesubjektidele või nende käitumise 
jälgimisega, peaks vastutav töötleja 
nimetama esindaja, välja arvatud juhul, kui 
vastutav töötleja asub kolmandas riigis, 
mis tagab kaitse piisava taseme, vastutava
töötleja on väike- või keskmise suurusega 
ettevõte, avaliku sektori asutus või organ 
või kui vastutav töötleja pakub sellistele 
andmesubjektidele kaupu või teenuseid 
ainult juhuti. Esindaja peaks tegutsema 
vastutava töötleja nimel ja tema poole 
võivad pöörduda kõik järelevalveasutused.

(63) Kui väljaspool ELi asuv vastutav 
töötleja töötleb ELis elavate 
andmesubjektide isikuandmeid ja tema 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega sellistele 
andmesubjektidele või nende käitumise 
jälgimisega, peaks vastutav töötleja 
nimetama esindaja, välja arvatud juhul, kui
vastutav töötleja asub kolmandas riigis, 
mis tagab kaitse piisava taseme, vastutav
töötleja on avaliku sektori asutus või organ 
või kui vastutav töötleja pakub sellistele 
andmesubjektidele kaupu või teenuseid 
ainult juhuti. Esindaja peaks tegutsema 
vastutava töötleja nimel ja tema poole 
võivad pöörduda kõik järelevalveasutused.

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja ettevõtte suurus ei mõjuta andmesubjekti kaitset.
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks 
ta teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 24 tunni jooksul. Kui 24 tunni 
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 
Üksikisikut, kelle isikuandmeid rikkumine 
kahjustada võib, tuleks teavitada 
põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 
võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 
isikuandmeid ja eraelu puutumatust 
kahjustavaks juhul, kui selle tulemuseks 
võib olla identiteedivargus või pettus, 
füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine. 
Teatises tuleks kirjeldada isikuandmetega 
seotud rikkumise olemust, samuti tuleks 
anda asjaomasele üksikisikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 
järelevalveasutusega, pidades kinni tema 
või muude asjakohaste asutuste (nt 
õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 
andmesubjekti võimalus vähendada kahju 
tekkimise otsest ohtu nõuab tema 
operatiivset teavitamist, samas kui 
võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
peaks sellise majandusliku ja sotsiaalse 
kahjuga tegelemine olema esmatähtis 
prioriteet. Selle järgselt peaks vastutav 
töötleja teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele. Üksikisikut, kelle 
isikuandmeid rikkumine kahjustada võib, 
tuleks teavitada põhjendamatu viivituseta, 
et nad saaksid võtta vajalikke 
ettevaatusabinõusid. Rikkumist tuleks 
pidada andmesubjekti isikuandmeid ja 
eraelu puutumatust kahjustavaks juhul, kui 
selle tulemuseks võib olla 
identiteedivargus või pettus, füüsiline 
kahju, märkimisväärne alandamine, maine 
kahjustamine või rahaline kahju. Teatises 
järelevalveasutusele tuleks kirjeldada 
isikuandmetega seotud rikkumise olemust, 
samuti tuleks anda asjaomasele 
üksikisikule soovitusi võimaliku kahjuliku 
mõju leevendamiseks. Teatis tuleks saata 
andmesubjektile nii kiiresti kui võimalik 
ning tihedas koostöös järelevalveasutusega, 
pidades kinni tema või muude asjakohaste 
asutuste (nt õiguskaitseasutuste) suunistest. 
Näiteks andmesubjekti võimalus 
vähendada kahju tekkimise otsest ohtu 
nõuab tema operatiivset teavitamist, samas 
kui võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek peaks täpsustama soovitavat tegevust isikuandmetega seotud rikkumise 
korral ning muudatusettepanekuid artiklite 31 ja 32 kohta.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatamise vormide ja korra kohta 
üksikasjalike eeskirjade koostamisel
tuleks võtta arvesse ka rikkumise 
asjaolusid, sealhulgas seda, kas 
isikuandmed olid kodeeritud või mõnel 
muul sellisel moel kaitstud asjakohaste 
tehniliste kaitsemeetmetega, mis vähendab 
tõhusalt identiteedipettuse või muu 
väärkasutuse tõenäosust. Lisaks tuleks 
sellistes eeskirjades ja korras arvesse võtta 
õiguskaitseasutuste õigustatud huve 
juhtudel, kui varajane avalikustamine võib 
tarbetult takistada rikkumise asjaolude 
uurimist.

(69) Isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatamise üksikasjalikkuse hindamisel
tuleks võtta arvesse ka rikkumise 
asjaolusid, sealhulgas seda, kas 
isikuandmed olid kodeeritud või mõnel 
muul sellisel moel kaitstud asjakohaste 
tehniliste kaitsemeetmetega, mis vähendab 
tõhusalt identiteedipettuse või muu 
väärkasutuse tõenäosust. Lisaks tuleks 
sellistes eeskirjades ja korras arvesse võtta 
õiguskaitseasutuste õigustatud huve 
juhtudel, kui varajane avalikustamine võib 
tarbetult takistada rikkumise asjaolude 
uurimist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tingitud artikli 32 lõike 5 väljajätmisest.

Muudatusettepanek 20
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 

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris ettevõtte poolt,
kelle põhitegevus, olenemata tema 
suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, mis 
nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga artikli 35 lõike 1 punkti b kohta.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(97) Kui ELis asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse raames 
töödeldakse isikuandmeid mitmes 
liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 
töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 
hõlmavat tegevust ja võtma vastu 
seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 
et parandada kohaldamise järjepidevust,
õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
halduskoormust.

(97) Kui ELis asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse raames 
töödeldakse isikuandmeid mitmes 
liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 
töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 
hõlmavat tegevust ja võtma vastu 
seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 
et parandada õiguskindlust ja vähendada 
asjaomaste vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate halduskoormust.

Or. en

Selgitus

Ühtse kontaktpunkti kehtestamine ei suurenda iseenesest järjepidevust. Selleks on asjakohaste 
artiklite raames esitatud ettepanekud jätta järjepidevuse tagamise kohustus Euroopa 
Andmekaitsenõukogule.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) Selleks et tagada käesoleva määruse (105) Selleks et tagada käesoleva määruse 
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ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 
kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 
komisjoniga tehtavaks koostööks 
järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 
kui järelevalveasutus kavatseb võtta 
meetmeid seoses töötlustoimingutega, mis 
on seotud kaupade või teenuste 
pakkumisega mitmes liikmesriigis 
asuvatele andmesubjektidele või selliste 
andmesubjektide jälgimisega või mis 
võivad oluliselt mõjutada isikuandmete 
vaba liikumist. Mehhanismi tuleks 
kohaldada ka siis, kui mis tahes 
järelevalveasutus või komisjon taotleb 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi raames. Nimetatud 
mehhanism ei tohi piirata mis tahes 
meedet, mida komisjon võib võtta oma 
aluslepingutest tulenevate volituste 
kasutamisel.

ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 
kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 
komisjoniga tehtavaks koostööks 
järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 
kui järelevalveasutus kavatseb võtta 
meetmeid seoses töötlustoimingutega, mis 
on seotud kaupade või teenuste 
pakkumisega mitmes liikmesriigis 
asuvatele andmesubjektidele või selliste 
andmesubjektide jälgimisega või mis 
võivad oluliselt mõjutada isikuandmete 
vaba liikumist. Mehhanismi tuleks 
kohaldada ka siis, kui mis tahes 
järelevalveasutus või komisjon taotleb 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi raames. Seejuures peaks 
olema andmesubjektil õigus 
järjepidevusele, kui ta leiab, et liikmesriigi 
andmekaitseasutus ei ole täitnud seda 
kriteeriumit. Nimetatud mehhanism ei tohi 
piirata mis tahes meedet, mida komisjon 
võib võtta oma aluslepingutest tulenevate 
volituste kasutamisel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus tuuakse esile vajadus uue artikli 63 a järele.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(111) Igal andmesubjektil peaks olema 
õigus esitada kaebus ükskõik millise 
liikmesriigi järelevalveasutusele ja õigus 
õiguskaitsevahendile, kui ta on seisukohal, 
et tema käesolevast määrusest tulenevaid 
õigusi on rikutud, või kui järelevalveasutus 
ei reageeri kaebusele ega võta meetmeid 
juhul, kui need on vajalikud andmesubjekti 
õiguste kaitsmiseks.

(111) Igal andmesubjektil peaks olema 
õigus esitada kaebus ükskõik millise 
liikmesriigi järelevalveasutusele ja õigus 
õiguskaitsevahendile, kui ta on seisukohal, 
et tema käesolevast määrusest tulenevaid 
õigusi on rikutud, või kui järelevalveasutus 
ei reageeri kaebusele ega võta meetmeid 
juhul, kui need on vajalikud andmesubjekti 
õiguste kaitsmiseks. Kui andmesubjekt 
leiab, et järjepidevus puudub, võib ta 
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esitada Euroopa Andmekaitsenõukogule 
kaebuse.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(112) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
või ühingul, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide andmete kaitsega 
seonduvaid õigusi ja huve ja mis on 
loodud liikmesriigi õigusakti alusel, peaks 
olema õigus esitada järelevalveasutusele 
kaebus või kasutada õigust 
õiguskaitsevahendile andmesubjektide 
nimel või esitada andmesubjekti kaebusest 
sõltumatult oma kaebus, kui ta leiab, et on 
toimunud isikuandmetega seotud 
rikkumine.

(112) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
või ühingul, mille eesmärk on kaitsta 
kodanike õigusi ja huve, peaks olema 
õigus esitada järelevalveasutusele kaebus 
või kasutada õigust õiguskaitsevahendile 
andmesubjektide nimel või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab muudatusettepanekut artikli 73 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113) Iga füüsilisel ja juriidilisel isikul 
peaks olema õigus õiguskaitsevahendile 
järelevalveasutuse teda käsitleva otsuse 
puhul. Järelevalveasutuse vastane hagi 
tuleks esitada selle liikmesriigi kohtutele, 
kus järelevalveasutus asub.

(113) Iga füüsilisel ja juriidilisel isikul 
peaks olema õigus õiguskaitsevahendile 
järelevalveasutuse teda käsitleva otsuse 
puhul. Järelevalveasutuse vastane hagi 
tuleks esitada selle liikmesriigi kohtutele, 
kus järelevalveasutus asub, või Euroopa 
Andmekaitsenõukogule selle alusel, et 
puudub järjepidevus käeoleva määruse 
kohaldamisega teistes liikmesriikides.
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Andmesubjekti õiguskaitse 
parandamiseks olukorras, kus pädev 
järelevalveasutus asub liikmesriigis, mis ei 
ole andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes asutusel, 
organisatsioonil või ühingul, mille eesmärk 
on kaitsta andmesubjektide andmete 
kaitsega seonduvaid õigusi ja huve, esitada 
andmesubjekti nimel hagi kõnealuse 
järelevalveasutuse vastu teise liikmesriigi 
pädevale kohtule.

(114) Andmesubjekti õiguskaitse 
parandamiseks olukorras, kus pädev 
järelevalveasutus asub liikmesriigis, mis ei 
ole andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes asutusel, 
organisatsioonil või ühingul, mille eesmärk 
on kaitsta kodanike õigusi ja huve, esitada 
andmesubjekti nimel hagi kõnealuse 
järelevalveasutuse vastu teise liikmesriigi 
pädevale kohtule.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut õigustab muudatusettepanek artikli 73 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(120) Selleks et tugevdada ja ühtlustada 
halduskaristusi käesoleva määruse 
rikkumise korral, peaksid igal 
järelevalveasutusel olema volitused 
karistada haldusrikkumiste eest. 
Käesolevas määruses tuleks loetleda need 
rikkumised ja sätestada asjaomase 
haldustrahvi ülemmäär, mis tuleks iga 
juhtumi puhul eraldi kindlaks määrata 
vastavalt konkreetsele olukorrale, eelkõige 
silmas pidades rikkumise laadi, raskusastet 
ja ajalist kestvust. Halduskaristuste 
kohaldamise erinevuste 

(120) Selleks et tugevdada ja ühtlustada 
halduskaristusi käesoleva määruse 
rikkumise korral, peaksid igal 
järelevalveasutusel olema volitused 
karistada haldusrikkumiste eest. 
Käesolevas määruses tuleks loetleda need 
rikkumised ja sätestada asjaomase 
haldustrahvi ülemmäär, mis tuleks iga 
juhtumi puhul eraldi kindlaks määrata 
vastavalt konkreetsele olukorrale, eelkõige 
silmas pidades rikkumise laadi, raskusastet 
ja ajalist kestvust. Siseturu tugevdamiseks 
peaksid halduskaristused olema 
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kompenseerimiseks võib kasutada ka 
järjepidevuse mehhanismi.

liikmesriikides järjepidevad.
Halduskaristuste kohaldamise erinevuste 
kompenseerimiseks võib kasutada ka 
järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek peegeldab halduskaristuste järjepidevuse nõuet artiklites 78 ja 79.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 122

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(122) Terviseandmete kui põhjalikumat 
kaitset vääriva andmete eriliigi töötlemist 
põhjendatakse tihti mitme seadusliku 
põhjusega, näiteks üksikisiku ja terve 
ühiskonna kasuga, eelkõige piiriülese 
tervishoiu järjepidevuse tagamise 
kontekstis. Seetõttu tuleks käesoleva 
määrusega ühtlustada terviseandmete 
töötlemine, mille puhul rakendatakse 
konkreetseid ja sobivaid kaitsemeetmeid, et 
kaitsta üksikisikute põhiõigusi ja 
isikuandmeid. See hõlmab üksikisikute 
õigust tutvuda oma terviseandmetega, 
näiteks oma tervisekaardile kantud 
andmetega, mis sisaldab sellist teavet nagu 
diagnoos, arstliku läbivaatuse tulemus, 
raviarstide hinnangud ning mis tahes 
teostatud ravi ja sekkumised.

(122) Terviseandmete kui põhjalikumat 
kaitset vääriva andmete eriliigi töötlemist 
põhjendatakse tihti mitme seadusliku 
põhjusega, näiteks üksikisiku ja terve 
ühiskonna kasuga, eelkõige piiriülese 
tervishoiu järjepidevuse tagamise 
kontekstis. Seetõttu tuleks käesoleva 
määrusega ühtlustada terviseandmete 
töötlemine, mille puhul rakendatakse 
konkreetseid ja sobivaid kaitsemeetmeid, et 
kaitsta üksikisikute põhiõigusi ja 
isikuandmeid. See hõlmab üksikisikute 
õigust tutvuda vahetult või eelnevalt 
volitatud isikute kaudu oma 
terviseandmetega, näiteks oma 
tervisekaardile kantud andmetega, mis 
sisaldab sellist teavet nagu diagnoos, 
arstliku läbivaatuse tulemus, raviarstide 
hinnangud ning mis tahes teostatud ravi ja 
sekkumised.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik selleks, et võimaldada teabe kättesaadavust patsiendi 
sugulastele, eriti just siis, kui patsient ei suuda teha otsuseid ega kasutada teavet raske 
haiguse tõttu.
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Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 122 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(122 a) Terviseandmeid töötlevale 
tervishoiutöötajale edastatavates 
andmetes esinevad nimed tuleks 
võimaluse korral kustutada või neid 
muuta, nii et identiteedist oleks teadlik 
vaid andmete töötlemist vajanud perearst 
või spetsialist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse pakkuda välja täiendav vahend, et kaitsta kodanikke, kelle 
terviseandmeid töötleb vastutava töötlejana või volitatud töötlejana tervishoiutöötaja, kes ei 
pea teadma andmesubjekti identiteeti.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu andmesubjektidele kaupade ja 
teenuste pakkumisega või

a) liidu andmesubjektidele kaupade ja 
teenuste pakkumisega, sealhulgas 
teenused, mille pakkumine ei tekita 
isikule rahalisi kulusid, või

Or. en

Selgitus

Lisatud tekst aitab täpsustada, et teenuste eesmärk ei ole oluline käesoleva määruse 
kohaldamise seisukohast ja et kui tingimused on samad, on kasumit mittetaotlevate või tasuta 
teenuste puhul kohustused samad nagu teiste osalejate puhul.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav vahenditega, mida
vastutav töötleja või mis tahes muu 
füüsiline või juriidiline isik tavaliselt 
kasutavad, nagu isikukood, 
asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 
samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust;

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav vastutava töötleja või 
mis tahes muu füüsilise või juriidilise 
isiku poolt vahenditega, nagu isikukood, 
asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 
samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust. Et teha selgeks, kas isikusamasus 
on tuvastatav, tuleks võtta arvesse 
järgmist:
a) vahendid, mida kasutab tavaliselt 
vastutav töötleja või mis tahes muu 
füüsiline või juriidiline isik, kes tutvub 
andmetega isikusamasuse tuvastamiseks 
ning
b) meetmed, mille vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on kehtestanud, et 
vältida teabe põhjal füüsilise isiku 
täielikku tuvastamist.
Füüsiline isik on „kaudselt tuvastatav”, 
kui töödeldud andmed võimaldavad 
vastutaval töötlejal eristada üht inimest 
teisest ja vastutav töötleja ei saa teha 
kindlaks identiteeti.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud mõiste on liiga lai. Vahendite täpsustamine aitab mõistet selgemaks 
muuta.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
andmesubjekti kohta;

(2) „isikuandmed” – teave tuvastatava
andmesubjekti kohta;
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Or. en

Selgitus

Mõiste piiritlemine suurendab õiguskindlust ja väldib vastutava töötleja jaoks kasutut 
koormust andmete puhul, mis ei ole andmesubjekti jaoks otseselt tähtsad.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus, millega 
andmesubjekt kas avalduse vormis või 
nõusolekut väljendava tegevusega annab 
nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid;

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus, millega 
andmesubjekt kas avalduse vormis või 
nõusolekut väljendava tegevusega annab
nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid; „nõusolekut väljendav 
tegevus” – üheselt mõistetav tegevus, mis 
on valiku tulemus ja mille täielik 
lõpuleviimine eeldab vajalikku andmete 
töötlemist;

Or. en

Selgitus

Kui isikuandmete töötlemine on kauba või teenuse osutamisel ilmtingimata vajalik, saab 
sellise kauba või teenuse nõudmist pidada selgelt väljendatud tahteavalduseks.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja või volitatud töötleja selline 
asukoht liidus, kus tehakse peamised 
otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja või volitatud töötleja oma 
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töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

tegevuse käigus peamiselt andmeid töötleb.

Or. en

Selgitus

Sama määratlus peaks käsitlema nii vastutavat töötlejat kui ka volitatud töötlejat, kui 
volitatud töötlejal on andmesubjektiga otsesed suhted.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „laps” – alla 18aastane isik; (18) „laps” – alla 14aastane isik;

Or. en

Selgitus

Alla 18 aasta vanune isik on alaealine. Arvestades, et nooremad põlvkonnad kasutavad 
tehnoloogiat palju, tuleks teha vahet lastel ja alaealistel, sest kui viimased on piisavalt 
teadlikud, erinevad nende probleemid laste omadest. Kui teeskleme, et vanuserühma vanemad 
alaealised ei kasuta internetiteenuseid, tähendab see, et määrust ei saa kohaldada, kusjuures 
internetti mittevajavate rakenduste puhul kohaldatakse alaealiste võetavale vastutusele 
riiklikke seadusi.

Muudatusettepanek 36
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
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Selgitus

Lisatäpsustused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 37
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. Kui nõusolek on 
ikkagi vajalik lepingu sõlmimiseks, viitab 
selle tühistamine tahtele lõpetada leping.

Or. en

Selgitus

Nõusoleku tühistamise korral ei pruugi pikaajalised lepingud (näiteks elukindlustus) olla 
täidetavad. Üksikasjalikum selgitus on vajalik selleks, et andmesubjekt oleks teadlik oma 
otsuse tagajärgedest.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutav töötleja edastab teabe andmete 
parandamise ja kustutamise kohta
vastavalt artiklitele 16 ja 17 kõigile 
vastuvõtjatele, kellele andmed on 
avaldatud, välja arvatud juhul, kui see on 
võimatu või kui see nõuab ülemääraseid 
jõupingutusi.

Andmete parandamist ja kustutamist
vastavalt artiklitele 16 ja 17 laiendatakse
kõigile vastuvõtjatele, kellele andmed on 
avaldatud ilma andmesubjekti kontrollita.

Or. en

Selgitus

Andmebaasi müümine kolmandale isikule ei vabasta vastutavat töötlejat oma kohustuste 
täitmisest. Kui hoopis andmesubjekt on edastanud vabatahtlikult või teadlikult mingi teabe 
vastutava töötleja kaudu, ei kanna viimane selle eest vastutust.
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Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, siis andmete salvestamise 
ajal või mõistliku aja jooksul pärast nende 
kogumist, võttes arvesse andmete 
kogumise või muul viisil töötlemise 
konkreetset olukorda ning seda, kas 
andmeid kavatsetakse avaldada mõnele 
teisele vastuvõtjale, kuid hiljemalt andmete 
esmakordse avalikustamise ajal.

b) kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, siis andmete salvestamise 
ajal või mõistliku aja jooksul pärast nende 
kogumist, võttes arvesse andmete 
kogumise või muul viisil töötlemise 
konkreetset olukorda ning seda, kas 
andmeid kavatsetakse avaldada mõnele 
teisele vastuvõtjale; hiljemalt kas andmete 
esmakordse avalikustamise ajal või nende 
esmakordse töötlemise ajal, olenevalt 
sellest, kumb toimub enne.

Or. en

Selgitus

Teabe esitamise nõue suurendab andmesubjekti kaitset. Seepärast ei tohi enne selle lõppu 
toimuda ei töötlemist ega avalikustamist.

Muudatusettepanek 40
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 
nõuab ülemääraseid jõupingutusi või

b) andmed on mõeldud teenima ainuüksi 
artikli 83 eesmärke, neid ei ole kogutud 
andmesubjektilt ja sellise teabe esitamine 
on võimatu või nõuab ülemääraseid 
jõupingutusi või

Or. en

Selgitus

Säte tuleneb otse direktiivi 95/46/EÜ artikli 11 lõikest 2, aga ilma täpsustuseta oleks 
tulemuseks seaduselünk tarbijakaitses. Muudatusettepanekuga taastatakse algsete kavatsuste 
ja sõnastuse kooskõla.
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Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
milles täpsustatakse lõike 1 punktis f 
osutatud vastuvõtjate liigitamise 
kriteeriumid, lõike 1 punktis g osutatud 
juurdepääsuvõimalusest teavitamise 
nõuded, lõike 1 punktis h osutatud 
täiendava teabe esitamise vajaduse 
kindlaksmääramise kriteeriumid sektorite 
ja olukordade kaupa ning kaitsemeetmed 
lõike 5 punktis b sätestatud erandite 
puhuks. Seejuures võtab komisjon 
asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellised lisatäpsustused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmete säilitamise tähtaeg; d) isikuandmete säilitamise tähtaeg ja 
kogumise aeg;

Or. en

Selgitus

See suurendab selgust ja aitab andmesubjektil kontrollida, kas tõepoolest on antud nõusolek. 
Teisest küljest vähendab see vastutava töötleja koormust nõusoleku asjaolude tõendamisel.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vastutav töötleja esitab andmesubjekti 
taotluse korral ja tasuta mõistliku aja 
jooksul ka tõendid töötluse seaduslikkuse 
kohta;

Or. en

Selgitus

See, et vastutav töötleja esitab tõendid otse andmesubjektile, peaks vähendama kohtuasjade 
arvu.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriume ja nõudeid, millest 
lähtutakse lõike 1 punktis g osutatud 
isikuandmete sisu teatamisel 
andmesubjektile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Täiendus ei tundu vajalik.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus olla unustatud ja õigus andmete 
kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele

Or. en
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Selgitus

Komisjoni esitatud pealkiri on eksitav.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui lõikes 1 osutatud vastutav 
töötleja on isikuandmed avalikustanud, 
peab ta enda avaldatud andmete suhtes 
võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud, 
sealhulgas tehnilised meetmed, et 
teavitada kõnealuseid andmeid töötlevaid 
kolmandaid isikuid sellest, et andmesubjekt 
taotleb neilt kõnealustele andmetele 
osutavate linkide ning andmekoopiate ja -
korduste kustutamist. Kui vastutav töötleja 
on andnud kolmandale isikule loa 
isikuandmeid avaldada, vastutab 
avalikustamise eest vastutavat töötleja.

2. Juhul kui lõikes 1 osutatud vastutav 
töötleja on isikuandmed edastanud või 
avalikustanud, ilma et andmesubjekt oleks 
seda selgesõnaliselt palunud, peab ta enda 
avaldatud andmete suhtes võtma tarvitusele 
kõik mõistlikud abinõud, et teavitada 
kõnealuseid andmeid töötlevaid 
kolmandaid isikuid sellest, et andmesubjekt 
taotleb neilt kõnealustele andmetele 
osutavate linkide ning andmekoopiate ja -
korduste kustutamist. Kui vastutav töötleja 
on andnud kolmandale isikule loa 
isikuandmeid avaldada, vastutab 
avalikustamise eest vastutav töötleja.

Or. en

Selgitus

Säte käsitleb eelkõige nende andmete edastamist, mis on palutud kustutada. Tuleb teha 
selgeks, et kui andmesubjekt avalikustas andmed või palus seda teha vastutaval töötlejal või 
tegi seda vastutava töötleja kaudu, kannab vastutust ikkagi andmesubjekt. Teisest küljest 
vastutab töötleja käesoleva sätte kohaldamise eest ka andmetele, mis on edastatud 
vabatahtlikult või mis on avaldatud kolmandatele isikutele, kellel ei ole andmesubjektiga 
mingit seost.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse:

välja jäetud

a) kriteeriume ja tingimusi, millest 
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lähtutakse lõike 1 kohaldamisel eri 
sektorites ja andmetöötlusolukordades;
b) lõikes 2 osutatud üldkasutatavate 
kommunikatsiooniteenuste käsutuses 
olevatele isuandmetele osutavate linkide 
ning andmekoopiate ja -korduste 
kustutamise tingimused;
c) lõikes 4 osutatud isikuandmete 
töötlemise piiramise tingimused.

Or. en

Selgitus

Sellised lisatäpsustused ei näi vajalikud.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib kindlaks määrata lõikes 
1 osutatud elektroonilise vormingu ning 
isikuandmete lõike 2 kohase edastamise 
tehnilised standardid ja korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siis kui vorming on edastatav, võetakse see turul kasutusele ilma komisjoni sekkumiseta.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui vähemalt osa töödeldud 
andmetest on andmesubjekti jaoks 
kasutud, ei kohaldata käesolevast artiklist 
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tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Teatud töödeldud andmed pakuvad huvi üksnes vastutavale töötlejale (näiteks krediidivõime 
väljaselgitamise jaoks töödeldud andmed või ostude ajalugu, mis kogutakse suuremahulise 
andmeedastuse kaudu kliendikaartide abil) ja nende edastamine konkurentidele võib olla 
kahjulik. Andmesubjektil on jätkuvalt õigus andmetega tutvuda, aga mitte õigust andmete 
ülekantavusele.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vaidlustamine on põhjendatud 
vastavalt lõigetele 1 ja 2, ei tohi vastutav 
töötleja selliseid isikuandmeid enam 
kasutada ega muul viisil töödelda.

3. Kui vaidlustamine on põhjendatud 
vastavalt lõigetele 1 ja 2, ei tohi vastutav 
töötleja selliseid isikuandmeid enam 
kasutada, säilitada ega muul viisil 
töödelda.

Or. en

Selgitus

Mittetöödeldavate andmete säilitamine on kulukas vastutavale töötlejale ja ohtlik 
andmesubjekti jaoks, kui andmebaasile pääsevad ligi loata isikud. Tegemist on ainult 
täpsustusega.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsilisel isikul on õigus vältida tema 
suhtes õiguslike tagajärgedega või teda 
märkimisväärselt mõjutavat meedet, mis 
põhineb üksnes automaatsel töötlemisel, 
millega hinnatakse füüsilise isiku 
teatavaid isiklikke aspekte või 
analüüsitakse või prognoositakse tema 
tööpanust, majanduslikku olukorda, 

välja jäetud
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asukohta, tervist, eelistusi, 
usaldusväärsust ja käitumist.

Or. en

Selgitus

Kasutatav lähenemisviis erineb negatiivsest hinnangust profiilianalüüsile, mis on hoopis 
äärmiselt kasulik turunduses ning finantsteenuste ja kaupade ja teenuste kohandamise jaoks.
Käesolev lõige tuleb välja jätta, et muuta lähenemisviis vastupidiseks ja lubada 
profiilianalüüsi tegemist, välja arvatud siis, kui sel võivad olla allpool täpsustatud tagajärjed.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt käesoleva määruse teistele 
sätetele võib isiku suhtes võtta lõikes 1 
osutatud meetmena käsitatavat meedet
ainult juhul, kui töötlemine:

2. Vastavalt käesoleva määruse teistele 
sätetele on meede, millel on isikule 
õiguslikud tagajärjed või mis mõjutab 
teda märkimisväärselt, mis põhineb 
üksnes automaatsel töötlemisel, millega 
hinnatakse selle isiku teatavaid isiklikke 
aspekte või analüüsitakse või 
prognoositakse tema tööpanust, 
majanduslikku olukorda, asukohta, 
tervist, eelistusi, usaldusväärsust ja 
käitumist, seaduslik ainult juhul, kui 
töötlemine:

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) põhineb andmesubjekti nõusolekul, kui 
on täidetud artiklis 7 sätestatud tingimused 
ja võetud sobivad kaitsemeetmed.

c) põhineb andmesubjekti nõusolekul, kui 
on täidetud artiklis 7, artiklis 15 ja 
artiklis 16 sätestatud tingimused.

Or. en
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Selgitus

Lähenemisviisi muutes on profiilianalüüsi tegemine lubatud, kui andmesubjekt on sellest 
teadlik ja tal on võimalus tutvuda kasutatud isikuandmetega (artikkel 15) ning muuta valesid 
andmeid (artikkel 16).

Muudatusettepanek 54
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

Selgitus

Tekst on juba niigi selge ja lisatäpsustused ei näi olevat vajalikud.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja rakendab mehhanisme, 
millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse 
vaid töötlemise konkreetse eesmärgi 
seisukohalt olulisi isikuandmeid, ning 
eelkõige selle, et andmeid ei koguta 
rohkem ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Nende 
mehhanismidega tagatakse eelkõige see, et 
isikuandmed ei ole vaikimisi üldiselt 

2. Vastutav töötleja rakendab mehhanisme, 
millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse 
vaid töötlemise konkreetse eesmärgi 
seisukohalt olulisi isikuandmeid, ning 
eelkõige selle, et andmeid ei koguta 
rohkem ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Samuti
tagatakse nende mehhanismidega see, et 
isikuandmed ei ole vaikimisi üldiselt 
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kättesaadavad. kättesaadavad, välja arvatud siis, kui see 
on põhjendatud artikli 6 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Artikli muudatusettepanek on tugevalt mõjutatud Linqvisti juhtumist. Siiski on teatavaid 
olukordi, kus teatud andmete üldist kättesaadavust õigustab seadus (näiteks valimiskomisjoni 
kandidaatide sünnikuupäev) või osutatud teenus (näiteks sotsiaalvõrgustikud). Olenevalt 
olukorrast on kättesaadavate andmete hulk suurem või väiksem.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mitu vastutavat töötlejat määravad 
ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise 
tingimused ja vahendid, on nad 
kaasvastutavad töötlejad, kes omavaheliste 
kokkulepetega kehtestavad igaühe 
vastutuse käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmisel, eelkõige 
andmesubjekti õiguste kasutamise korra ja 
mehhanismid.

Kui mitu vastutavat töötlejat määravad 
ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise 
tingimused ja vahendid, on nad 
kaasvastutavad töötlejad, kes omavaheliste 
kokkulepetega kehtestavad igaühe 
vastutuse käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmisel, eelkõige 
andmesubjekti õiguste kasutamise korra ja 
mehhanismid. Kui neid küsimusi kindlaks 
ei määrata või seda ei ole tehtud piisavalt 
selgelt, võib andmesubjekt kasutada oma 
õigusi ükskõik millise vastutava töötleja 
vastu ja nad vastutavad samaväärselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek annab andmesubjektile selles eriolukorras rohkem kaitset.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on vähem kui 250 töötajaga ettevõte või välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Euroopa andmesubjektide isikuandmete vastutava töötlejana tegutsev ettevõte peab olema 
otseselt vastutav Euroopa asutuse ees. Antud juhul ei ole vahet, kas tegemist on 
mikroettevõtjaga või väikese või keskmise suurusega ettevõtjaga.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud vastutuse, 
kohustuste ja ülesannete suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid 
ning kehtestada kontserni raames 
isikuandmete töötlemise, eelkõige 
järelevalve ja aruandluse tingimused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need täpsustused ei ole vajalikud. Andmete edastamist kontserni raames käsitletakse juba 
käesoleva ettepaneku teises osas.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele ja elektrooniliselt 
andmesubjektile.

Or. en

Selgitus

Eraelu puutumatuse tingimused tuleks teha kättesaadavaks andmesubjektile ja 
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järelevalveasutusele.

Muudatusettepanek 60
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

Vastutava töötleja ettevõtte suurus ei ole isikuandmete kaitse jaoks oluline.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisatäpsustus ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja teavitab 1. Vastutav töötleja teavitab 
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järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivitusteta ja 
võimaluse korral 24 tunni jooksul pärast 
rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade 
hiljem kui 24 tunni jooksul, esitatakse 
teates selle kohta põhjendus.

järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Selgitus

Isikuandmetega seotud rikkumise järel peaks olema kõige tähtsam võtta asjakohaseid 
meetmeid, mille eesmärk on vähendada kahju. Selge tähtaeg muudaks prioriteetsemaks teate 
esitamise.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis ja artiklis 30
sätestatud nõuete täitmist. Dokumentides 
esitatakse ainult nimetatud eesmärgi 
kohane teave.

Or. en

Selgitus

Lisaks selle tõestamisele, et vastutav töötleja on käitunud toimunud rikkumiste puhul 
nõuetekohaselt, peab ta tõestama, et on võtnud kõik mõistlikult võimalikud meetmed 
isikuandmetega seotud rikkumiste vältimiseks.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisatäpsustus ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 
ka andmesubjekti.

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset või kui 
andmesubjekti sekkumine võib 
märgatavalt leevendada isikuandmetega 
seotud rikkumise võimalikku kahju, 
teavitab vastutav töötleja (võttes samas
muid vajalikke meetmeid) enne artiklis 31 
osutatud teavitamist sellest põhjendamatu 
viivituseta ka andmesubjekti.

Or. en

Selgitus

On olukordi, kus andmesubjekti koostöö on hädavajalik isikuandmetega seotud rikkumistest 
tuleneva kahju vähendamiseks. Näiteks kui varastatakse krediitkaart, on ainult 
andmesubjektil õigus eristada ettenähtud maksed alusetult tehtud maksetest. Seepärast on 
tema koostöö veelgi tähtsam kui asutuse teavitamine. Seega osutub väga tähtsaks hõlmata 
selliseid olukordi ja pidada neid prioriteediks.
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Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriume ja nõudeid, mille 
alusel tehakse kindlaks, kas 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
kahjustada lõikes 1 osutatud 
isikuandmeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnangus on andmekaitseasutusel kogu vajalik teave, et otsustada, kas isikuandmetega 
seotud rikkumise tagajärjed kahjustavad tõenäoliselt andmesubjekti isikuandmeid või eraelu 
puutumatust.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja ja volitatud töötleja ettevõtte suurus ei mõjuta andmesubjekti isikuandmete 
kaitset.

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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andmekaitseametniku.

Or. en

Selgitus

Pärast lõike 1 punkti b väljajätmist ei ole käesolev lõige enam mõttekas.

Muudatusettepanek 69
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

Sellised lisatäpsustused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud ülesannete, 
sertifitseerimise, ametiseisundi, volituste 
ja vahendite suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sellised lisatäpsustused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed, kohtupraktikast 
tulenevad nõuded ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

Or. en

Selgitus

Mõnes riigis peetakse kohtupraktikat väga tähtsaks (näiteks tavaõiguse riigid).

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas loetelu nendest kolmandatest 
riikidest, territooriumidest ja kolmandate 
riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
kaitse piisav tase ei ole tagatud.

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas ja oma veebisaidil loetelu nendest 
kolmandatest riikidest, territooriumidest ja 
kolmandate riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
kaitse piisav tase ei ole tagatud.

Or. en
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Selgitus

Veebisaidil on lihtsam loetelu ajakohastada ja sageli hõlpsam see üles leida.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Targem on komisjoni mitte koormata ülesannetega, mida saab tulemuslikumalt täita Euroopa 
Andmekaitsenõukogu.

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 63 a
Edasikaebamise menetlus

Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
kohtusüsteemi pädevusi, võib Euroopa 
Andmekaitsenõukogu avaldada siduvaid 
arvamusi, kui:
a) andmesubjekt või vastutav töötleja 
esitab kaebuse käesoleva määruse 
ebajärjepideva kohaldamise kohta 
liikmesriikides ja
b) artiklites 58 ja 63 kirjeldatud
järjepidevusmehhanism ei ole suutnud 
tagada, et teatud meetme poolt on 
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamus.
Enne sellise arvamuse avaldamist võtab 
Euroopa Andmekaitsenõukogu arvesse 
kogu andmekaitseasutusele teadaolevat 
teavet, sealhulgas huvitatud isikute 
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seisukohti.

Or. en

Selgitus

Vaatamata peamise tegevuskoha riigi andmekaitseasutuse pädevusele, on tarvis lisameedet, 
et tagada järjepidevus kogu siseturul ebatõenäoliseks juhuks, kui mingi meede osutub nii 
vastuoluliseks, et terve järjepidevuse mehhanismiga ei suudeta saavutada laiaulatuslikku 
üksmeelt.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) esitab arvamusi järelevalveasutuste 
otsuste eelnõude kohta vastavalt artiklis 57 
osutatud järjepidevuse mehhanismile;

d) esitab arvamusi järelevalveasutuste 
otsuste eelnõude kohta vastavalt artiklis 57 
ja artiklis 63 a osutatud järjepidevuse 
mehhanismile;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek vastab uuele artiklile 63 a.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
kodanike õigusi ja huve, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek on liiga kitsa haardega. Kaebuse esitamise õigusega andmesubjektide 
arvu suurendamine tagab andmesubjektide õigused.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on
õigus kasutada õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

1. Ilma et see piiraks artiklis 63 a 
kirjeldatud menetlust, on igal füüsilisel 
või juriidilisel isikul õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit järelevalveasutuse 
poolt nende kohta tehtud otsuse vastu.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek vastab uuele artiklile 63 a.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette käesoleva 
määruse sätete rikkumise eest 
kohaldatavad karistused ja võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine, sealhulgas juhul, kui 
vastutav töötleja ei täitnud esindaja 
määramise kohustust. Kõnealused 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

1. Liikmesriigid näevad ette käesoleva 
määruse sätete rikkumise eest 
kohaldatavad karistused ja võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine, sealhulgas juhul, kui 
vastutav töötleja ei täitnud esindaja 
määramise kohustust. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
järjepidevad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Karistusi tuleb kohaldada järjepidevalt kogu Euroopa Liidus.
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, järjepidevad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Haldustrahvi suurus määratakse 
kindlaks, arvestades igati rikkumise 
olemust, raskust ja kestust, 
kõrvalekaldumise tahtlikku või tahtmatut 
iseloomu, füüsilise või juriidilise isiku või 
nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra.

Or. en

Selgitus

Halduskaristusi tuleb kohaldada järjepidevalt kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires ja vastavalt 
artikli 9 lõike 2 punktile h tuleb 
terviseandmeid töödelda tuginedes liidu 
või liikmesriigi õigusele, milles nähakse 
ette sobivad ja konkreetsed meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvi kaitsmiseks, 
ning töötlemine peab olema vajalik:

1. Käesoleva määruse piires ja vastavalt 
artikli 9 lõike 2 punktile h tuleb 
terviseandmeid töödelda tuginedes liidu 
või liikmesriigi õigusele, milles nähakse 
ette sobivad, järjepidevad ja konkreetsed 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvi 
kaitsmiseks, ning töötlemine peab olema 
vajalik:

Or. en
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Selgitus

Järjepidevuse nõude lisamisega võimaldatakse ühtse turu eesmärkidest lähtuvalt 
liikmesriikide seadustes vähem vabadust.

Muudatusettepanek 81
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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellised lisatäpsustused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
isikuandmete töötlemise tingimusi ja 
nõudeid, mille eesmärgid on esitatud 
lõigetes 1 ja 2, ja samuti vajalikke 
piiranguid, mis seatakse andmesubjekti 
õigusele saada teavet ja omada 
juurdepääsu, ja esitada üksikasjalikult 
andmesubjekti õiguste tingimused ja 
kaitsemeetmed sellistes olukordades.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sellised lisatäpsustused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Selleks et komisjon saaks kontrollida 
järjepidevust teiste liikmesriikide 
eeskirjadega, teavitab iga liikmesriik 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks komisjoni vastavalt lõikele 1 
vastu võetud eeskirjadest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

Ühtne turg nõuab käesoleva määruse järjepidevat kohaldamist.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 12 lõikes 5, artikli 20 lõikes 5, 
artikli 23 lõikes 3, artikli 30 lõikes 3, 
artikli 33 lõikes 6, artikli 34 lõikes 8, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 43 lõikes 3, 
artikli 44 lõikes 7, artikli 79 lõikes 7 ja
artikli 82 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimine.
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volituste delegeerimine.

Or. en

Selgitus

Vajalik on kooskõlastada sellised volitused välja jätnud muudatusettepanekud. Viidatud 
lõigete muudatused on trükivigade parandus.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 12 lõikes 5, artikli 20 lõikes 5, 
artikli 23 lõikes 3, artikli 30 lõikes 3, 
artikli 33 lõikes 6, artikli 34 lõikes 8, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 43 lõikes 3, 
artikli 44 lõikes 7, artikli 79 lõikes 7 ja
artikli 82 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Selgitus

 Muudatusettepanek täiendab muudatusettepanekuid volituse väljajätmise kohta. Viidatud 
lõigete muudatused on trükivigade parandus.
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Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 23 lõikele 3, artikli 30 
lõikele 3, artikli 33 lõikele 6, artikli 34 
lõikele 8, artikli 39 lõikele 2, artikli 43 
lõikele 3, artikli 44 lõikele 7, artikli 79 
lõikele 6, artikli 81 lõikele 3, artikli 82 
lõikele 3 ja artikli 83 lõikele 3 vastu 
võetud delegeeritud aktid jõustuvad vaid 
siis, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole nende suhtes vastuväiteid esitanud kahe 
kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule või kui enne selle 
ajavahemiku lõppemist Euroopa Parlament 
ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Vastavalt artikli 8 lõikele 3, artikli 9 
lõikele 3, artikli 12 lõikele 5, artikli 20 
lõikele 5, artikli 23 lõikele 3, artikli 30 
lõikele 3, artikli 33 lõikele 6, artikli 34 
lõikele 8, artikli 39 lõikele 2, artikli 43 
lõikele 3, artikli 44 lõikele 7, artikli 79 
lõikele 7 ja artikli 82 lõikele 3 vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad vaid siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
nende suhtes vastuväiteid esitanud kahe 
kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa Parlamendile
ja nõukogule või kui enne selle 
ajavahemiku lõppemist Euroopa Parlament 
ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik nende muudatusettepanekute jõustamiseks, milles jäetakse 
välja käesoleva artikli alguses viidatud volitused.


