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Muudatusettepanek 165
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU MÄÄRUS

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus)

üksikisikute ja juriidiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta
(isikuandmete kaitse üldmäärus)

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. de

Muudatusettepanek 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eelkõige selle artikleid 7 ja 8,

Or. en

Muudatusettepanek 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni, 
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eelkõige selle artiklit 8,

Or. en

Muudatusettepanek 168
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 169
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Isikuandmete töötlemine on mõeldud 
teenima inimkonda ning üksikisikute kaitse 
põhimõtete ja eeskirjadega nende 
isikuandmete töötlemisel tuleks füüsiliste 
isikute rahvusest ja elukohast sõltumata 
austada nende põhiõigusi ja -vabadusi, 
eelkõige õigust isikuandmete kaitsele. 
Isikuandmete töötlemine peaks kaasa 
aitama vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala ning majandusliidu 
saavutamisele, majanduslikule ja 
sotsiaalsele arengule, majanduse 
tugevdamisele ja lähendamisele siseturul 
ning üksikisikute heaolule.

(2) Isikuandmete töötlemine on mõeldud 
teenima inimkonda ning üksikisikute ja 
juriidiliste isikute kaitse põhimõtete ja 
eeskirjadega nende isikuandmete 
töötlemisel tuleks füüsiliste isikute 
rahvusest ja elukohast või juriidiliste 
isikute asukohast sõltumata austada nende 
põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust 
isikuandmete kaitsele. Isikuandmete 
töötlemine peaks kaasa aitama vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala ning 
majandusliidu saavutamisele, 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, 
majanduse tugevdamisele ja lähendamisele 
siseturul ning üksikisikute heaolule.
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Or. de

Muudatusettepanek 170
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Üksikisiku eraelu kaitse peab olema 
avalikes registrites isikuandmete 
töötlemise lähtekohaks.

Or. sv

Muudatusettepanek 171
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Põhimõtteid, mis käsitlevad vaba 
juurdepääsu teabele ja mis 
iseloomustavad liikmesriike 
põhiseaduslike traditsioonide kaudu, ei 
tohi nõrgestada, samuti tuleb kaitsta 
liikmesriikide põhiseadustes väljendatud 
sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust.

Or. sv

Muudatusettepanek 172
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 
üleilmastumine tekitavad isikuandmete 
kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 
ja kogumise ulatus on märkimisväärselt 
suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 
era- kui ka avaliku sektori asutustel 
kasutada isikuandmeid oma eesmärkide 
saavutamiseks enneolematus ulatuses. 
Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 
avalikumalt ja ülemaailmsemalt. 
Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 
majandust kui ka ühiskondlikku elu ja 
nõuab ELi-sisese andmete liikumise ning 
nende kolmandatesse riikidesse ja 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
edastamise täiendavat hõlbustamist, 
tagades samas isikuandmete 
kõrgetasemelise kaitse.

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 
üleilmastumine tekitavad isikuandmete 
kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 
ja andmekogu ulatus on märkimisväärselt 
suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 
era- kui ka avaliku sektori asutustel 
kasutada isikuandmeid oma eesmärkide 
saavutamiseks enneolematus ulatuses. 
Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 
avalikumalt ja ülemaailmsemalt. 
Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 
majandust kui ka ühiskondlikku elu ja 
nõuab parandatud õiguslikke 
kaitsemeetmeid, mis hõlbustavad ELi-
sisese andmete liikumise ning nende 
kolmandatesse riikidesse ja 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
edastamist, tagades isikuandmete 
kõrgetasemelise kaitse.

Or. en

Selgitus

Kuigi määrusel on kaks eesmärki – isikuandmete kaitse ja nende vaba liidusisese liikumise 
lubamine –, tuleks esimest eesmärki rohkem rõhutada, sest see on põhiõigus.

Muudatusettepanek 173
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Teiste tehnoloogiate seas on 
pilvandmetöötlusel potentsiaali muuta 
Euroopa majandust, tingimusel et 
kehtestatakse asjakohased 
andmeturvalisuse ja andmekaitse 
meetmed. Et tagada isikuandmete 
turvalisuse kõrge tase, on väga oluline 
mõista vastutavate töötlejate ja volitatud 
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töötlejate õigusi ja kohustusi määruse 
piires.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivi 95/46/EÜ eesmärgid ja 
põhimõtted on endiselt ajakohased, kuid 
see ei ole ära hoidnud ELis andmetekaitse 
rakendusviiside killustumist, 
õiguskindlusetust ega avalikkuses 
laialtlevinud seisukohta, et eelkõige 
internetiga seonduvad märkimisväärsed 
ohud üksikisikute kaitsele. Liikmesriikide 
poolt tagatavate üksikisikute õiguste, 
eelkõige isikuandmete kaitse õiguse, ja 
vabaduste kaitse taseme erinevused 
isikuandmete töötlemisel võivad takistada 
isikuandmete ELi-sisest vaba liikumist. 
Need erinevused võivad seetõttu takistada 
ELi tasandi majandustegevust, moonutada 
konkurentsi ja takistada ametiasutustel täita 
nende ELi õigusest tulenevaid kohustusi. 
Erinevused kaitse tasemes tulenevad 
erisustest direktiivi 95/46/EÜ rakendamisel 
ja kohaldamisel. 

(7) Direktiivi 95/46/EÜ eesmärgid ja 
põhimõtted on endiselt ajakohased, kuid 
see ei ole ära hoidnud ELis andmetekaitse 
rakendusviiside killustumist, 
õiguskindlusetust ega avalikkuses 
laialtlevinud seisukohta, et eelkõige 
internetiga seonduvad märkimisväärsed 
ohud üksikisikute kaitsele. Liikmesriikide 
poolt tagatavate üksikisikute õiguste, 
eelkõige isikuandmete kaitse õiguse, ja 
vabaduste kaitse taseme erinevused 
isikuandmete töötlemisel võivad takistada 
isikuandmete ELi-sisest vaba liikumist ja 
võivad tekitada õiguslikku ebakindlust 
seoses eraelu puutumatuse ja 
andmekaitsega seotud põhiõiguste 
austamisega. Need erinevused võivad 
seetõttu takistada ELi tasandi 
majandustegevust, moonutada konkurentsi 
ja takistada ametiasutustel täita nende ELi 
õigusest tulenevaid kohustusi. Erinevused 
kaitse tasemes tulenevad erisustest 
direktiivi 95/46/EÜ rakendamisel ja 
kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide poolt tagatavate üksikisikute õiguste, eelkõige isikuandmete kaitse õiguse ja 
vabaduste kaitse taseme erinevused isikuandmete töötlemisel võivad takistada isikuandmete 
ELi-sisest vaba liikumist ja luua õiguslikku ebakindlust seoses eraelu puutumatuse ja 
andmekaitsega seotud põhiõiguste austamisega.
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Muudatusettepanek 175
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivi 95/46/EÜ eesmärgid ja 
põhimõtted on endiselt ajakohased, kuid 
see ei ole ära hoidnud ELis andmetekaitse 
rakendusviiside killustumist, 
õiguskindlusetust ega avalikkuses 
laialtlevinud seisukohta, et eelkõige 
internetiga seonduvad märkimisväärsed 
ohud üksikisikute kaitsele. Liikmesriikide 
poolt tagatavate üksikisikute õiguste, 
eelkõige isikuandmete kaitse õiguse, ja 
vabaduste kaitse taseme erinevused 
isikuandmete töötlemisel võivad takistada 
isikuandmete ELi-sisest vaba liikumist. 
Need erinevused võivad seetõttu takistada 
ELi tasandi majandustegevust, moonutada 
konkurentsi ja takistada ametiasutustel täita 
nende ELi õigusest tulenevaid kohustusi. 
Erinevused kaitse tasemes tulenevad 
erisustest direktiivi 95/46/EÜ rakendamisel 
ja kohaldamisel.

(7) Direktiivi 95/46/EÜ eesmärgid ja 
põhimõtted on endiselt ajakohased, kuid 
see ei ole ära hoidnud ELis andmetekaitse 
rakendusviiside killustumist, 
õiguskindlusetust ega avalikkuses 
laialtlevinud seisukohta, et eelkõige 
internetiga seonduvad märkimisväärsed 
ohud üksikisikute kaitsele. Liikmesriikide 
poolt tagatavate üksikisikute õiguste, 
eelkõige isikuandmete kaitse õiguse, ja 
vabaduste kaitse taseme erinevused 
isikuandmete töötlemisel võivad takistada 
isikuandmete ELi-sisest vaba liikumist ja 
viivad vältimatult eraelu puutumatuse ja 
andmekaitsega seotud põhiõiguste 
rikkumiseni. Need erinevused võivad 
seetõttu takistada ELi tasandi 
majandustegevust, moonutada konkurentsi 
ja takistada ametiasutustel täita nende ELi 
õigusest tulenevaid kohustusi. Erinevused 
kaitse tasemes tulenevad erisustest 
direktiivi 95/46/EÜ rakendamisel ja 
kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Andmekaitsealaste õigusaktide ebajärjekindel kohaldamine viib vältimatult kodanike 
põhiõiguste piiramiseni.

Muudatusettepanek 176
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et tagada üksikisikute järjekindel ja 
kõrgetasemeline kaitse ning takistuste 
kõrvaldamiseks isikuandmete liikumisel 
peaks üksikisikute õiguste ja vabaduste 
kaitse selliste andmete töötlemisel olema 
kõigis liikmesriikides samal tasemel. 
Isikuandmete töötlemisel tuleks tagada 
füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste 
kaitse eeskirjade järjekindel ja ühtne 
kohaldamine terves ELis.

(8) Et tagada üksikisikute järjekindel ja 
kõrgetasemeline kaitse ning takistuste 
kõrvaldamiseks isikuandmete liikumisel 
peaks üksikisikute õiguste ja vabaduste 
kaitse selliste andmete töötlemisel olema 
kõigis liikmesriikides samal tasemel ja 
võimaluse korral identsed. Isikuandmete 
töötlemisel tuleks tagada füüsiliste isikute 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitse eeskirjade 
järjekindel ja ühtne kohaldamine terves 
ELis.

Or. en

Selgitus

Andmetöötluse eeskirjad on juba kõigis liikmesriikides teoreetiliselt „võrdsed”. Selle 
vaatenurga puudus on selle määruse ettepaneku aluseks olev loogika. Käesolev põhjendus 
peaks seda mõtteviisi adekvaatselt kajastama.

Muudatusettepanek 177
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et tagada üksikisikute järjekindel ja 
kõrgetasemeline kaitse ning takistuste 
kõrvaldamiseks isikuandmete liikumisel 
peaks üksikisikute õiguste ja vabaduste 
kaitse selliste andmete töötlemisel olema 
kõigis liikmesriikides samal tasemel. 
Isikuandmete töötlemisel tuleks tagada 
füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste 
kaitse eeskirjade järjekindel ja ühtne 
kohaldamine terves ELis.

(8) Et tagada üksikisikute järjekindel ja 
kõrgetasemeline kaitse ning takistuste 
kõrvaldamiseks isikuandmete liikumisel 
peaks üksikisikute õiguste ja vabaduste 
kaitse selliste andmete töötlemisel olema 
kõigis liikmesriikides samal tasemel. 
Isikuandmete töötlemisel tuleks tagada 
füüsiliste ja juriidiliste isikute põhiõiguste 
ja -vabaduste kaitse eeskirjade järjekindel 
ja ühtne kohaldamine terves ELis.

Or. de
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Muudatusettepanek 178
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tõhusaks isikuandmete kaitseks terves 
ELis tuleks tugevdada ja täpsustada 
andmesubjektide õigusi ning isikuandmete 
töötlejate ja selle üle otsustajate kohustusi, 
aga ka nendele vastavaid volitusi 
isikuandmete kaitse eeskirjade järgimise 
kontrollimisel ja tagamisel ning rikkujatele 
määratavaid karistusi liikmesriikides.

(9) Tõhusaks isikuandmete kaitseks terves 
ELis tuleks tugevdada ja täpsustada 
andmesubjektide õigusi ning isikuandmete 
töötlejate ja selle üle otsustajate kohustusi, 
aga ka nendele vastavaid volitusi ja 
tehnilist suutlikkust ning tegevusvõimet 
isikuandmete kaitse eeskirjade järgimise 
kontrollimisel ja tagamisel ning rikkujatele 
määratavaid karistusi liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tugevad, sõltumatud järelevalveasutused on tõhusa andmekaitse vajalik tingimus. Nad 
peaksid olema välismõjust vabad, nagu kinnitab Euroopa Kohus (C-518/07 ja C-614/10), 
ning neil peaks olema vajalikud ressursid – rahalised ja inimressursid –, et tagada 
andmekaitsealaste õigusaktide jõustamine. Käesolevate muudatuste eesmärk on anda 
järelevalveasutustele sõltumatus ja ressursid, mida nad vajavad, et tõhusalt kaitsta põhiõigust 
andmekaitsele.

Muudatusettepanek 179
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi toimimise lepingu artikli 16 
lõikega 2 volitatakse Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu kehtestama eeskirju üksikisikute 
kaitse kohta seoses isikuandmete 
töötlemisega, samuti selliste andmete vaba 
liikumise eeskirju.

(10) ELi toimimise lepingu artikli 16 
lõikega 2 volitatakse Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu kehtestama eeskirju üksikisikute 
kaitse kohta seoses isikuandmete 
töötlemisega liidu institutsioonide, 
organite ja asutuste poolt, samuti 
liikmesriikide poolt, kui viiakse ellu 
Euroopa Liidu õiguse reguleerimisalasse 
jäävat tegevust, ning selliste andmete vaba 
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liikumise eeskirju.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et juhul, kui see on 
tõendatavalt vajalik ja ei ohusta ei 
isikuandmete kaitsmist ega ühtse turu 
põhimõtteid, võtta arvesse mikro-, väike-
ja keskmise suurusega ettevõtete erilist 
olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

Or. en
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Selgitus

Erandeid mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tuleks anda ainult siis, kui vaja. 
Ühtlasi tuleks neid rakendada viisil, mis ei ohusta kodanike jaoks prognoositavust ega 
õiguskindlust või ühtset turgu ettevõtete jaoks.

Muudatusettepanek 181
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi ja ühtlasi võtma 
arvesse põhimõtet „kõigepealt mõtle 
väikestele”, nii et mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid võetakse 
arvesse poliitikakujundamise väga 
varajastes staadiumides. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 
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suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides käesoleva määruse 
rakendamisel arvesse mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete erivajadusi. 
Mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlus tugineb komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovitusele mikro-, 
väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta.

Or. fr
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Selgitus

Erandite kasutamisega kaasneb läbipaistmatuse oht, mida tuleb vältida, tagades, et erandid 
töötatakse välja tihedas koostöös nendega, kelle suhtes neid kohaldatakse.

Muudatusettepanek 183
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 
isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 
määrusega ettenähtavat kaitset seoses 
selliste andmete töötlemisega, mis 
käsitlevad juriidilisi isikuid, eelkõige 
juriidiliste isikutena asutatud ettevõtjaid, 
sealhulgas juriidilise isiku nime ja vormi 
ning kontaktandmetega. Seda 
kohaldatakse ka juhul, kui juriidilise isiku 
nimi sisaldab ühe või mitme füüsilise 
isiku nime.

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Samuti on
võimalik nõuda käesoleva määrusega 
ettenähtavat kaitset seoses selliste andmete 
töötlemisega, mis käsitlevad juriidilisi 
isikuid, eelkõige juriidiliste isikutena 
asutatud ettevõtjaid, sealhulgas juriidilise 
isiku nime ja vormi ning 
kontaktandmetega.

Or. de

Muudatusettepanek 184
Paul Rübig

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 

(13) Üksikisikute ja juriidiliste isikute 
kaitse peaks olema tehnoloogiliselt 
neutraalne ega tohiks sõltuda kasutatud 
vahenditest, vastasel juhul tekib 
märkimisväärne oht, et eeskirjade 
täitmisest hoitakse kõrvale. Kui andmed 



AM\922340ET.doc 15/134 PE502.053v01-00

ET

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.

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.

Or. de

Muudatusettepanek 185
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
institutsioonide, asutuste ja ametite poolt, 
mille kohta kehtib määrus (EÜ) nr 
45/2001, ega isikuandmete töötlemist 
liikmesriikide poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate 
meetmete puhul.

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul.

Or. en

Selgitus

Loogikaga, mille komisjon esitas määrust välja pakkudes – nimelt vajadus eraelu 
puutumatuse kaitset tagava põhiõiguse järjepideva käsitlusviisi järele –, satub käesolev väga 
laialdane pakett erandeid vastuollu. Seega tuleb kõnealused erandid järjepidevuse huvides 
välja jätta. Vt ka väljapakutud muudatusettepanek artikli 2 kohta.

Muudatusettepanek 186
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel pädevate asutuste poolt seoses 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmisega ning kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramisega ning selliste 
andmete vaba liikumist käsitletakse 
eraldiseisvas ELi tasandi õigusaktis. 
Seetõttu ei tuleks käesolevat määrust 
kohaldada nimetatud eesmärkidel 
teostatavate töötlemistoimingute suhtes. 
Avaliku sektori asutuste poolt käesoleva 
määruse alusel töödeldavaid andmeid, kui 
neid kasutatakse seoses kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmisega ning 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisega, 
reguleeritakse konkreetsema ELi tasandi 
õigusaktiga (direktiiv XX/YYYY).

(16) Üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel pädevate avaliku sektori 
asutuste poolt seoses kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmisega ning 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisega 
ning selliste andmete vaba liikumist 
käsitletakse eraldiseisvas ELi tasandi 
õigusaktis. Seetõttu ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada nimetatud eesmärkidel 
teostatavate töötlemistoimingute suhtes. 
Avaliku sektori asutuste poolt käesoleva 
määruse alusel töödeldavaid andmeid, kui 
neid kasutatakse seoses kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmisega ning 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisega, 
reguleeritakse konkreetsema ELi tasandi 
õigusaktiga (direktiiv XX/YYYY).

Or. en

Selgitus

Selgitus kooskõlas väljapakutud muudatusettepanekuga artikli 2 kohta.

Muudatusettepanek 187
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevat määrust tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ, 
eelkõige selle artiklites 12–15 esitatud 
vahendusteenuste osutajate vastutust 
käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

(17) Direktiivi 2000/31/EÜ (elektroonilise 
kaubanduse kohta) vastutuse piirangud 
on laadilt horisontaalsed ja seetõttu 
kohaldatakse neid kõigile infoühiskonna 
teenuste pakkujate tegevustele. Käesolev 
määrus kehtestab isikuandmete töötlemise 
eeskirjad, samas kui elektroonilise 
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kaubanduse direktiiv sätestab tingimused, 
mille korral infoteenuse pakkuja vastutab 
kolmanda osapoole seaduserikkumiste 
eest. Euroopa kodanike ja ettevõtjate 
õiguskindluse huvides tuleb järjepidevalt 
austada nende kahe vahendi selgeid ja 
erinevaid rolle. Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada, ilma et see piiraks direktiivi 
2000/31/EÜ, eelkõige selle artiklites 12–15 
esitatud vahendusteenuste osutajate 
vastutust käsitlevate eeskirjade 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kodanike ja ettevõtjate õiguskindluse huvides peaks rollide piiritlemine käesoleva määruse ja 
direktiivi 2000/31/EÜ vahel olema nii selge kui võimalik.

Muudatusettepanek 188
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemistoimingut võib pidada 
andmesubjekti „käitumise jälgimiseks”, 
tuleb selgitada välja, kas üksikisikut 
jälgitakse internetis
andmetöötlusmeetoditega, mis hõlmavad 
üksikisiku profileerimist eelkõige selleks, 
et teha tema kohta otsuseid või analüüsida 
või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja 
hoiakuid.

(21) Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemistoimingut võib pidada 
andmesubjekti „käitumise jälgimiseks”, 
tuleb selgitada välja, kas üksikisikut 
jälgitakse kavatsusega kasutada 
andmetöötlusmeetodeid – või nende 
võimalikuks hilisemaks kasutamiseks –, 
mis hõlmavad profileerimist eelkõige 
selleks, et teha tema kohta otsuseid või 
analüüsida või prognoosida tema eelistusi, 
käitumist ja hoiakuid.

Or. en

Selgitus

Jälgimine ei pruugi toimuda internetis (nt „arukas CCTV”, mis jälgib kliente 
kaubanduskeskuses, või jälgimine raadiosagedustuvastuse abil), seega tagab sõna 
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„internetis” kõrvaldamine tehnoloogilise neutraalsuse. Lisaks ei ole andmete kogumine ja 
nende kasutamine profileerimiseks tingimata üheaegsed. Andmeid võidakse koguda esialgu 
ühel otstarbel ja seejärel kasutada profileerimiseks.

Muudatusettepanek 189
Amelia Andersdotter

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 tuvastada, võttes täiel määral 
arvesse tehnoloogilist taset ja 
tehnoloogilisi suundumusi.

Or. en

Selgitus

„Andmesubjektid” ei ole liiga kitsalt määratletud. Määrust tuleks selgelt kohaldada andmete 
suhtes, mis võimaldavad ainult „eristamist”, ja peaks olema selge, et veebiidentifikaatoreid 
tuleks enamikul juhtudel käsitleda isikuandmetena. Tehnoloogia pideva arenemise tõttu 
muutuvad isikutuvastamise rünnakud keerukamaks. Nn tulevikukindlaks kaitseks on tähtis, et 
mõisted „isikuandmed” ja „andmesubjekt” oleksid laiaulatuslikud.

Muudatusettepanek 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada (23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
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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.

tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
ainult konkreetse teabe suhtes. Isiku 
tuvastatavuse kindlakstegemisel tuleks 
arvesse võtta: i) ainult vahendeid, mida 
vastutav töötleja või keegi muu füüsiline 
või juriidiline isik võib üksikisiku 
tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada, ja ii) 
kui on tõenäoline, et isik tuvastatakse. 
Isikuandmete kaitse põhimõtteid ei tuleks 
kohaldada teabe suhtes, mis on muudetud 
anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei 
ole enam andmete põhjal võimalik 
tuvastada.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 
et varjunimega tähistamisest on kasu 
kõigile andmesubjektidele, sest 
määratluse kohaselt muudetakse 
isikuandmeid nii, et neid iseenesest ei saa 
omistada andmesubjektile täiendavaid 
andmeid kasutamata. Seetõttu 
julgustatakse vastutavaid töötlejaid 
kasutama varjunimega tähistatud 
andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, 
näiteks IP-aadresside või küpsistega. See 
võib jätta jälgi, mida kombineeritult 
serveritesse saabuvate kordumatute 
identifikaatoritega ja muu teabega 
võidakse kasutada üksikisikute 
profileerimiseks ja nende tuvastamiseks. 
Sellest järeldub, et
identifitseerimisnumbreid, 
asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja
muid konkreetseid tegureid ei ole 
iseenesest tingimata vaja pidada 
isikuandmeteks.

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatava ühe või mitme
veebiidentifikaatoriga, näiteks IP-
aadresside või küpsiste, küpsise 
identifikaatorite või muude kordumatute 
identifikaatoritega. Et kõnealused 
identifikaatorid jätavad jälgi ja neid saab 
kasutada, et eristada füüsilisi isikuid, 
peaks käesolev määrus olema kohaldatav 
töötlemisele, mis hõlmab selliseid 
andmeid, välja arvatud juhul, kui 
identifikaatorid tõendatavalt ei seondu 
füüsiliste isikutega, näiteks veebiserverite 
IP-aadressid, ja mida seega ei saa 
käsitada isikuandmetena artikli 4 lõike 2 
määratluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Et tagada hea kaitse, on oluline, et mõisteid „isikuandmed” ja „andmesubjekt” ei määratleta 
liiga kitsalt. Veebiidentifikaatoreid tuleks enamikul juhtudest käsitada isikuandmetena. 
Komisjoni ettepanek vähendab oluliselt andmekaitsepõhimõtete kohaldamist sellistele 
veebiidentifikaatoritele. Väljapakutud muudatusettepanek teeb selgeks, et selliseid 
identifikaatoreid tuleks käsitada isikuandmetena, välja arvatud juhul, kui nad seda 
tõendatavalt ei ole.

Muudatusettepanek 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 
IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 
IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 
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jälgi, mida kombineeritult serveritesse 
saabuvate kordumatute identifikaatoritega 
ja muu teabega võidakse kasutada 
üksikisikute profileerimiseks ja nende 
tuvastamiseks. Sellest järeldub, et 
identifitseerimisnumbreid, 
asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 
muid konkreetseid tegureid ei ole 
iseenesest tingimata vaja pidada 
isikuandmeteks.

jälgi, mida kombineeritult serveritesse 
saabuvate kordumatute identifikaatoritega 
ja muu teabega võidakse kasutada 
üksikisikute profileerimiseks ja nende 
tuvastamiseks. Sellest järeldub, et 
identifitseerimisnumbreid, 
asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 
muid konkreetseid tegureid ei ole tingimata 
vaja pidada isikuandmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 
IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 
jälgi, mida kombineeritult serveritesse 
saabuvate kordumatute identifikaatoritega 
ja muu teabega võidakse kasutada 
üksikisikute profileerimiseks ja nende 
tuvastamiseks. Sellest järeldub, et 
identifitseerimisnumbreid, 
asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 
muid konkreetseid tegureid ei ole
iseenesest tingimata vaja pidada 
isikuandmeteks.

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 
IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 
jälgi, mida kombineeritult serveritesse 
saabuvate kordumatute identifikaatoritega 
ja muu teabega võidakse kasutada 
üksikisikute profileerimiseks ja nende 
tuvastamiseks. Sellest järeldub, et 
identifitseerimisnumbreid, 
asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 
muid konkreetseid tegureid ei pruugi
iseenesest pidada isikuandmeteks ainult 
siis, kui töödeldavat teavet ei saa kasutada 
üksikisiku eristamiseks.

Or. en

Selgitus

Niipea kui teave võimaldab vastutaval töötlejal üksikisikut tuvastada, tuleks teavet pidada 
isikuandmeteks.
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Muudatusettepanek 195
Amelia Andersdotter

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 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

(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. 
Teavitatud nõusolekut tuleks lihtsustada 
niipalju kui võimalik kasutajasõbraliku 
teabega menetluse liikide kohta, mida läbi 
viiakse. Vaikimist, ainult teenuse 
kasutamist või tegevusetust, nagu 
eelnevalt märgistatud lahtritest 
märgistuse eemaldamata jätmist, 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

Teavitatud nõusolek sõltub teabest, mida antakse andmesubjektile vabas, kasutajasõbralikus 
vormis. Lisaks tuleks tugevdada põhimõtet, et nõusolekut ei saa järeldada tegevusetusest, 
nagu eelnevalt märgistatud lahtrite eemaldamata jätmine.
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Muudatusettepanek 196
Paul Rübig

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 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

(25) Nõusolek tuleb anda ükskõik millisel 
sobival viisil, mis võimaldab 
andmesubjektil väljendada vabatahtlikku, 
konkreetset ja teadlikku tahet, kasutades 
selleks andmesubjekti avaldust või muud
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, 
näiteks vastavate brauseri seadete kaudu, 
millest selles kontekstis konkreetselt 
nähtub andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Ka vaikimist või tegevusetust võib pidada 
kehtivaks nõusolekuks, kui andmekaitse 
mõju hindamise tulemusel ei peeta 
selgesõnalist nõusolekut vajalikuks. 
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. de

Selgitus

Mida väiksem on andmete töötlemise mõju, seda väiksemad peavad olema nõuded 
nõusolekuavaldusele. Seega ei pea põhimõtteliselt nõudma selgesõnalise nõusoleku saamist, 
vaid seda tuleks nõuda vaid juhtudel, kui andmekaitse mõju hindamine on näidanud, et 
selgesõnalise nõusoleku saamine on vajalik. Ka vastavate brauseri seadete kaudu antud 
nõusolekut tuleb pidada artikli 7 lõikes 1 b sätestatud muuks nõusolekut väljendavaks 
tegevuseks.
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Muudatusettepanek 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

(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. 
Teavitatud nõusolekut tuleks lihtsustada 
niipalju kui võimalik kasutajasõbraliku 
teabega menetluse liikide kohta, mida läbi 
viiakse. Vaikimist, ainult teenuse 
kasutamist või tegevusetust, nagu 
eelnevalt märgistatud lahtritest 
märgistuse eemaldamata jätmist, 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

Teavitatud nõusolek sõltub teabest, mida antakse andmesubjektile tasuta kasutajasõbralikus 
vormis. Lisaks tuleks tugevdada põhimõtet, et nõusolekut ei saa järeldada tegevusetusest, 
nagu eelnevalt märgistatud lahtrite eemaldamata jätmine.
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Muudatusettepanek 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

(25) Nõusolek tuleb anda üheselt 
mõistetavalt ükskõik millisel sobival viisil 
pakutava toote või teenuse kontekstis, 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 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille
kohta taotlus esitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 
et andmete varjunimega tähistamine saab 
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aidata minimeerida ohte andmesubjektide 
eraelu puutumatusele. Selles ulatuses, 
milleni vastutav töötleja tähistab 
varjunimega andmeid, peetakse sellist 
töötlemist õigustatuks vastutava töötleja 
seaduspärase huvina kooskõlas artikli 6
lõike 1 punktiga f.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine,
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; isikuandmed, mida on saadud 
mingi kehaosa, kehast pärineva aine või
bioloogiliste proovide, kontrollimise või
uurimise tulemusena; teave selle isiku 
kohta, kes on üksikisikule tervishoiuteenust 
osutanud; ning igasugune teave näiteks 
haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, 
kliinilise ravi ja andmesubjekti tegeliku 
füsioloogilise ja biomeditsiinilise olukorra 
kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst 
või muu tervishoiutöötaja, haigla, 
meditsiiniseade või in vitro diagnostika).

Or. en
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Selgitus

Tervist puudutavad andmed hõlmavad isikuandmeid, mis on saadud bioloogiliste proovide 
testimisest, mitte bioloogilisi proove iseenesest.

Muudatusettepanek 201
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine, 
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

Terviseandmete, sealhulgas geneetilise 
teabe hulka kuuluvad eelkõige kõik 
andmesubjekti tervislikku seisundit 
käsitlevad andmed; teave üksikisiku 
registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine, 
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

Or. en

Selgitus

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 



PE502.053v01-00 28/134 AM\922340ET.doc

ET

data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Muudatusettepanek 202
Giles Chichester

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, kes võib 
olla ka 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. Volitatud töötleja, kes ei ole 
ühtlasi vastutav töötleja, peamine 
tegevuskoht on koht, kus asub tema ELi 
juhtkond.

Or. en

Selgitus

Kui vastutav töötleja on ühtlasi ka volitatud töötleja, ei ole erilist mõtet hakata eri viisidel 
kindlaks määrama, millise reguleerija pädevusvaldkonda organisatsioon kuulub. Muudatus 
tagab, et sellised vastutavad töötlejad saavad ühtsete kontaktpunktide süsteemist täiel määral 
kasu.
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Muudatusettepanek 203
Amelia Andersdotter

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat 
ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid 
ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja 
peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle 
valitsevat mõju näiteks omanikuna, 
rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või 

(28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat 
ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid 
ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja 
peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle 
valitsevat mõju näiteks omanikuna, 
rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või 
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volituse kaudu rakendada isikuandmete 
kaitse eeskirju.

volituse kaudu rakendada isikuandmete 
kaitse eeskirju. Ettevõtete kontsern võib 
nimetada ühtse peaasutuse liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Amelia Andersdotter

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. 
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus. Mitte ühtegi viidet laste 
kaitsmisele käesolevas määruses ei tohiks 
mõista sellest tuleneva juhisena, et 
täiskasvanute isikuandmete kaitsmist 
tuleks teha väiksema hoolega kui juhul, 
kui viidet ei oleks lisatud.

Or. en

Selgitus

Erilist tähelepanu laste isikuandmete töötlemisele ei tohiks kasutada selleks, et vähendada 
üldise isikuandmete kaitse tähtsust, samuti ei tohiks see olla sellisena kasutatav.

Muudatusettepanek 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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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. 
Selline kaitsmine on eriti oluline 
sotsiaalvõrgustike kontekstis, kus lapsed 
peaksid olema teadlikud nende 
identiteetidest, kellega nad suhtlevad.
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Isikuandmete igasugune töötlemine 
peaks olema seaduslik, andmesubjektide 
suhtes õiglane ja läbipaistev. Eelkõige 
peaksid olema selged ja õiguspärased 
andmete töötlemise konkreetsed 
eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata 
andmete kogumise ajal. Andmed peaksid 
olema asjakohased, piisavad ja piirduma
töötlemise otstarbe seisukohalt 
minimaalselt vajalikuga; mistõttu tuleb 
eelkõige tagada, et andmete kogumine ja 
nende säilitamise aeg piirduks 
minimaalsega. Isikuandmeid tuleks 
töödelda vaid juhul, kui nende töötlemise 
eesmärki ei ole võimalik saavutada muude 
vahendite abil. Tagamaks, et ebatäpsed 
andmed kustutatakse või parandatakse, 
tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed. 
Selle tagamiseks, et andmeid ei säilitataks 

(30) Isikuandmete igasugune töötlemine 
peaks olema seaduslik, andmesubjektide 
suhtes õiglane ja läbipaistev. Eelkõige 
peaksid olema selged ja õiguspärased 
andmete töötlemise konkreetsed 
eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata 
andmete kogumise ajal. Andmed peaksid 
olema asjakohased, piisavad ja need ei tohi 
töötlemise otstarbe seisukohalt olla 
ülemäärased; mistõttu tuleb eelkõige 
tagada, et andmete kogumine ja nende 
säilitamise aeg piirduks minimaalsega. 
Isikuandmeid tuleks töödelda vaid juhul, 
kui nende töötlemise eesmärki ei ole 
võimalik saavutada muude vahendite abil. 
Tagamaks, et ebatäpsed andmed 
kustutatakse või parandatakse, tuleks võtta 
kõik mõistlikud meetmed. Selle 
tagamiseks, et andmeid ei säilitataks 
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vajalikust kauem, peab vastutav töötleja 
kindlaks määrama tähtajad andmete 
kustutamiseks või perioodiliseks
läbivaatamiseks.

vajalikust kauem, peab vastutav töötleja 
kindlaks määrama tähtajad andmete 
kustutamiseks või perioodiliseks 
läbivaatamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 208
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et 
andmesubjekt on teadlik nõusoleku 
andmisest ja nõusoleku andmise 
ulatusest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mida väiksem on andmete töötlemise mõju, seda väiksemad peavad olema nõuded 
nõusolekuavaldusele. Seega ei pea põhimõtteliselt nõudma selgesõnalise nõusoleku saamist, 
vaid seda tuleks nõuda vaid juhtudel, kui andmekaitse mõju hindamine on näidanud, et 
selgesõnalise nõusoleku saamine on vajalik. Ka vastavate brauseri seadete kaudu antud 
nõusolekut tuleb pidada artikli 7 lõikes 1 b sätestatud muuks nõusolekut väljendavaks 
tegevuseks.

Muudatusettepanek 209
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 
on teadlik nõusoleku andmisest ja 
nõusoleku andmise ulatusest. 

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 
on teadlik nõusoleku andmisest ja 
nõusoleku andmise ulatusest. Et vastata 
andmete minimeerimise põhimõttele, ei 
tohiks seda tõendamiskohustust mõista 
andmesubjektide positiivset tuvastamist 
nõudvana, välja arvatud juhul, kui see on 
vajalik, ega rohkemate andmete töötlemist 
põhjustavana, kui muidu oleks olnud.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 
on teadlik nõusoleku andmisest ja 
nõusoleku andmise ulatusest. 

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 
on teadlik nõusoleku andmisest ja 
nõusoleku andmise ulatusest. Et vastata 
andmete minimeerimise põhimõttele, ei 
tohiks seda tõendamiskohustust mõista 
andmesubjektide positiivset tuvastamist 
nõudvana, välja arvatud juhul, kui see on 
vajalik.

Or. en
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Selgitus

Oluline on, et sellistel kohustustel ei ole loomuvastast mõju, mis põhjustab rohkemate 
andmete töötlemist, kui muidu oleks olnud.

Muudatusettepanek 211
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vabatahtliku nõusoleku tagamiseks 
tuleks täpsustada, et nõusolek ei kujuta 
endast kehtivat õiguslikku alust siis, kui 
üksikisikul puudub tegelik ja vaba valik ja 
ta ei saa seetõttu ilma negatiivsete 
tagajärgedeta nõusoleku andmisest 
keelduda või nõusolekut tagasi võtta.

(33) Vabatahtliku nõusoleku tagamiseks 
tuleks täpsustada, et nõusolek ei kujuta 
endast kehtivat õiguslikku alust siis, kui 
üksikisikul puudub tegelik ja vaba valik ja 
ta ei saa seetõttu ilma negatiivsete 
tagajärgedeta nõusoleku andmisest 
keelduda või nõusolekut tagasi võtta. 
Samuti ei tohiks nõusolekut pidada 
andmetöötluse õiguslikuks aluseks, kui 
andmesubjektil puudub juurdepääs 
teistele samaväärsetele teenustele. Sellised 
vaikeseaded nagu ettemärgitud 
kastikesed, vaikimine või lihtsalt teenuse 
kasutamine ei tähenda veel nõusolekut. 
Nõusolek kehtib vaid seaduspärase 
töötlemise suhtes, mis ei ole eesmärki 
arvestades liigne. Ebaproportsionaalset 
andmetöötlust ei ole võimalik nõusoleku 
saamisega seaduslikuks muuta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida olukordi, kus vastutav töötleja püüab saada 
nõusolekut töötlemiseks, mis on ilmselgelt ebaproportsionaalne. See peaks võimaldama 
reguleerivatel asutustel ja kohtunikel arutleda sisulise õigluse ja mitte menetlusliku õigluse 
üle. Sellist pilguheitu menetluseeskirjadest kaugemale võib leida ka üldises lepinguõiguses, 
kus pooltevahelised suhted alluvad hea usu põhimõttele ning mõistlikkuse ja õigluse 
põhimõttele juhtumite puhul, kus leitakse, et neid põhimõtteid rikuvad konkreetsed 
lepingutingimused.
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Muudatusettepanek 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vabatahtliku nõusoleku tagamiseks 
tuleks täpsustada, et nõusolek ei kujuta 
endast kehtivat õiguslikku alust siis, kui 
üksikisikul puudub tegelik ja vaba valik ja 
ta ei saa seetõttu ilma negatiivsete 
tagajärgedeta nõusoleku andmisest 
keelduda või nõusolekut tagasi võtta.

(33) Vabatahtliku nõusoleku tagamiseks 
tuleks täpsustada, et nõusolek ei kujuta
endast kehtivat õiguslikku alust siis, kui 
üksikisikul puudub tegelik ja vaba valik ja 
ta ei saa seetõttu ilma negatiivsete 
tagajärgedeta nõusoleku andmisest 
keelduda või nõusolekut tagasi võtta.

Samuti ei tohiks nõusolekut pidada 
andmetöötluse õiguslikuks aluseks, kui 
andmesubjektil puudub juurdepääs 
teistele samaväärsetele teenustele. Sellised 
vaikeseaded nagu ettemärgitud 
kastikesed, vaikimine või lihtsalt teenuse 
kasutamine ei tähenda veel nõusolekut. 
Nõusolek kehtib vaid seaduspärase 
töötlemise suhtes, mis ei ole eesmärki 
arvestades liigne. Ebaproportsionaalset 
andmetöötlust ei ole võimalik nõusoleku 
saamisega seaduslikuks muuta.

Or. en

Selgitus

Vastutav töötleja ei ürita saavutada nõusolekut töötlemiseks, mis on selgesti 
ebaproportsionaalne. See peaks võimaldama reguleerivatel asutustel ja kohtunikel arutleda 
sisulise õigluse ja mitte menetlusliku õigluse üle.

Muudatusettepanek 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda 
isikuandmete töötlemiseks kehtivat 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Säilitada põhjendus 34 ei ole mõttekas vastavalt artikli 7 lõikele 4 tehtud muudatustele.

Muudatusettepanek 214
Paul Rübig

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 

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
seda ei ole antud vabatahtlikult.



AM\922340ET.doc 37/134 PE502.053v01-00

ET

lugeda vabalt antuks, võttes arvesse 
andmesubjekti huve.

Or. de

Selgitus

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Muudatusettepanek 215
Angelika Niebler

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. 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

Selgitus

Nõusolekut andmete töötlemiseks töösuhte kontekstis ei tohiks käsitleda üldiselt, sest see 
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antakse sageli siis, kui tegemist on valdkondadega, kus asjaomase töötaja huvides on just 
oma isikuandmete töötlemise võimaldamine.

Muudatusettepanek 216
Silvia-Adriana Ţicău

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 või kui vastutav töötleja omab 
teatud toodete või teenuste puhul 
märkimisväärset turujõudu ja kui neid 
tooteid või teenuseid pakutakse 
tingimusel, et saadakse isikuandmete 
töötlemiseks nõusolek, või kui teenuse 
tingimuste ühepoolne ja mitteolemuslik 
muudatus ei jäta andmesubjektile muud 
valikut kui muudatusega nõustuda või 
loobuda internetipõhisest vahendist, 
millesse ta on palju aega investeerinud. 
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. en

Muudatusettepanek 217
Amelia Andersdotter
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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 või kui vastutav töötleja omab 
teatud toodete või teenuste puhul 
märkimisväärset turujõudu ja kui neid 
tooteid või teenuseid pakutakse 
tingimusel, et saadakse isikuandmete 
töötlemiseks nõusolek, või kui teenuse 
tingimuste ühepoolne ja mitteolemuslik 
muudatus ei jäta andmesubjektile muud 
valikut kui muudatusega nõustuda või 
loobuda internetipõhisest vahendist, 
millesse ta on palju aega investeerinud. 
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. en

Selgitus

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.
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Muudatusettepanek 218
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui töötlemine toimub vastavalt 
vastutava töötleja seadusjärgsele 
kohustusele või kui töötlemine on vajalik 
avalikes huvides täidetava ülesande 
täitmiseks või ametliku võimu 
kasutamiseks, peaks töötlemise õiguslik 
alus olema sätestatud ELi õiguses või 
liikmesriigi õiguses, mis vastab Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta nõuetele õiguste ja 
vabaduste mistahes piiramise osas. See, kas 
avaliku huviga seotud ülesannet täitev või 
avalikku võimu teostav vastutav töötleja 
peaks olema riigiasutus või muu avalik-
õiguslik või füüsiline või juriidiline isik, 
näiteks kutseliit, tuleks samuti kindlaks 
määrata ELi või liikmesriikide õiguses.

(36) Kui töötlemine toimub vastavalt 
vastutava töötleja seadusjärgsele 
kohustusele või ametliku võimu 
kasutamiseks, peaks töötlemise õiguslik 
alus olema sätestatud ELi õiguses või 
liikmesriigi õiguses, mis vastab Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta nõuetele õiguste ja 
vabaduste mistahes piiramise osas. See, kas 
avaliku huviga seotud ülesannet täitev või 
avalikku võimu teostav vastutav töötleja 
peaks olema riigiasutus või muu avalik-
õiguslik või füüsiline või juriidiline isik, 
näiteks kutseliit, tuleks samuti kindlaks 
määrata ELi või liikmesriikide õiguses.

Or. en

Selgitus

Väljajätt lisab tekstile selgust. Tekstist näib praegu järelduvat, et ei ole mittekohustuslikke 
andmetöötlusülesandeid, millel võib olla õiguslik alus ELi õiguses. Töötlemine on kas ELi 
õigusega kohustatud või ei ole, mispuhul see ei ole volitatud ja peab jääma väljapoole selle 
erandi ulatust.

Muudatusettepanek 219
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Kõnealused ülesanded, mida 
täidetakse avalikes huvides või ametliku 
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võimu teostamiseks, hõlmavad 
isikuandmete töötlemist, mida on vaja 
kõnealuse võimu haldamiseks ja 
toimimiseks.

Or. en

Selgitus

Vaja on täiendavat osutamist selle kohta, mida täpsemalt võivad hõlmata õiguslik kohus või 
avalikes huvides täidetavad ülesanded või ametliku võimu kasutamine.

Muudatusettepanek 220
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse
olukorraga seonduvatel põhjustel ja 
tasuta. Läbipaistvuse tagamiseks peaks 
vastutav töötleja olema kohustatud 
andmesubjekti selgesõnaliselt teavitama 
oma õigustatud huvist asjaomase isiku 
vastu ja vaidlustamisõigusest ning samuti 
olema kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava 
töötlemise puhul.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Muudatusettepanek 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja 
tasuta. Läbipaistvuse tagamiseks peaks 
vastutav töötleja olema kohustatud 
andmesubjekti selgesõnaliselt teavitama 
oma õigustatud huvist asjaomase isiku 
vastu ja vaidlustamisõigusest ning samuti 
olema kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
vaidlustada töötlemine tasuta. 
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 
kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta.
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 
kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. Et tagada selgus, töötab 
andmekaitsenõukogu välja põhjalikud 
suunised selle kohta, mida saab 
määratleda „õigustatud huvina”. 
Töötlemine vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta.
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 
kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul 
eesmärgil töötlemiseks saama 
andmesubjekti nõusoleku või valima 
töötlemiseks seadusliku töötlemise muu 
õigusliku aluse, eelkõige kui see on ette 
nähtud ELi või selle liikmesriigi õigusega, 
mille õigust vastutava töötleja suhtes 
kohaldatakse. Igal juhul tuleks tagada 
käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest 
eesmärkidest.

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Igal juhul tuleks 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
põhimõtete kohaldamine ja eelkõige 
andmesubjekti teavitamine kõnealustest 
muudest eesmärkidest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kajastatakse artikli 6 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 224
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
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vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku 
aluse, eelkõige kui see on ette nähtud ELi 
või selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. 
Igal juhul tuleks tagada käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest 
eesmärkidest.

vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku. Igal juhul tuleks tagada 
käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest 
eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, näiteks juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teaduslikul eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
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kõnealustest muudest eesmärkidest. kõnealustest muudest eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Lubada tuleks andmete töötlemist 
ulatuses, mis on rangelt vajalik selleks, et 
tagada, et direktiivis 2009/72/EÜ ja 
direktiivis 2009/73/EÜ määratletud 
elektri- või jaotusvõrguettevõtjad saavad 
täita süsteemi, võrgu või käitamisvajadusi 
või rakendada nõudlusele reageerimise, 
energiahaldamise või energiatõhususe 
programme, tingimusel et elektri- või 
gaasiettevõtja või jaotusvõrgu käitaja on 
lepinguga nõudnud, et vastutav töötleja 
täidaks käesolevas määruses esitatud 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise nõusoleku. 
Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise ja teavitatud 
nõusoleku. Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
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keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 
või sihtasutuste seadusliku tegevuse 
käigus, mille eesmärk on võimaldada 
põhivabaduste kasutamist.

keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 
või sihtasutuste seadusliku tegevuse 
käigus, mille eesmärk on võimaldada 
kõnealuste andmesubjektide 
põhivabaduste kasutamist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepaneku eesmärk on selgitada ja kitsendada selle erandi 
kohaldamisala.

Muudatusettepanek 228
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise nõusoleku. 
Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 
või sihtasutuste seadusliku tegevuse 
käigus, mille eesmärk on võimaldada 
põhivabaduste kasutamist.

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise ja teavitatud 
nõusoleku. Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 
või sihtasutuste seadusliku tegevuse 
käigus, mille eesmärk on võimaldada 
põhivabaduste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Tundlike andmeliikide töötlemise 
keelust peaks olema lubatud kõrvale 
kalduda ka seaduse alusel ja rakendades 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
isikuandmeid ja muid põhiõigusi, kui seda 
õigustab avalik huvi, eelkõige tervishoiu, 
sealhulgas rahvatervise, sotsiaalkaitse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise 
valdkonnas eelkõige selleks, et tagada 
hüvitisenõuete rahuldamise kord ja 
teenuste kvaliteet ning tasuvus 
tervisekindlustuse puhul, või ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

(42) Tundlike andmeliikide töötlemise 
keelust peaks olema lubatud kõrvale 
kalduda ka seaduse alusel ja rakendades 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
isikuandmeid ja muid põhiõigusi, kui seda 
õigustab avalik huvi, eelkõige tervishoiu, 
sealhulgas rahvatervise, sotsiaalkaitse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise 
valdkonnas eelkõige selleks, et tagada 
hüvitisenõuete rahuldamise kord ja 
teenuste kvaliteet ning tasuvus 
tervisekindlustuse puhul.

Or. en

Selgitus

Tundlike andmete töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste ja teadustöö eesmärgil ei ole nii 
pakiline ega möödapääsmatu kui rahvatervise või sotsiaalkaitse. Seetõttu ei ole vajadust 
lisada liikmesriigi õiguse põhjal erandit, mis asetaks need samale tasemele teiste loetletud 
põhjendustega, mis ohustab põhiõiguste, õiguskindluse ja ühtse turu õõnestamisega.

Muudatusettepanek 230
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
selliseid andmeid, mille alusel ei saa 
füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohiks ta olla
kohustatud hankima lisateavet ainult 
käesoleva määruse järgimiseks. 
Juurdepääsutaotluse korral on vastutaval 
töötlejal õigus küsida andmesubjektilt 
lisateavet, mis võimaldaks vastutaval 
töötlejal leida isikuandmed, mida see isik 
otsib.

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
selliseid andmeid, mille alusel ei saa 
füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohi vastutav 
töötleja midagi käesolevas määruses 
tõlgendada kohustusena hankida
lisateavet ainult käesoleva määruse 
järgimiseks. Juurdepääsutaotluse korral on 
vastutaval töötlejal õigus küsida 
andmesubjektilt lisateavet, mis võimaldaks 
vastutaval töötlejal leida isikuandmed, 
mida see isik otsib. Kui andmesubjektil on 
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võimalik selliseid andmeid anda, ei tohiks 
vastutavatel töötlejatel olla võimalik 
õigustada teabe puudumisega 
juurdepääsutaotlusest keeldumist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab komisjoni ettepanekut.

Muudatusettepanek 231
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
selliseid andmeid, mille alusel ei saa 
füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohiks ta olla 
kohustatud hankima lisateavet ainult 
käesoleva määruse järgimiseks. 
Juurdepääsutaotluse korral on vastutaval 
töötlejal õigus küsida andmesubjektilt 
lisateavet, mis võimaldaks vastutaval 
töötlejal leida isikuandmed, mida see isik 
otsib.

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
selliseid andmeid, mille alusel ei saa 
füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohiks ta olla 
kohustatud hankima lisateavet ainult 
käesoleva määruse järgimiseks. 
Juurdepääsutaotluse korral on vastutaval 
töötlejal õigus küsida andmesubjektilt 
lisateavet, mis võimaldaks vastutaval 
töötlejal leida isikuandmed, mida see isik 
otsib. Vastutav andmetöötleja ei või 
õigustada võimaliku teabe puudumisega 
juurdepääsutaotlusest keeldumist, kui 
seda teavet saab pakkuda andmesubjekt, 
et sellist juurdepääsu võimaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tuleks ette näha kord, millega 
lihtsustatakse käesoleva määrusega 
andmesubjektile antud õiguste kasutamist, 
sealhulgas mehhanismid, mille abil tasuta 
taotleda eelkõige juurdepääsu andmetele, 
õigust andmeid parandada ja kustutada 
ning kasutada vaidlustamisõigust. Vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud vastama 
andmesubjekti taotlustele 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ning 
vastamisest keeldumise korral seda 
põhjendama. 

(47) Tuleks ette näha kord, millega 
lihtsustatakse käesoleva määrusega 
andmesubjektile antud õiguste kasutamist, 
sealhulgas mehhanismid, mille abil tasuta 
saada eelkõige juurdepääsu andmetele, 
õigust andmeid parandada ja kustutada 
ning kasutada vaidlustamisõigust. Vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud vastama 
andmesubjekti taotlustele 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ning kui 
ta ei saa taotlusele vastata, seda 
põhjendama.

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Muudatusettepanek 233
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Õiglase ja läbipaistva töötlemise 
põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 
teavitada eelkõige töötlemistoimingu 
tegemisest ja selle eesmärkidest ning 
andmete säilitamise tähtajast, nendega 
tutvumise, nende muutmise ja kustutamise 
nõudmise ning kaebuse esitamise õigusest. 
Kui andmeid kogutakse andmesubjektilt, 
tuleks teda teavitada ka sellest, kas ta on 
kohustatud andmeid esitama, ja andmete 

(48) Õiglase ja läbipaistva töötlemise 
põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 
teavitada eelkõige töötlemistoimingu 
tegemisest ja selle eesmärkidest ning 
andmete säilitamise tähtajast ja selle 
kindlaksmääramist võimaldavatest 
kriteeriumitest, nendega tutvumise, nende 
muutmise ja kustutamise nõudmise ning 
kaebuse esitamise õigusest. Kui andmeid 
kogutakse andmesubjektilt, tuleks teda 
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esitamata jätmise tagajärgedest. teavitada ka sellest, kas ta on kohustatud 
andmeid esitama, ja andmete esitamata 
jätmise tagajärgedest.

Or. fr

Muudatusettepanek 234
Amelia Andersdotter

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 
sellest andmete esmakordsel avaldamisel.

(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 kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega, nt pärast 
andmesubjekti nõusolekut, õiguspäraselt 
avaldada muule isikule, teavitatakse 
andmesubjekti sellest andmete esmakordsel 
avaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Sellist kohustust ei pea siiski 
kehtestama juhul, kui andmesubjektil on 
see teave juba olemas või juhul, kui 
andmete kogumine või avaldamine on 
õigusnormides selgelt sätestatud või kui 
andmesubjekti teavitamine osutub 
võimatuks või nõuaks 
ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. 

(50) Sellist kohustust ei pea siiski 
kehtestama juhul, kui andmesubjektil on 
see teave juba olemas või juhul, kui 
andmete kogumine või avaldamine on 
õigusnormides selgelt sätestatud või kui 
andmesubjekti teavitamine osutub 
võimatuks või nõuaks 
ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi.
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Viimati nimetatu võib osutuda eriti 
asjakohaseks juhul, kui töötlemine toimub 
ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil; sellisel juhul võib 
arvesse võtta andmesubjektide arvu, 
andmete vanust ja kõiki vastuvõetud 
kompenseerivaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Muudatusettepanek 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda andmetega, 
mis on tema kohta kogutud, ja õigus selle 
õiguse lihtsale kasutamisele. Igal 
andmesubjektil peaks seega olema õigus 
teada eelkõige andmete töötlemise 
eesmärke, ajavahemikku, andmete saajaid, 
töödeldavate andmete loogikat ja sellise 
töötlemise võimalikke tagajärgi (vähemalt 
profiilianalüüsi korral) ning saada eelneva 
kohta teavet. See õigus ei tohiks kahjustada 
teiste isikute õigusi ja vabadusi, sealhulgas 
ärisaladusi ega intellektuaalomandit ning 
eelkõige tarkvara kaitsvat autoriõigust. 
Sellise kaalutlemise tulemus ei tohiks aga 
olla see, et andmesubjektile ei anta üldse 
teavet.

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda 
isikuandmetega, mis on tema kohta 
kogutud, ja õigus selle õiguse lihtsale 
kasutamisele. Igal andmesubjektil peaks 
seega olema õigus teada eelkõige 
isikuandmete töötlemise eesmärke, 
ajavahemikku, isikuandmete saajaid, 
töödeldavate isikuandmete loogikat ja 
sellise töötlemise võimalikke tagajärgi ning 
saada eelneva kohta teavet. See õigus ei 
tohiks kahjustada teiste isikute õigusi ja 
vabadusi, sealhulgas ärisaladusi ega 
intellektuaalomandit ning eelkõige tarkvara 
kaitsvat autoriõigust. Sellise kaalutlemise 
tulemus ei tohiks aga olla see, et 
andmesubjektile ei anta üldse teavet.



AM\922340ET.doc 53/134 PE502.053v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 237
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda andmetega, 
mis on tema kohta kogutud, ja õigus selle 
õiguse lihtsale kasutamisele. Igal 
andmesubjektil peaks seega olema õigus 
teada eelkõige andmete töötlemise 
eesmärke, ajavahemikku, andmete saajaid, 
töödeldavate andmete loogikat ja sellise 
töötlemise võimalikke tagajärgi (vähemalt 
profiilianalüüsi korral) ning saada eelneva 
kohta teavet. See õigus ei tohiks kahjustada 
teiste isikute õigusi ja vabadusi, sealhulgas 
ärisaladusi ega intellektuaalomandit ning 
eelkõige tarkvara kaitsvat autoriõigust. 
Sellise kaalutlemise tulemus ei tohiks aga 
olla see, et andmesubjektile ei anta üldse 
teavet.

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda andmetega, 
mis on tema kohta kogutud, ja õigus selle 
õiguse lihtsale kasutamisele. Igal 
andmesubjektil peaks seega olema õigus 
teada eelkõige andmete töötlemise 
eesmärke, ajavahemikku, andmete saajaid, 
töödeldavate andmete loogikat ja sellise 
töötlemise võimalikke tagajärgi (vähemalt 
profiilianalüüsi korral) ning saada eelneva 
kohta teavet. See õigus ei tohiks kahjustada 
teiste isikute õigusi ja vabadusi, sealhulgas 
ärisaladusi ega intellektuaalomandit ning 
näiteks seoses tarkvara kaitsva 
autoriõigusega. Sellise kaalutlemise 
tulemus ei tohiks aga olla see, et 
andmesubjektile ei anta üldse teavet.

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigused on vältimatud, et anda andmesubjektidele õigus võtta enda andmete 
kaitsmine oma kätte ja rakendada oma õigusi vastutava töötleja vastu. Nad on üks peamisi 
hoobasid vastutavate töötlejate vastutusele võtmiseks. Sel põhjusel tuleks tugevdada õigust 
teabele, andmetega tutvumisele, andmete muutmisele, kustutamisele ja ülekantavusele, et 
kasutajad mõistaksid, mis juhtub nende andmetega, ja oskaksid seda kontrollida. Piirduda 
tuleks väga väheste erandite ja vabastustega. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on 
selgitada komisjoni ettepaneku taotlust.

Muudatusettepanek 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 
juurdepääsu taotleva andmesubjekti isiku 
tuvastamiseks kõiki mõistlikke meetmeid, 
seda eelkõige sidusteenuste ja 
veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 
töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 
üksnes selleks, et suuta reageerida 
võimalikele päringutele.

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 
kõiki mõistlikke meetmeid pakutava toote 
või teenuse raames või muul viisil 
vastutava töötleja ja andmesubjekti 
vahelise suhte ja töödeldavate andmete 
tundlikkuse raames, et tuvastada 
juurdepääsu taotleva andmesubjekti isik, 
seda eelkõige sidusteenuste ja 
veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 
töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 
üksnes selleks, et suuta reageerida 
võimalikele päringutele, ja teda ei tohiks 
selleks sundida.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul on juurdepääsu õiguse nõudmisele vastamise tagajärjeks, et vastutav töötleja 
peab koguma andmesubjektilt (rohkem) isikuandmeid, et taotlusele vastata. Vastavalt 
minimeerimispõhimõttele tuleks sellist võimalikku tagajärge vältida.

Muudatusettepanek 239
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 
juurdepääsu taotleva andmesubjekti isiku 
tuvastamiseks kõiki mõistlikke meetmeid, 
seda eelkõige sidusteenuste ja 
veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 
töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 
üksnes selleks, et suuta reageerida 
võimalikele päringutele.

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 
andmesubjekti juurdepääsutaotluse 
autentsuse tuvastamiseks kõiki mõistlikke 
meetmeid, seda eelkõige sidusteenuste ja 
veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 
töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 
üksnes selleks, et suuta reageerida 
võimalikele päringutele.

Or. en
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Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Muudatusettepanek 240
Amelia Andersdotter

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 

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja
kustutamisele. 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. Andmete jätkuv säilitamine võib 
olla 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.
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töötlemise piiramise, mitte nende 
kustutamise põhjus.

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Muudatusettepanek 241
Amelia Andersdotter

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 kustutamisele, tuleks laiendada 
õigust selliselt, et isikuandmed avaldanud 
vastutav töötleja on kohustatud teavitama 
kolmandaid isikuid andmesubjekti õigusest 
kustutamisele. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.
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Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The text proposed by the Commission is far too broad to 
be implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication.

Muudatusettepanek 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 
struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise puhul õigus saada 
neid käsitlevate andmete koopia samuti 
üldkasutatavas elektroonilises vormingus. 
Andmesubjektil peaks olema võimalik 
edastada enda esitatud andmeid ühest 
automatiseeritud rakendusest (näiteks 
sotsiaalvõrgustikust) teise. Seda tuleks
kohaldada juhul, kui andmesubjekt esitas 
andmed automatiseeritud 
töötlemissüsteemi nõusoleku alusel või 
lepingu täitmisel.

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 
isikuandmete elektroonilise töötlemise 
puhul õigus saada neid käsitlevate andmete 
tasuta koopia samuti elektroonilises,
koostalitlusvõimelises ja struktureeritud
vormingus, mis on üldkasutatav. 
Andmesubjektil peaks olema võimalik 
edastada enda esitatud andmeid ühest 
automatiseeritud rakendusest (näiteks 
sotsiaalvõrgustikust) teise. Infoühiskonna 
teenuste osutajad ei tohiks muuta oma 
teenuste osutamisel kohustuslikuks nende 
andmete ülekandmist. Sotsiaalvõrgustikke
tuleks ergutada võimalikult sageli 
säilitama andmeid sellisel viisil, mis 
võimaldab andmesubjektide jaoks 
andmete tõhusat ülekantavust.

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
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the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Muudatusettepanek 243
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse 
otseturunduse eesmärgil, peaks olema 
andmesubjektil õigus selline töötlemine 
tasuta, lihtsalt ja tulemuslikult vaidlustada. 

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse 
otseturunduse eesmärgil, peaks olema 
andmesubjektil õigus selline töötlemine 
eelnevalt, tasuta, lihtsalt ja tulemuslikult 
vaidlustada.

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Muudatusettepanek 244
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58
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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) Ebaaus või diskrimineeriv 
profileerimine tuleks keelata. Nagu 
direktiivi 2005/29/EÜ ebaausate 
kaubandustavade kohta artikli 5 lõikes 2 
määratletud, on käesoleva määruse 
artiklis 20 osutatud otsus „ebaaus”, kui 
see:

a) on vastuolus ametialase hoolikuse 
nõuetega ja
b) seoses mingi toote (või teenusega) 
moonutab oluliselt või tõenäoliselt 
moonutab oluliselt selle keskmise tarbija 
majanduskäitumist, kes tootega kokku 
puutub või kellele see on suunatud, või 
tarbijarühma keskmise liikme 
majanduskäitumist, kui kaubandustava 
on suunatud teatavale tarbijarühmale.

Suunis ebaausate kaubandustavade 
direktiivi kohta, mille komisjon ja 
riiklikud jõustamisasutused välja andsid,
pakub edasisi selgitusi selle määratluse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58
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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. Iga 
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 kohaldada 
lapse puhul. Konkreetsemalt ei tohiks 
selline töötlemine kunagi (tahtlikult või 
mittetahtlikult) põhjustada 
andmesubjektide diskrimineerimist nende 
rassi, etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, 
usutunnistuse või veendumuste, 
ametiühingusse kuulumise või seksuaalse 
sättumuse alusel. Arvestades 
diskrimineerimise ohtu, ei tohiks sellist 
töötlemist kasutada väga harva esinevate 
omaduste prognoosimiseks.

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
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reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Muudatusettepanek 246
Paul Rübig

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 või juriidilisel 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 kohaldada
lapse puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 247
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Konkreetsete põhimõtete, õiguste (59) Konkreetsete põhimõtete, õiguste 
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saada seoses isikuandmetega teavet, 
nendega andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada, õiguse andmete 
ülekantavusele, vaidlustamisõiguse, 
profiilianalüüsil põhinevate meetmete, 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest teavitamise ning vastutavate 
töötlejate teatavate seonduvate kohustuste 
piirangud võib kehtestada ELi või 
liikmesriikide õigusaktidega, kui selline 
piirang on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalik ja proportsionaalne meede, et 
tagada avalik julgeolek, sealhulgas 
inimelude kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral, 
kuritegude ja reguleeritud kutsealade 
ametieetika rikkumise tõkestamine, 
uurimine ja nende eest vastutusele 
võtmine, ELi või liikmesriigi muu avalik 
huvi, eelkõige ELi või liikmesriigi oluline 
majandus- või finantshuvi, andmesubjekti 
kaitse või teiste isikute õiguste ja 
vabaduste kaitse. Nimetatud piirangud 
peaksid vastama Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ning inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse Euroopa 
konventsioonis sätestatud nõuetele.

saada seoses isikuandmetega teavet, 
nendega andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada, õiguse andmete 
ülekantavusele, vaidlustamisõiguse, 
profiilianalüüsil põhinevate meetmete, 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest teavitamise ning vastutavate 
töötlejate teatavate seonduvate kohustuste 
piirangud võib kehtestada ELi või 
liikmesriikide õigusaktidega, kui selline 
piirang on demokraatlikus ühiskonnas 
rangelt vajalik ja proportsionaalne meede, 
et tagada avalik julgeolek, sealhulgas 
inimelude kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral, 
kuritegude ja reguleeritud kutsealade 
ametieetika rikkumise tõkestamine, 
uurimine ja nende eest vastutusele 
võtmine, ELi või liikmesriigi muu avalik 
huvi, eelkõige ELi või liikmesriigi oluline 
majandus- või finantshuvi, andmesubjekti 
kaitse või teiste isikute õiguste ja 
vabaduste kaitse. Nimetatud piirangud 
peaksid vastama Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ning inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse Euroopa 
konventsioonis sätestatud nõuetele. Igast 
sellisest meetmest tuleks teavitada 
Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamuse 
saamiseks, mille tulemuseks, kui see on 
negatiivne, peaks olema üleandmine 
komisjonile, eesmärgiga algatada 
Euroopa Kohtus rikkumismenetlus.

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.
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Muudatusettepanek 248
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Tuleks kehtestada vastutava töötleja 
laialdane vastutus temapoolse ja tema 
nimel toimuva isikuandmete mis tahes 
töötlemise eest. Eelkõige peaks vastutav 
töötleja tagama iga töötlemistoimingu 
kooskõla käesoleva määrusega, samuti on 
ta kohustatud seda kooskõla tõendama.

(60) Tuleks kehtestada vastutava töötleja 
laialdane vastutus temapoolse ja tema 
nimel toimuva isikuandmete mis tahes 
töötlemise eest, et tagada 
aruandekohustus. Eelkõige peaks vastutav 
töötleja tagama iga töötlemistoimingu 
kooskõla käesoleva määrusega, samuti on 
ta kohustatud seda kooskõla tõendama. 
Muidu tarbetut andmetöötlust ei või 
õigustada vajadusega austada kõnealust 
kohustust.

Or. en

Selgitus

Aruandluskohustuse mõistet tuleks selgesõnaliselt mainida. Jõuliselt tuleb vältida seda, et mis 
tahes meede käesolevas määruses viiks täiendava andmetöötluseni.

Muudatusettepanek 249
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab 
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja 
selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama 

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab 
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist nii töötlemise ja selle 
aluseks olevate tehnoloogiate
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja 
selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
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asjakohaseid meetmeid, mis vastavad 
eelkõige isikuandmete lõimitud ja 
vaikimisi kaitse põhimõtetele.

võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid, mis vastavad 
eelkõige isikuandmete lõimitud ja 
vaikimisi kaitse põhimõtetele. 
Andmekaitse on iseloomult menetlus, 
millega andmekaitse ja õigus eraelu 
puutumatusele integreeritakse toodete ja 
teenuste arendamisse nii tehniliste kui ka 
korralduslike meetmete abil. Andmekaitse 
tähendab vaikimisi, et tooted ja teenused 
on vaikimisi häälestatud viisil, mis piirab 
töötlemist ja eriti isikuandmete 
avaldamist. Eelkõige ei tohiks 
isikuandmeid vaikimisi avaldada 
piiramatule arvule isikutele.

Or. en

Selgitus

Et „vaikimisi eraelu puutumatus” oleks tõhus, tuleb seda jõuliselt rakendada kõikides 
kavandamise staadiumides ja seda tuleks täpsemalt määratleda. Nii „lõimitud andmekaitset” 
kui „vaikimisi andmekaitset” tuleks selgemalt määratleda, nagu muudatusettepanekus välja 
pakutakse.

Muudatusettepanek 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja
selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid, mis vastavad 
eelkõige isikuandmete lõimitud ja
vaikimisi kaitse põhimõtetele.

(61) Et vastata tarbijate ja ettevõtjate 
ootustele seoses andmesubjektide õiguste 
ja vabaduste kaitsmisega isikuandmete 
töötlemisel, võib võtta vajalikke
korralduslikke meetmeid nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Julgustatakse meetmeid, mille eesmärk on 
suurendada tarbijate teavet ja valiku 
lihtsust, põhinedes majandusharu 
koostööl ja eelistades innovatiivseid 
lahendusi, tooteid ja teenuseid.
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Or. en

Selgitus

Viis integreerida eraelu ja andmete kaitsmine sisemenetlustesse peaks jääma paindlikuks ja 
jätma ruumi kohandamiseks. „Lõimitud kaitse” mõiste peaks olema tehnoloogiliselt 
neutraalne, ei tohiks kehtestada konkreetseid tehnoloogilisi või toimingulisi kohustusi ega 
aidata kaasa IKT ja teiste sektorite vahelisele diferentseerimisele. 

Muudatusettepanek 251
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Käesoleva määruse eesmärk on 
julgustada ettevõtjaid arendama 
ettevõttesiseseid programme, millega oleks 
võimalik vahendada töötlemistoiminguid, 
mis oma olemusest, kasutusvaldkonnast 
või eesmärkidest tingituna võivad 
ohustada andmesubjektide õigusi ja 
vabadusi, samuti kehtestama asjakohaseid 
isikuandmete kaitsemeetmeid ning 
arendama välja innovatiivseid 
isikuandmete lõimitud kaitse lahendusi ja 
andmekaitset tõhustavaid vahendeid. 
Seejärel tõendaksid ettevõtted avalikult ja 
ennetavalt, et nad järgivad käesoleva 
määruse sätteid ja mõtet, ja suurendaksid 
seega Euroopa kodanike usaldust. 
Ühisvastutus isikuandmete kaitse eest ei 
tohi aga vabastada ettevõtjat ühegi 
käesolevas määruses sätestatud kohustuse 
täitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid koos teiste 
vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid koos 
teiste vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid koos teiste 
vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid koos 
teiste vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

Or. en
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Muudatusettepanek 254
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid koos teiste 
vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid koos 
teiste vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 väikese arvu andmesubjektide 
andmeid töötlev ettevõte, avaliku sektori 
asutus või organ või kui vastutav töötleja 
pakub sellistele andmesubjektidele kaupu 
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ainult juhuti. Esindaja peaks tegutsema 
vastutava töötleja nimel ja tema poole 
võivad pöörduda kõik järelevalveasutused. 

või teenuseid ainult juhuti. Esindaja peaks 
tegutsema vastutava töötleja nimel ja tema 
poole võivad pöörduda kõik 
järelevalveasutused.

Or. en

Selgitus

Digitaalses keskkonnas ei ole enam kohane kasutada töötajate arvu ettevõtte suuruse 
mõõduna. Hiljuti osteti fotomanipuleerimise ettevõte 1 miljardi dollari eest ja tal oli sel ajal 
13 töötajat. Oluline on andmesubjektide arv.

Muudatusettepanek 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja dokumenteerima iga 
töötlemistoimingu. Iga vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja peaks olema kohustatud 
tegema järelevalveasutusega koostööd ja 
tegema nimetatud dokumendid taotluse 
korral kättesaadavaks, et neid saaks 
kasutada nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks. 

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
dokumenteerima iga vastutusalasse 
kuuluva töötlemistoimingu. Iga vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud tegema 
järelevalveasutusega koostööd ja tegema 
nimetatud dokumendid taotluse korral 
kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja või 

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
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volitatud töötleja dokumenteerima iga 
töötlemistoimingu. Iga vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja peaks olema kohustatud 
tegema järelevalveasutusega koostööd ja 
tegema nimetatud dokumendid taotluse 
korral kättesaadavaks, et neid saaks 
kasutada nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks. 

dokumenteerima iga töötlemistoimingu. 
Iga vastutav töötleja peaks olema 
kohustatud tegema järelevalveasutusega 
koostööd ja tegema nimetatud dokumendid 
taotluse korral kättesaadavaks, et neid 
saaks kasutada nimetatud 
töötlemistoimingute kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 258
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile. 
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel peaks komisjon 
edendama tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitusvõimet ja innovatsiooni ning 
vajaduse korral koostööd kolmandate 
riikidega.

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Eelkõige võtab vastutav 
töötleja või volitatud töötleja 
nõuetekohaselt arvesse andmete 
tundlikust laadist tingitud suuremaid 
ohte, mis tulenevad andmesubjekti 
isikuandmete töötlemisest. Võttes arvesse 
tehnika taset ja meetmete rakenduskulusid, 
tuleks kõnealuste meetmetega tagada 
vajalik turvalisuse tase, mis vastaks 
ohtudele ja kaitstavate isikuandmete 
laadile. Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel peaks komisjon 
edendama tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitusvõimet ja innovatsiooni ning 
vajaduse korral koostööd kolmandate 
riikidega.

Or. en
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Selgitus

Mitte kõik isikuandmed ei ole võrdsed. On juhtumeid, mil kogutud isikuandmed on 
tundlikumad kui muud, näiteks isikuandmed, mida koguvad reisiagentuurid või 
turustusorganisatsioonid.

Muudatusettepanek 259
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile. 
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel peaks komisjon 
edendama tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitusvõimet ja innovatsiooni ning 
vajaduse korral koostööd kolmandate 
riikidega.

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile. 
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel tuleks edendada 
tehnoloogia neutraalsust, koostalitusvõimet 
ja innovatsiooni ning vajaduse korral 
julgustada kolmandaid riike.

Or. en

Selgitus

Näib, et ei ole ühtki mõjuvat põhjust, miks meetmed, mida tuleb edendada, tuleks piirata 
komisjoniga.

Muudatusettepanek 260
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67
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(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 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 72 tunni jooksul. Kui 72 tunni 
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 
Üksikisikuid, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 261
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(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 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 72 tunni jooksul. Kui 72 tunni 
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 
Üksikisikuid, 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.

Or. en
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(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 
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. 
Isikuid, 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.

Or. de
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(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 
ning asendada see tõhusate menetluste ja 
mehhanismidega, mille raames 
keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja koostama enne 
töötlemist isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 
sisaldama kavandatavaid meetmeid, 
kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 
ning asendada see tõhusate menetluste ja 
mehhanismidega, mille raames 
keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
koostama enne töötlemist isikuandmete 
kaitse alase mõjuhinnangu, mis peaks 
eelkõige sisaldama kavandatavaid 
meetmeid, kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

Or. en

Selgitus

Vastutavad andmetöötlejad peaksid hindama mõju eraelu puutumatusele, sest nemad 
määravad kindlaks töötlemise eesmärgid.

Muudatusettepanek 264
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70 a (uus)



AM\922340ET.doc 75/134 PE502.053v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70 a) Direktiiviga 2002/58/EÜ 
sätestatakse isikuandmete rikkumistest 
teatamise kohustused isikuandmete 
töötlemise suhtes seoses üldkasutatavate 
elektrooniliste 
telekommunikatsiooniteenuste 
osutamisega üldkasutatavates 
sidevõrkudes Euroopa Liidus. Kui 
avalikult kättesaadavate elektrooniliste 
telekommunikatsiooniteenuste pakkujad 
osutavad muid teenuseid, kohaldatakse 
neile käesoleva määruse rikkumisest 
teavitamise kohustusi.

Or. en
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(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla, ning tegemaks 
ettepanekuid sellise olukorra 
lahendamiseks. Selline konsulteerimine 
peaks toimuma ka siis, kui valmistatakse 
ette kas liikmesriigi parlamendi meedet 
või sellisel õigusaktil põhinevat meedet, 
millega määratakse kindlaks töötlemise 
laad ja nähakse ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla.
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Selgitus

Konsulteerimine peaks toimuma järelevalveasutuste ja vastutavate andmetöötlejate ning 
volitatud töötlejate vahel, kui on alust arvata, et töötlemistoimingud hõlmavad suurel määral 
konkreetseid ohte andmesubjektide õigustele ja vabadustele ning riskantne töötlemine ei 
pruugi olla vastavuses käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 266
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76
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(76) Vastutavate töötlejate eri kategooriaid 
esindavaid ühendusi ja muid organeid 
tuleks kutsuda üles koostama käesoleva 
määrusega kooskõlas olevaid 
toimimisjuhendeid, et kaasa aidata 
käesoleva määruse tõhusale kohaldamisele, 
võttes arvesse konkreetsetes sektorites 
toimuva töötlemise eriomadusi.

(76) Vastutavate töötlejate eri kategooriaid 
esindavaid ühendusi ja muid organeid 
tuleks kutsuda üles koostama käesoleva 
määrusega kooskõlas olevaid 
toimimisjuhendeid, et kaasa aidata 
käesoleva määruse tõhusale kohaldamisele, 
võttes arvesse konkreetsetes sektorites 
toimuva töötlemise eriomadusi. Sellised 
juhendid peaksid tegema nõuete järgimise 
majandusharu jaoks lihtsamaks.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et sellised toimimisjuhendid on majandusharule kasulikud, mitte žest, 
millele andmekaitseasutused peaksid vastama vähesema järelevalvega.

Muudatusettepanek 267
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77
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(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
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soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 
andmesubjektidele võimaluse kiiresti 
hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset.

soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 
andmesubjektidele võimaluse kiiresti, 
usaldusväärselt ja kontrollitavalt hinnata 
asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset.

Or. en

Selgitus

Selliseid vahendeid tuleb jõuliselt testida, õppides õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, mida 
selle käsitlusviisi juures kogetakse.
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(78) Isikuandmete liikumine üle piiride on 
vajalik rahvusvahelise kaubanduse ja 
koostöö laiendamiseks. Nimetatud 
voogude suurenemine on laiendanud 
isikuandmete kaitsega seonduvate 
probleemide ringi. Isikuandmete 
edastamisel EList kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele ei 
tohiks aga kahjustada ELis käesoleva 
määrusega tagatud üksikisikute kaitse taset. 
Igal juhul tohib andmeid kolmandatele 
riikidele edastada ainult käesolevat määrust 
täielikult järgides.

(78) Isikuandmete liikumine üle piiride on 
vajalik rahvusvahelise kaubanduse ja 
koostöö laiendamiseks. Nimetatud 
voogude suurenemine on laiendanud 
isikuandmete kaitsega seonduvate 
probleemide ringi. Isikuandmete 
edastamisel EList kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele ei 
tohiks aga kahjustada ELis käesoleva 
määrusega tagatud üksikisikute ja 
juriidiliste isikute kaitse taset. Igal juhul 
tohib andmeid kolmandatele riikidele 
edastada ainult käesolevat määrust 
täielikult järgides.

Or. de

Muudatusettepanek 269
Silvia-Adriana Ţicău



PE502.053v01-00 78/134 AM\922340ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79) Käesolev määrus ei piira ELi ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud selliste 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
edastamist, sealhulgas asjakohaseid 
andmesubjektide kaitsmise meetmeid.

(79) [5aastase] üleminekuperioodi jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest ei 
piira käesolev määrus ELi ja kolmandate 
riikide vahel sõlmitud selliste 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
edastamist, sealhulgas asjakohaseid 
andmesubjektide kaitsmise meetmeid. 
Üleminekuperioodil vaadatakse läbi kõik 
rahvusvahelised kokkulepped, mille liit ja
kolmandad riigid sõlmivad ja mis 
reguleerivad isikuandmete edastamist, 
sealhulgas asjakohaseid kaitsemeetmeid 
andmesubjektide kaitseks, et viia need 
vastavusse käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79) Käesolev määrus ei piira ELi ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud selliste 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
edastamist, sealhulgas asjakohaseid 
andmesubjektide kaitsmise meetmeid. 

(79) Käesolev määrus ei piira ELi ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud selliste 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
edastamist, sealhulgas asjakohaseid 
andmesubjektide kaitsmise meetmeid, mis 
tagavad võrdväärse kodanike põhiõiguste 
kaitse taseme.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab vastavuse mujal määruses esineva käsitlusviisiga.
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Muudatusettepanek 271
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Komisjon võib terve ELi osas 
otsustada, et teatavad kolmandad riigid, 
kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 
õiguskindluse ja ühtsuse seoses 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, mis tagavad 
isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel 
juhul võib isikuandmete edastamine 
kõnealustesse riikidesse toimuda ilma 
täiendava loata.

(80) Komisjon võib terve ELi osas 
otsustada, et teatavad kolmandad riigid, 
kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 
õiguskindluse ja ühtsuse seoses 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, mis tagavad 
isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel 
juhul võib isikuandmete edastamine 
kõnealustesse riikidesse toimuda ilma 
täiendava loata. Komisjon võib ühtlasi 
otsustada, olles teavitanud kolmandat riiki 
ja andnud sellele täieliku põhjenduse, 
sellise otsuse tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Ebaloogiline oleks ette kujutada, et andmekaitseolukord sellises kolmandas riigis ei võiks 
hiljem halveneda.

Muudatusettepanek 272
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Samuti võib komisjon tunnistada, et 
kolmas riik, kolmanda riigi territoorium 
või töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei paku isikuandmete 

välja jäetud
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kaitset piisaval tasemel. Sellest tulenevalt 
peaks olema keelatud isikuandmete 
edastamine kõnealusele kolmandale 
riigile. Sellisel juhul tuleks ette näha 
komisjoni ja sellise kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
konsultatsioonid.

Or. en

Selgitus

Järeldub, et igale riigile, kelle puhul ei ole leitud, et tal on andmekaitse piisav tase, ei tohiks 
ELi andmeid edastada. Käesolev põhjendus ei lisa selgust ega mõtet.

Muudatusettepanek 273
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Kaitse piisavust käsitleva otsuse 
puudumise korral peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja võtma meetmed, et 
tasakaalustada kolmanda riigi 
isikuandmete kaitse puudulik tase 
asjakohaste andmesubjekti kaitsmise 
meetmetega. Sellised asjakohased 
kaitsemeetmed võivad hõlmata järgneva 
kasutamist: siduvad ettevõtluseeskirjad, 
komisjoni vastu võetud standardsed 
isikuandmete kaitse klauslid, 
järelevalveasutuse vastu võetud 
standardsed isikuandmete kaitse klauslid, 
järelevalveasutuse heaks kiidetud 
lepingusätted ning muud kohased ja 
proportsionaalsed meetmed, mis on 
põhjendatud andmete edastamise 
toimingu(te) kõigi asjaoludega ja mille 
järelevalveasutus on heaks kiitnud.

välja jäetud

Or. en



AM\922340ET.doc 81/134 PE502.053v01-00

ET

Selgitus

Käesoleva põhjenduse väljajätmine kajastaks väljapakutud artikli 44 muudatust, mis jätaks 
välja vastutava töötleja „õigustatud huvid”.

Muudatusettepanek 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Vastutavale töötlejale ja volitatud 
töötlejale antud võimalus kasutada 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardseid isikuandmete kaitse 
klausleid ei tohiks välistada vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja võimalust 
lisada standardsed isikuandmete kaitse 
klauslid põhjalikumasse lepingusse ega 
võimalust lisada muid sätteid, kui need ei 
lähe otseselt ega kaudselt vastuollu 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardsete isikuandmete kaitse 
klauslitega ega piira andmesubjektide 
põhiõigusi ja -vabadusi.

(84) Vastutavale töötlejale ja volitatud 
töötlejale antud võimalus kasutada 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardseid isikuandmete kaitse 
klausleid ei tohiks välistada vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja võimalust 
lisada standardsed isikuandmete kaitse 
klauslid põhjalikumasse lepingusse ega 
võimalust lisada muid sätteid, kui need ei 
lähe otseselt ega kaudselt vastuollu 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardsete isikuandmete kaitse 
klauslitega ega piira andmesubjektide 
põhiõigusi ja -vabadusi. Mõne 
stsenaariumi puhul võib olla asjakohane 
julgustada vastutavaid töötlejaid ja 
volitatud töötlejaid pakkuma veelgi 
jõulisemaid kaitsemeetmeid täiendavate 
lepinguliste kohutuste abil, mis 
täiendavad standardseid isikuandmete 
kaitse klausleid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek pakuks organisatsioonidele stiimuli minna kaugemale 
põhilistest regulatiivsetest nõuetest, et vastata kordadele, nagu „andmepitser” või 
„usaldusmärk”.

Muudatusettepanek 275
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel.

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel. Isikuandmete 
edastamist sellistel olulistel avaliku huvi 
põhjustel tuleks kasutada ainult juhuslike 
edastamiste puhul. Igal üksikul juhul 
tuleb hoolikalt kaaluda kõiki edastamise 
asjaolusid.

Or. en

Selgitus

Avaliku huvi erandit tuleb tihedamalt piirata paralleelselt väljapakutud 
muudatusettepanekuga artikli 44 kohta.

Muudatusettepanek 276
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. Isikuandmete töötlemise 
korral ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil tuleks arvesse võtta 
ühiskonna õiguspäraseid ootusi 

välja jäetud
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laialdasemate teadmiste osas.

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse väljajätmine kajastaks väljapakutud artikli 44 muudatust, mis jätaks 
välja vastutava töötleja „õigustatud huvid”.

Muudatusettepanek 277
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 89

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89) Kõigil juhtudel, kui komisjon ei ole 
teinud otsust kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse taseme piisavuse kohta, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
kasutama lahendusi, mis annavad 
andmesubjektidele tagatise, et neil on 
pärast neid käsitlevate andmete edastamist 
samad põhiõigused ja nende suhtes 
kohaldatakse samu kaitsemeetmeid, kui 
andmete töötlemise korral liidus.

(89) Kõigil juhtudel, kui komisjon ei ole 
teinud otsust kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse taseme piisavuse kohta, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
kasutama lahendusi, mis annavad 
andmesubjektidele õiguslikult siduva 
tagatise, et neil on pärast neid käsitlevate 
andmete edastamist samad põhiõigused ja 
nende suhtes kohaldatakse samu 
kaitsemeetmeid kui andmete töötlemise 
korral liidus. Kõnealune garantii hõlmab 
rahalist kahjude hüvitamist andmete 
kadumamineku või volitamata 
juurdepääsu või töötlemise korral 
pakkuma kõiki üksikasju kolmanda riigi 
avaliku sektori asutuste juurdepääsu 
kohta andmetele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekst on liiga ähmane ega ole kooskõlas ülejäänud määrusega.

Muudatusettepanek 278
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi võib olla
vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute kaitse taseme 
saavutamist. . Edastamine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku huvi 
tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga.

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi peab vaikimisi
olema vastuolus rahvusvahelise õigusega 
ning võib takistada ELis käesoleva 
määrusega tagatud üksikisikute kaitse 
taseme saavutamist. Edastamine peaks 
olema lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku huvi 
tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga. Ainuüksi selliste õigusaktide 
olemasolu kolmandas riigis, mis isegi 
teoreetiliselt, sõltumata nende 
rakendamisest, lubavad piiriülest 
juurdepääsu Euroopa kodanike 
andmetele, on piisav põhjus võtta tagasi 
selle riigi kõnealuse andmekaitsekorra 
piisavuse või mis tahes muu samaväärse 
kahepoolse kokkuleppe tunnustamine.

Or. en

Selgitus

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
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undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Muudatusettepanek 279
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi võib olla 
vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute kaitse taseme 
saavutamist. . Edastamine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku huvi 
tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga.

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi võib olla 
vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute ja juriidiliste isikute
kaitse taseme saavutamist. Edastamine 
peaks olema lubatud ainult juhul, kui on 
täidetud käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku huvi 
tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga.

Or. de

Muudatusettepanek 280
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 92
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(92) Liikmesriikides täiesti sõltumatult 
oma tööülesandeid täitvate 
järelevalveasutuste loomine on oluline 
tegur üksikisikute kaitsmisel seoses nende 
isikuandmete töötlemisega. Liikmesriik 
võib luua mitu järelevalveasutust, et 
arvestada nende põhiseaduslikku, 
organisatsioonilist ja haldusstruktuuri.

(92) Liikmesriikides täiesti sõltumatult 
oma tööülesandeid täitvate 
järelevalveasutuste loomine on oluline 
tegur üksikisikute kaitsmisel seoses nende 
isikuandmete töötlemisega. Liikmesriik 
võib luua mitu järelevalveasutust, et 
arvestada nende põhiseaduslikku, 
organisatsioonilist ja haldusstruktuuri. 
Sõltumatust mõistetakse otsese või kaudse 
poliitilise kaasatuse puudumisena 
juhtkonna valimisse ja piisava 
finantspersonali ning õiguste omamisena, 
et oma ülesannet täiel määral täita.

Or. en

Selgitus

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Muudatusettepanek 281
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Igale järelevalveasutusele tuleks anda (94) Igale järelevalveasutusele tuleks anda 
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piisavad rahalised ja inimressursid, hooned 
ja infrastruktuur, mis on vajalikud nende 
ülesannete, sealhulgas terve ELi 
järelevalveasutustega tehtava koostöö ja 
vastastikuse abiga seotud ülesannete 
täitmiseks. 

piisavad rahalised ja inimressursid, 
pöörates erilist tähelepanu personali 
piisavate tehniliste erialaoskuste 
tagamisele, hooned ja infrastruktuur, mis 
on vajalikud nende ülesannete, sealhulgas 
terve ELi järelevalveasutustega tehtava 
koostöö ja vastastikuse abiga seotud 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Muudatusettepanek 282
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(95) Järelevalveasutuse liikmetele 
esitatavad üldtingimused tuleks kehtestada 
igas liikmesriigis seadusega ning eelkõige 
tuleks ette näha see, et liikmed peaks 
ametisse nimetama kas liikmesriigi 
parlament või valitsus, ning eeskirjad 
liikmete isikliku kvalifikatsiooni ja 
ametiseisundi kohta.

(95) Järelevalveasutuse liikmetele 
esitatavad üldtingimused tuleks kehtestada 
igas liikmesriigis seadusega ning eelkõige 
tuleks ette näha see, et liikmed peaks 
ametisse nimetama kas liikmesriigi 
parlament või valitsus, hoolitsedes 
nõuetekohaselt selle eest, et viia 
miinimumini poliitilise sekkumise 
võimalus, ning eeskirjad liikmete isikliku 
kvalifikatsiooni, huvide konfliktide 



PE502.053v01-00 88/134 AM\922340ET.doc

ET

vältimise ja ametiseisundi kohta.

Or. en

Selgitus

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Muudatusettepanek 283
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(96) Järelevalveasutused jälgivad 
käesoleva määruse kohaldamist ja aitavad 
kaasa selle ühtsele kohaldamisele terves 
ELis, et kaitsta füüsilisi isikuid nende 
isikuandmete töötlemisel ning soodustada 
isikuandmete vaba liikumist siseturul. 
Selleks peaksid järelevalveasutused tegema 
koostööd üksteise ja komisjoniga.

(96) Järelevalveasutused jälgivad 
käesoleva määruse kohaldamist ja aitavad 
kaasa selle ühtsele kohaldamisele terves 
ELis, et kaitsta füüsilisi ja juriidilisi isikuid 
nende isikuandmete töötlemisel ning 
soodustada isikuandmete vaba liikumist 
siseturul. Selleks peaksid 
järelevalveasutused tegema koostööd 
üksteise ja komisjoniga.

Or. de

Muudatusettepanek 284
Amelia Andersdotter
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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 kohaldamise järjepidevust, 
õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
halduskoormust. Neid meetmeid ellu viies 
peaks kõnealune järelevalveasutus 
astuma asjakohaseid samme, et töötada 
koos oma partneritega teistes 
liikmesriikides, kus on andmesubjekte, 
keda tõenäoliselt mõjutavad 
töötlemistoimingud, kaasates vajaduse 
korral Euroopa Andmekaitsenõukogu, 
sealhulgas tehes ühisuurimisi. Kehtestada 
tuleks asjakohased mehhanismid, 
tagamaks, et väiksematel 
järelevalveasutustel on finants-, haldus-
ja inimressursside suutlikkus tegeleda mis 
tahes lisakoormusega, mida see neile 
asetab.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelistel sidusettevõtetel on suundumus valida asupaigaks mõni väiksem liikmesriik. 
Ilma mehhanismita, mis tagab, et neid andmekaitseasutusi ei haara sellistes tingimustes 
üleliia piisava järelevalve tagamise kulud, võivad tekkida lüngad järelevalves. 
Andmekaitseasutused, kes vastutavad mitmes liikmesriigis isikuandmeid töötlevate 
vastutavate töötlejate järelevalve eest, peaksid tegema asjakohaseid samme, et teha koostööd 
oma partneritega teistes liikmesriikides. Mõnel juhul võib olla kasulik kaasata siia 
andmekaitsenõukogu.

Muudatusettepanek 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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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 isikuandmeid töödeldakse 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.

Or. en

Selgitus

Ühtse kontaktpunkti süsteemi tuleks kohaldada järjepidevalt nii ELi-põhistele kui ka muudele 
kui ELi-põhistele vastutavatele töötlejatele õiguse järgi.

Muudatusettepanek 286
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) Kui sellise töötlemise kohta on 
andmesubjekt esitanud kaebuse, peaks 
pädev asutus, pakkudes sellist ühtset 
kontaktpunkti, olema andmesubjekti 
põhielukohaks oleva liikmesriigi 
järelevalveasutus. Kui andmesubjektid 
esitavad sarnaseid kaebusi sellise 
töötlemise vastu, kui järelevalveasutused 
asuvad eri liikmesriikides, peaks pädev 
asutus olema esimene, keda see puudutab.

Or. en
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Selgitus

Kohane on võimaldada andmesubjektil kasutada oma haldusmenetlust järelevalveasutuse 
suhtes, kes on tema põhielukohale kõige lähem, ja samas liikmesriigis, kus ta saab vajaduse 
korral algatada õigusliku menetluse, et tõhustada andmesubjekti regressiõiguse 
juurdepääsetavust ja sidusust ning ühtlasi vältida halduskoormust.

Muudatusettepanek 287
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(104) Igal järelevalveasutusel peaks olema 
õigus osaleda järelevalveasutuste 
ühisoperatsioonides. Taotluse saanud 
järelevalveasutus peaks olema kohustatud 
taotlusele vastama kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul.

(104) Igal järelevalveasutusel peaks olema 
õigus osaleda järelevalveasutuste 
ühisoperatsioonides. Taotluse saanud 
järelevalveasutus peaks olema kohustatud 
taotlusele vastama kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu peaks suutma 
selliseid meetmeid kooskõlastada, kui 
asjaomane järelevalveasutus seda soovib. 
Igal järelevalveasutusel peaks olema 
õigus osaleda järelevalveasutuste 
vahelistes ühisoperatsioonides. Taotluse 
saanud järelevalveasutus peaks olema 
kohustatud taotlusele vastama 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

Et teha koostöö tõhusamaks, võiks andmekaitsenõukogule usaldada ühiste uurimiste 
kooskõlastamise, kui asjaomased andmekaitseasutused seda soovivad. Vt ka sellega seotud 
muudatusettepanekut artikli 66 kohta.

Muudatusettepanek 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) Selleks et tagada käesoleva määruse 
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.

(105) Selleks et tagada käesoleva määruse
ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 
kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 
komisjoniga tehtavaks koostööks 
järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 
kui pädev 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.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Selleks et tagada käesoleva määruse 
järgimine, võib komisjon vastu võtta 
käesolevat valdkonda käsitleva arvamuse 
või otsuse, mille alusel peab 
järelevalveasutus oma kavandatava 
meetme peatama.

(107) Selleks et tagada käesoleva määruse 
järgimine, võib komisjon vastu võtta 
käesolevat valdkonda käsitleva arvamuse 
või pakilistel juhtudel otsuse, mille alusel 
peab järelevalveasutus oma kavandatava 
meetme peatama.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek ei austa komisjoni enda seisukohta andmekaitseasutuste sõltumatuse 
suhtes.

Muudatusettepanek 290
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) ELi tasandil tuleks luua Euroopa 
Andmekaitsenõukogu. See peaks asendama 
direktiivi 95/46/EÜ alusel loodud 
töörühma üksikisikute kaitseks seoses 
isikuandmete töötlemisega. Sinna peaksid 
kuuluma iga liikmesriigi järelevalveasutuse 
juht ja Euroopa andmekaitseinspektor. 
Komisjon peaks osalema nõukogu 
tegevuses. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks aitama kaasa käesoleva määruse 
ühtsele kohaldamine terves ELis, 
sealhulgas nõustades komisjoni ja 
edendades järelevalveasutuste koostööd 
terves ELis. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks täitma oma ülesandeid sõltumatult.

(110) ELi tasandil tuleks luua Euroopa 
Andmekaitsenõukogu. See peaks asendama 
direktiivi 95/46/EÜ alusel loodud 
töörühma üksikisikute kaitseks seoses 
isikuandmete töötlemisega. Sinna peaksid 
kuuluma iga liikmesriigi järelevalveasutuse 
juht ja Euroopa andmekaitseinspektor. 
Komisjon peaks osalema nõukogu 
tegevuses. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks aitama kaasa käesoleva määruse 
ühtsele kohaldamine terves ELis, 
sealhulgas nõustades Euroopa Liidu 
institutsioone ja edendades 
järelevalveasutuste koostööd terves ELis, 
sealhulgas ühisoperatsioonide 
kooskõlastamine. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu peaks täitma oma 
ülesandeid sõltumatult.

Or. en

Selgitus

Ei ole ilmset põhjust, miks andmekaitsenõukogu peaks piirama oma nõustamistegevust 
komisjoniga. Teine täiendus võimaldab andmekaitsenõukogul mängida suuremat rolli 
andmekaitseasutuste ühisoperatsioonide kooskõlastamisel.

Muudatusettepanek 291
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 118
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(118) Igasuguse kahju, mida üksikisikule 
võib põhjustada ebaseaduslik töötlemine, 
peaks kompenseerima vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, kuid ta võidakse sellest 
kohustusest vabastada, kui ta tõestab, et ta 
ei ole kahju eest vastutav, seda eelkõige 
andmesubjekti süü või vääramatu jõu 
korral.

(118) Igasuguse kahju, mida üksikisikule 
võib põhjustada ebaseaduslik töötlemine, 
peaks kompenseerima vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, kuid ta võidakse sellest 
kohustusest vabastada, kui ta tõestab, et ta 
ei ole kahju eest vastutav, seda eelkõige 
siis kui süü kaldub andmesubjekti poole 
või vääramatu jõu korral.

Or. en

Selgitus

Süü kaldumine andmesubjekti poole ei tohiks automaatselt kõrvaldada vastutavalt 
andmetöötlejalt või volitatud töötlejalt kogu vastutust, kui nad jagavad süüd.

Muudatusettepanek 292
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 
või kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis on 
vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid liikmesriigid 

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis on 
vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid liikmesriigid 
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vastu võtma üldpõhimõtete, andmesubjekti 
õiguste, vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja, andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse „ajakirjanduslikuna” 
siis, kui tegevuse eesmärk on üldsusele 
teabe, arvamuste või ideede avaldamine, 
sõltumata nende edastamise kanalist. 
Tegevus ei tohiks piirduda 
meediaettevõtjatega ning see võib toimuda 
tulunduslikel või mittetulunduslikel 
eesmärkidel.

vastu võtma üldpõhimõtete, andmesubjekti 
õiguste, vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja, andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse „ajakirjanduslikuna” 
siis, kui tegevuse eesmärk on üldsusele 
teabe, arvamuste või ideede avaldamine, 
sõltumata nende edastamise kanalist. 
Tegevus ei tohiks piirduda 
meediaettevõtjatega ning see võib toimuda 
tulunduslikel või mittetulunduslikel 
eesmärkidel.

Or. de

Selgitus

Meediavabaduse rakendamine andmekaitseõiguses ei puuduta „ainult” otsest 
ajakirjanduslikku tegevust. Ajakirjanduslik uurimistegevus satuks ohtu, kui andmed 
ametireiside, informaatorite honorari jms kohta saaks kolmandatele isikutele teatavaks.

Muudatusettepanek 293
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
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omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis on 
vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid liikmesriigid 
vastu võtma üldpõhimõtete, andmesubjekti 
õiguste, vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja, andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse „ajakirjanduslikuna” 
siis, kui tegevuse eesmärk on üldsusele
teabe, arvamuste või ideede avaldamine, 
sõltumata nende edastamise kanalist. 
Tegevus ei tohiks piirduda 
meediaettevõtjatega ning see võib toimuda 
tulunduslikel või mittetulunduslikel 
eesmärkidel.

omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet.
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis on 
vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid liikmesriigid 
vastu võtma üldpõhimõtete, andmesubjekti 
õiguste, vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja, andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse „ajakirjanduslikuna” 
siis, kui tegevuse eesmärk on teabe, 
arvamuste või ideede analüüs ja üldsusele 
avaldamine, sõltumata nende edastamise 
kanalist. Tegevus ei tohiks piirduda 
meediaettevõtjatega ning see võib toimuda 
tulunduslikel või mittetulunduslikel 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

See erand – ja kõik muud – peaks olema selgesti piiratud.
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Muudatusettepanek 294
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Käesolev määrus lubab määruse 
sätete kohaldamisel võtta arvesse ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõtet. Avaliku sektori asutuse või 
organi valduses olevates dokumentides 
sisalduvaid isikuandmeid võib see asutus 
või organ avaldada kooskõlas selle 
liikmesriigi õigusaktidega, kellele ta allub. 
Selliste õigusaktidega ühitatakse õigus 
isikuandmete kaitsele ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada, et andmekaitse-eeskirjad ei takista põhjendamatult avaliku sektori avalikku 
järelevalvet. Nagu on väljendatud Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamustes, tuleks seetõttu tagada ametlike dokumentide 
üldise kättesaadavuse põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek 295
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Käesolev määrus lubab määruse 
sätete kohaldamisel võtta arvesse ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõtet. Avaliku sektori asutuse või 
organi valduses olevates dokumentides 
sisalduvaid isikuandmeid võib see asutus 
või organ avaldada kooskõlas selle 
liikmesriigi õigusaktidega, kellele ta allub. 
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Selliste õigusaktidega ühitatakse õigus 
isikuandmete kaitsele ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada, et andmekaitse-eeskirjad ei takista põhjendamatult avaliku sektori avalikku 
järelevalvet. Nagu on väljendatud Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamustes, tuleks seetõttu tagada ametlike dokumentide 
üldise kättesaadavuse põhimõtte järgimine mitte ainult põhjenduses, vaid eraldi artiklis.

Muudatusettepanek 296
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 126

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(126) Käesoleva määruse tähenduses 
hõlmab teadustegevus alusuuringuid, 
rakendusuuringuid ja erasektori vahenditest 
rahastatavaid uuringuid, lisaks tuleks 
seejuures arvesse võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 179 lõikes 1 
sätestatud ELi eesmärki luua Euroopa 
teadusruum.

(126) Käesoleva määruse tähenduses 
hõlmab teadustegevus alusuuringuid, 
rakendusuuringuid ja erasektori vahenditest 
rahastatavaid uuringuid Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 13 tähenduses, 
lisaks tuleks seejuures arvesse võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
179 lõikes 1 sätestatud ELi eesmärki luua 
Euroopa teadusruum. See ei tohiks 
hõlmata turu-uuringuid.

Or. en

Selgitus

Selgitada tuleks, et teadusuuringute erand on mõeldud ranges mõttes teadusuuringutele ega 
hõlma turu-uuringuid.

Muudatusettepanek 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja –vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine,
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades:
töötlemise seaduslikkus; lapse nõusoleku 
kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 
andmete eriliikide töötlemine; taotluse 
selgelt liiga mahukaks tunnistamise 
kriteeriumide ja tingimuste ning 
andmesubjekti õiguste kasutamise tasude 
täpsustamine; andmesubjekti teavitamise 
ja andmetega tutvumise õiguse 
kriteeriumid ja nõuded; õigus olla 
unustatud ja õigus nõuda andmete 
kustutamist; profiilianalüüsil põhinevad 
meetmed; vastutava töötleja vastutuse 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse kriteeriumid ja nõuded; volitatud 
töötleja; dokumenteerimise ja töötlemise 
turvalisuse kriteeriumid ja nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumise 
tuvastamise, sellest järelevalveasutusele 
teatamise ning olukorra, kus 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
tõenäoliselt kahjustada andmesubjekti, 
kriteeriumid ja nõuded; isikuandmete 
kaitse alast mõjuhinnangut nõudvate 
töötlemistoimingute kriteeriumid ja 
tingimused; eelnevat konsulteerimist 
nõudva konkreetse ja märkimisväärse 
ohtu määratlemise kriteeriumid ja 
nõuded; andmekaitseametniku 
määramine ja tema ülesanded; 
toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele, 
võtavad asjakohased majandusharu 
juhitavad meetmed ja poliitikasuunad 
nõuetekohaselt arvesse tehnoloogia,
teenuste ja ärimudeli neutraalsuse 
põhimõtteid, et soodustada isikuandmete
vaba liikumist liidu piires.
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kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused; 
töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama asjakohaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja –vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades: 
töötlemise seaduslikkus; lapse nõusoleku 
kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 
andmete eriliikide töötlemine; taotluse 
selgelt liiga mahukaks tunnistamise 
kriteeriumide ja tingimuste ning 
andmesubjekti õiguste kasutamise tasude
täpsustamine; andmesubjekti teavitamise ja 
andmetega tutvumise õiguse kriteeriumid 
ja nõuded; õigus olla unustatud ja õigus 
nõuda andmete kustutamist; 
profiilianalüüsil põhinevad meetmed; 

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste ja 
juriidiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, 
eelkõige nende õigust isikuandmete 
kaitsele ja tagada ELis isikuandmete vaba 
liikumine, tuleks komisjonile anda Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohane 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades: 
töötlemise seaduslikkus; lapse nõusoleku 
kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 
andmete eriliikide töötlemine; taotluse 
selgelt liiga mahukaks tunnistamise 
kriteeriumide ja tingimuste ning 
andmesubjekti õiguste kasutamise tasude 
täpsustamine; andmesubjekti teavitamise ja 
andmetega tutvumise õiguse kriteeriumid 
ja nõuded; õigus olla unustatud ja õigus 
nõuda andmete kustutamist; 
profiilianalüüsil põhinevad meetmed; 
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vastutava töötleja vastutuse ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
kriteeriumid ja nõuded; volitatud töötleja; 
dokumenteerimise ja töötlemise turvalisuse 
kriteeriumid ja nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumise tuvastamise, sellest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
olukorra, kus isikuandmetega seotud 
rikkumine võib tõenäoliselt kahjustada 
andmesubjekti, kriteeriumid ja nõuded; 
isikuandmete kaitse alast mõjuhinnangut 
nõudvate töötlemistoimingute kriteeriumid 
ja tingimused; eelnevat konsulteerimist 
nõudva konkreetse ja märkimisväärse ohtu 
määratlemise kriteeriumid ja nõuded; 
andmekaitseametniku määramine ja tema 
ülesanded; toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused; 
töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

vastutava töötleja vastutuse ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
kriteeriumid ja nõuded; volitatud töötleja; 
dokumenteerimise ja töötlemise turvalisuse 
kriteeriumid ja nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumise tuvastamise, sellest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
olukorra, kus isikuandmetega seotud 
rikkumine võib tõenäoliselt kahjustada 
andmesubjekti, kriteeriumid ja nõuded; 
isikuandmete kaitse alast mõjuhinnangut 
nõudvate töötlemistoimingute kriteeriumid 
ja tingimused; eelnevat konsulteerimist 
nõudva konkreetse ja märkimisväärse ohtu 
määratlemise kriteeriumid ja nõuded; 
andmekaitseametniku määramine ja tema 
ülesanded; toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused; 
töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused Käesoleva määruse sätete rakendamisel 
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käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -
kord; õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed 
nõuded; isikuandmetega seotud 
rikkumisest järelevalveasutusele teatamise 
ning isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
vormid ja kord; sertifitseerimise tehnilised 
standardid ja mehhanismid; kolmanda 
riigi, kolmanda riigi territooriumi või 
töötlemissektori või rahvusvahelise 
organisatsiooni isikuandmete kaitse piisav 
tase; andmete avaldamine juhtudel, kui 
liidu õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames 
tehtavad otsused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes45. Seejuures peaks komisjon 
kaaluma konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

tagatakse, et toodete ja teenuste, 
sealhulgas lõppseadmete ega muude 
elektrooniliste sideseadmete kohta ei
kehtestata tehnilisi eriomadusi sisaldavaid 
kohustuslikke nõudeid, mis võiksid 
takistada seadmete turuleviimist ja nende 
vaba ringlust turul ning liikmesriikide 
vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -
kord; õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed 
nõuded; isikuandmetega seotud 
rikkumisest järelevalveasutusele teatamise 
ning isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
vormid ja kord; sertifitseerimise tehnilised 
standardid ja mehhanismid; kolmanda 
riigi, kolmanda riigi territooriumi või 
töötlemissektori või rahvusvahelise 
organisatsiooni isikuandmete kaitse piisav 
tase; andmete avaldamine juhtudel, kui 
liidu õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames 
tehtavad otsused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Seejuures peaks komisjon 

(130) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Käesoleva direktiivi
sätete rakendamisel tagatakse, et toodete 
ja teenuste, sealhulgas lõppseadmete ega 
muude elektrooniliste sideseadmete kohta 
ei kehtestata tehnilisi eriomadusi 
sisaldavaid kohustuslikke nõudeid, mis 
võiksid takistada seadmete turuleviimist ja
nende vaba ringlust turul ning
liikmesriikide vahel.



PE502.053v01-00 104/134 AM\922340ET.doc

ET

kaaluma konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 301
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste 
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -kord; 
õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid;
töötlemise turvalisuse konkreetsed nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; eelneva 
loa ja eelneva konsulteerimise vormid ja 
kord; sertifitseerimise tehnilised standardid 
ja mehhanismid; kolmanda riigi, kolmanda 
riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisav tase; andmete 
avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames tehtavad 
otsused. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste 
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -kord; 
õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; eelneva 
loa ja eelneva konsulteerimise vormid ja 
kord; sertifitseerimise tehnilised standardid 
ja mehhanismid; kolmanda riigi, kolmanda 
riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisav tase; andmete 
avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames tehtavad 
otsused. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Seejuures peaks komisjon kaaluma 
konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks.

nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes45. Seejuures peaks komisjon 
kaaluma konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest need 
meetmed ei tohiks liialt koormata 
kõnealuseid ettevõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste 
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -kord; 
õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; eelneva 
loa ja eelneva konsulteerimise vormid ja 
kord; sertifitseerimise tehnilised standardid 
ja mehhanismid; kolmanda riigi, kolmanda 

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste 
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -kord; 
õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; eelneva 
loa ja eelneva konsulteerimise vormid ja 
kord; sertifitseerimise tehnilised standardid 
ja mehhanismid; kolmanda riigi, kolmanda 
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riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisav tase; andmete 
avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames tehtavad 
otsused. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise
suhtes. Seejuures peaks komisjon kaaluma 
konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks.

riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisav tase; andmete 
avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames tehtavad 
otsused. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise
suhtes45. Seejuures peaks komisjon 
kaaluma asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

Or. fr

Selgitus

Rakendusvolituste kasutamisega komisjoni poolt kaasneb läbipaistmatuse oht, mida tuleb 
vältida, tagades, et need töötatakse välja tihedas koostöös nendega, kelle suhtes neid 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(139) Arvestades asjaolu, mida on 
rõhutanud Euroopa Kohus, et isikuandmete 
kaitse õigus ei ole absoluutne õigus, vaid 
seda tuleb arvestada vastavalt selle 
ülesandele ühiskonnas ja tasakaalustada 
muude põhiõigustega, siis vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele austatakse 
käesolevas määruses põhiõigusi ja peetakse 
kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 

(139) Arvestades asjaolu, mida on 
rõhutanud Euroopa Kohus, et isikuandmete 
kaitse õigus ei ole absoluutne õigus, vaid 
seda tuleb arvestada vastavalt selle 
ülesandele ühiskonnas ja tegelikele ning 
potentsiaalsetele edusammudele teaduses, 
tervishoius ja tehnoloogias ning 
tasakaalustada muude põhiõigustega, siis 
vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele 
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hartaga tunnustatud põhimõtetest, mis on 
sätestatud aluslepingutes, ning milleks on 
eelkõige õigus era- ja perekonnaelu, kodu 
ja edastatavate sõnumite saladuse 
austamisele, õigus oma isikuandmete 
kaitsele, mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 
ettevõtlusvabadus, õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kultuuriline, 
usuline ja keeleline mitmekesisus,

austatakse käesolevas määruses põhiõigusi 
ja peetakse kinni eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga tunnustatud 
põhimõtetest, mis on sätestatud 
aluslepingutes, ning milleks on eelkõige 
õigus era- ja perekonnaelu, kodu ja 
edastatavate sõnumite saladuse 
austamisele, õigus oma isikuandmete 
kaitsele, mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 
ettevõtlusvabadus, õigus omandile ning 
eelkõige intellektuaalomandi kaitsele, 
õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele ning 
kultuuriline, usuline ja keeleline 
mitmekesisus,

Or. en

Selgitus

IP-aadresside töötlemine on vastavalt direktiivile 2004/48/EÜ sageli 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste uurimise väga tähtis komponent ja seda ei tohiks 
määrusega takistada.

Muudatusettepanek 304
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad, mis käsitlevad üksikisikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel ja 
isikuandmete vaba liikumist.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad, mis käsitlevad üksikisikute ja 
juriidiliste isikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist.

Or. de

Muudatusettepanek 305
Paul Rübig
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 306
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Isikuandmete vaba liikumist liidus ei 
piirata ega keelata põhjustel, mis on seotud 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel.

3. Isikuandmete vaba liikumist liidus ei 
piirata ega keelata põhjustel, mis on seotud 
üksikisikute ja juriidiliste isikute kaitsega 
isikuandmete töötlemisel.

Or. de

Muudatusettepanek 307
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas määruses sätestatu ei tohi 
mõjutada ega kitsenda 
ajakirjandusvabadust ja 
väljendusvabadust, mida näevad ette 
liikmesriikide põhiseadused ja mis tuleneb 
vabu ja avatud ühiskondi iseloomustavast 
sõna- ja ajakirjandusvabaduse 
traditsioonist. Samuti ei tohi kodanike 
õigust ja juurdepääsu riigiasutuste teabele 
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mõjutada ega piirata. Liikmesriikide 
õigust ja vastutust kaitsta üksikisiku 
eraelu, mis puudutab avalike registrite 
töötlemist konkreetsete õigusaktide abil, 
käesoleva määrusega ei mõjutata.

Or. sv

Muudatusettepanek 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete täielikult või osaliselt
automatiseeritud töötlemise suhtes ja 
isikuandmete automatiseerimata töötlemise 
suhtes, kui kõnealused isikuandmed 
kuuluvad toimikusüsteemi või kui need 
kavatsetakse toimikusüsteemi kanda.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete täielikult või osaliselt 
automatiseeritud töötlemise suhtes ja 
isikuandmete automatiseerimata töötlemise 
suhtes, tegemata vahet selliste 
töötlemisvahendite vahel, kui kõnealused 
isikuandmed kuuluvad toimikusüsteemi või 
kui need kavatsetakse toimikusüsteemi 
kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete täielikult või osaliselt 
automatiseeritud töötlemise suhtes ja 
isikuandmete automatiseerimata töötlemise 
suhtes, kui kõnealused isikuandmed 
kuuluvad toimikusüsteemi või kui need 
kavatsetakse toimikusüsteemi kanda.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete täielikult või osaliselt 
automatiseeritud töötlemise suhtes ja 
isikuandmete automatiseerimata töötlemise 
suhtes, tegemata vahet kasutatava 
tehnoloogia vahel, kui kõnealused 
isikuandmed kuuluvad toimikusüsteemi või 
kui need kavatsetakse toimikusüsteemi 
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kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse muu kui 
liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluva 
tegevuse käigus, eriti seoses riigi 
julgeoleku tagamisega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liidu õiguse reguleerimisalast väljapoole jäävad meetmed jäävad välja juba määratluse 
poolest. Selle kordamine ei lisa midagi.

Muudatusettepanek 311
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See tuleneb lõigete 2 a ja 2 b lisamisest.
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Muudatusettepanek 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lihtsalt ei näi olevat häid põhjuseid, miks liidu institutsioonid ei peaks kaitsma isikuandmeid 
niisama hästi kui muud sektorid.

Muudatusettepanek 313
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse ja ühtluse huvides on vaja lisada määrusesse sisulised eeskirjad ELi 
institutsioonidele ja organitele. Üks õigustekst väldib sätetevaheliste ebakõlade ohtu ja on 
kõige sobivam vahend andmevahetusteks ELi tasandi ja avaliku sektori ning eraõiguslike 
üksuste vahel liikmesriikides.

Muudatusettepanek 314
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik 
üksnes isikliku või koduse tegevuse käigus
ilma tulutoova eesmärgita;

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik 
üksnes isikliku või koduse tegevuse käigus 
ilma tulutoova eesmärgita ja seega ilma 
igasuguse seoseta kutsealase või 
äritegevusega, pidades silmas, et andmete 
avaldamist piiramatule arvule 
üksikisikutele, nt interneti teel, ei saa 
kirjeldada üksnes isikliku või koduse 
tegevusena.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupretsedendile C-101/0 Linquist lisab käesolev tekst 
kriteeriumi, et eristada avalikke ja koduseid tegevusi piiramatu arvu üksikisikute põhjal, kes 
pääsevad ligi teabele. Seda erandit tuleks kohaldada ainult siis, kui andmed tehakse 
kättesaadavaks piiratud arvule üksikisikutele. Tekst on nüüd sidus ka põhjendusega 15.

Muudatusettepanek 315
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) töödeldakse ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tegevuse käigus, mida saab omistada 
andmesubjekti kutsealasele või ärilisele 
tegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) seda teeb tööandja osana töötaja 
isikuandmete haldamisest töö kontekstis.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et töölevõtja saaks töödelda töötaja andmeid, näiteks seoses palkade, puhkuste, 
soodustuste, sünnipäevade, hariduse, tervise, kriminaalkaristustega jne. Praegu peab töötaja 
tööandjale oma andmete töötlemiseks nõusoleku andma. Siiski võib määruse sõnastusest välja 
lugeda, et tulevikus luuakse selgelt ebavõrdne olukord töötaja ja tööandja vahel.

Muudatusettepanek 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmed on muudetud piisavalt 
anonüümseks artikli 4 punkti 2 b (uus) 
tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 319
Franck Proust

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmed on muudetud 
anonüümseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastavalt käesoleva määruse 
eeskirjadele võivad Euroopa Parlament ja 
nõukogu ning juhtudel, kui see on 
sätestatud käesolevas määruses, komisjon 
võtta vastu konkreetsed eeskirjad, mis 
selgitavad eeskirju käesolevas määruses 
seoses konkreetsete valdkondadega või 
töötlemisega konkreetsete üksuste poolt. 
Ühe aasta jooksul käesoleva määruse 
jõustumisest võtavad Euroopa Parlament 
ja nõukogu vastu sellised konkreetsed 
subsidiaarsuseeskirjad seoses 
isikuandmete töötlemisega:
a) avalikult kättesaadavate elektrooniliste 
sideteenuste pakkujate poolt nii üldiselt 
kui ka seoses sideandmete säilitamiseks 
õiguskaitse eesmärgil;
b) liidu institutsioonide, organite, ametite 
ja asutuste poolt.

Or. en
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Selgitus

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Muudatusettepanek 321
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil elavate andmesubjektide
isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 
liidus asuva vastutava töötleja poolt, kui 
andmete töötlemine on seotud:

2. Käesolevat määrust kohaldatakse nende
andmesubjektide isikuandmete töötlemise
suhtes, kelle alaline elukoht on liidu 
territooriumil, mujal kui liidus asuva 
vastutava töötleja poolt, kui andmete 
töötlemine on seotud:

Or. de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse elamise määratlust.

Muudatusettepanek 322
Amelia Andersdotter

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, sõltumata sellest, 
kas andmesubjekti makset on vaja, või

Or. en
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Selgitus

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Muudatusettepanek 323
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

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 või eristatav
vahenditega, mida vastutav töötleja või mis 
tahes muu füüsiline või juriidiline isik 
tavaliselt kasutavad, nagu isikukood või 
muu kordumatu tunnus, asukohaandmed 
ja veebiidentifikaator, samuti üks või mitu 
isiku soolist, füüsilist, füsioloogilist, 
geneetilist, vaimset, majanduslikku, 
kultuurilist ja sotsiaalset tunnust või isiku 
seksuaalne sättumus;

Or. en

Selgitus

Et tagada hea kaitse, on oluline, et mõisteid „isikuandmed” ja „andmesubjekt” ei määratleta 
liiga kitsalt. Määrust tuleks selgelt kohaldada andmete suhtes, mis võimaldavad ainult 
„eristamist”, ja peaks olema selge, et veebiidentifikaatoreid tuleks enamikul juhtudel 
käsitleda isikuandmetena. Tehnoloogia pideva arenemise tõttu muutuvad isikutuvastamise 
rünnakud keerukamaks. Nn tulevikukindlaks kaitseks on tähtis, et mõisted „isikuandmed” ja 
„andmesubjekt” oleksid laiaulatuslikud.
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Muudatusettepanek 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

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 vahenditega, mida 
vastutav töötleja tavaliselt kasutab, nagu 
isikukood, asukohaandmed ja 
veebiidentifikaator, samuti üks või mitu 
isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, 
vaimset, majanduslikku, kultuurilist ja 
sotsiaalset tunnust ja kes ei tegutse 
ametiülesandeid täites;

Or. en

Selgitus

Vahendid, mida tuvastamiseks kasutatakse, peaksid olema otseselt seotud vastutava 
andmetöötlejaga. Artikli 4 lõige 1 määratleb „andmesubjekti” füüsilist isikut hõlmavana. 
Mõnda konkreetset olukorda võib olla keeruline hinnata, nt füüsilisest isikust ettevõtja 
(torulukksepp, arst), kes töötab vabakutselisena ja kasutab sama telefoniliini äri- ja 
eraotstarbel, hägustab piire füüsilise ja juriidilise isiku vahel. Määrus peaks olema 
kohaldatav ainult füüsilistele isikutele, kes ei tegutse ametiülesandeid täites.

Muudatusettepanek 325
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

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, 

(1) „andmesubjekt” – füüsiline või 
juriidiline 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 



PE502.053v01-00 118/134 AM\922340ET.doc

ET

samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust;

veebiidentifikaator, samuti üks või mitu 
isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, 
vaimset, majanduslikku, kultuurilist ja 
sotsiaalset tunnust;

Or. de

Muudatusettepanek 326
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

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 vahenditega, mida 
vastutav töötleja või mis tahes muu 
füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
koostööd vastutava töötlejaga, tavaliselt 
kasutavad, nagu isikukood, 
asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 
samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust;

Or. de

Muudatusettepanek 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
andmesubjekti kohta; andmed, mida ei saa 
seostada andmesubjektiga, nagu 
anonüümseks muudetud andmed, 
krüpteeritud ja mõned varjunimega 
tähistatud andmed, jäävad käesolevast 
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määrusest välja; äri kontaktteave jääb 
käesolevast määrusest välja;

Or. en

Selgitus

Anonüümsed või varjunimega tähistatud andmed võivad küll andmesubjekti kohta käia, kuid 
tehnilistel põhjustel ei saa neid enam temaga seostada. Andmetele, mida ei saa enam 
andmesubjektiga seostada, ei tohiks kuuluda käesoleva määruse alla. Äri kontaktteave 
hõlmab andmeid, nagu nimi, ametikoht, töökoha e-posti aadress, töökoha telefoninumber, 
töökoha faksinumber, külastusaadress jne, mida ei tuleks pidada konfidentsiaalseks, sest need 
on ette nähtud ainult töö kontekstis kasutamiseks.

Muudatusettepanek 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) „isikuandmed” – igasugused andmed, 
mis on eriomaselt seotud 
andmesubjektiga, kelle eriomast
identiteeti saab vastutav töötleja otse või 
kaudselt tuvastada;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „identifitseerimisnumber” – mis 
tahes numbriline, tähtnumbriline või 
sarnane kood, mida tüüpiliselt 
kasutatakse sidusruumis, välja arvatud 
koodid, mille on määranud avaliku 
sektori või riigi poolt kontrollitav asutus, 
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et tuvastada füüsilist isikut kui 
üksikisikut;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „anonüümseks muudetud andmed” 
– varem identifitseeritavad andmed, mis 
on deidentifitseeritud ja mille jaoks enam 
ei ole koodi ega muud seost;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „varjunimega tähistatud andmed” –
varem identifitseeritavad andmed, kus 
identifitseeritav teave – nt nimed, 
sünnikuupäev, aadress või konto number, 
on asendatud koodiga (varjunimed või 
sümbol). Seost koodi ja andmete vahel 
hoitakse eraldi;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „profiilianalüüs” – automatiseeritud 
töötlemine, mille eesmärk on hinnata 
füüsilise isikuga seotud aspekte, luua 
nende kohta andmeid või analüüsida või 
prognoosida füüsilise isiku töötulemusi, 
majandusolukorda, asukohta, tervist, 
eelistusi, usaldusväärsust, käitumist või 
iseloomu;

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Muudatusettepanek 333
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „anonüümsed andmed” – teave, 
mida ei ole kunagi seostatud 
andmesubjektiga või mida on kogutud, 
muudetud või muul viisil töödeldud nii, et 
seda ei saa enam seostada 
andmesubjektiga;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 
eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 
liikmesriikide õigusega, võib vastutava 
töötleja või tema määramise konkreetsed 
kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 
õiguses;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
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muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 
eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 
liikmesriikide õigusega, võib vastutava 
töötleja või tema määramise konkreetsed 
kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 
õiguses;

Or. en

Selgitus

„Tingimuste ja vahendite” kõrvaldamine lihtsustab oluliselt vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja eristamist. Vastutav töötleja määrab kindlaks, miks andmeid töödeldakse, st otstarve 
või eesmärk, samas kui volitatud töötleja määrab kindlaks, kuidas andmeid tuleb töödelda, st 
tingimused ja vahendid.

Muudatusettepanek 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 
eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 
liikmesriikide õigusega, võib vastutava 
töötleja või tema määramise konkreetsed 
kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 
õiguses;

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja määratlus peaks põhinema otsusel eesmärgi kohta, milleks isikuandmeid 
töödeldakse, mitte tingimustel ja vahenditel, millega see saavutatakse. Kontroll töötlemise 
eesmärgi üle on loogiline alus erinevate kohustuste jagamiseks vastutavate töötlejate – kes 
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vastutavad selle eest, millisel eesmärgil ja milleks andmeid töödeldakse – ja töötlevate poolte 
vahel, kes tegelevad sellega, kuidas andmeid töödeldakse.

Muudatusettepanek 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „volitatud töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes töötleb 
isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

(6) „volitatud töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes töötleb 
isikuandmeid vastutava töötleja nimel; ta 
on suuteline pääsema ligi isikuandmetele 
tehniliselt teostataval viisil ilma 
ebaproportsionaalsete jõupingutusteta ja 
suudab tavaliselt teada saada nende sisu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on järjepidev muudatusettepanekuga põhjenduse 24 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 338
Angelika Niebler

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” –
andmesubjekti antud nõusolek, mis 
põhineb selgel ja arusaadaval teabel 
isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta;

Or. de
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Selgitus

Eriti veebikeskkonnas on ebaselge, mida mõeldakse selgelt väljendatud tahteavalduse all. 
Muudatusettepanek toetub e-eraelu direktiivi artikli 5 lõikele 3 (direktiiv 2009/136/EÜ).

Muudatusettepanek 339
Giles Chichester

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” –
andmesubjekti igasugune avaldus või 
käitumine, mis näitab tema nõusolekut 
kavandatava andmete töötlemisega. 
Vaikimine või tegevusetus ei osuta 
iseenesest nõusolekule;

Or. en

Selgitus

Nõusoleku saamise protsess, s.t subjektile teabe edastamine ja tema järgnev reaktsioon on 
nõusoleku, antud juhul isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmise põhimehhanism. 
Vastava ajaproovile vastu pidanud terminoloogia kasutamine (kajastub nt Euroopa ühises 
müügiõiguses) lihtsustaks teksti, muudaks selle selgemaks, looks nõusolekule kindla ja 
stabiilse aluse ning väldiks eristamisi, mis võivad praktikas väga keeruliseks kujuneda.

Muudatusettepanek 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja üheselt 
mõistetav tahteavaldus, millega 
andmesubjekt annab nõusoleku töödelda 
enda kohta käivaid isikuandmeid;
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isikuandmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu;

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu, mis võib ohustada 
isikuandmete kaitset või andmesubjekti 
eraelu puutumatust;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek aitab vältida vastutavatele ja volitatud töötlejatele liigsete kohustuste 
panemist ja ka andmesubjekti võimalikku „teavitamistüdimust”. Andmesubjektile mõjuva ohu 
tasemest sõltuv minimaalne teavitamiskünnis parandab andmesubjekti kaitset ega muutu 
seejuures koormavaks. Muudatus on kooskõlas direktiiviga 2009/136/EÜ.

Muudatusettepanek 342
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
isikuandmete ebaseaduslik töötlemine, 
mis põhjustab edastatavate, salvestatud või 
muul viisil töödeldavate isikuandmete 
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, 
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muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu;

kaotsimineku, muutmise ja loata 
avalikustamise või neile juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu;

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhuslik või 
ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, 
muutmine ja loata avalikustamine või 
juurdepääs neile;

Or. en

Selgitus

Andmetega seotud rikkumisest teavitamine on tähtis vahend, millega tagatakse, et vastutavad 
töötlejad täidavad oma andmeturbealaseid kohustusi. Samuti annavad nad andmesubjektidele 
volitused astuda samme enda kaitseks rikkumiste tagajärgede eest. Muudatusettepanekute 
paketi eesmärk on parandada andmetega seotud rikkumisi käsitlevaid sätteid, muutes 
vastutavate töötlejate jaoks teavitamise tähtajad kergemini saavutatavaks, hoides ära 
andmesubjektide „rikkumistüdimuse” ja luues avaliku rikkumiste registri.

Muudatusettepanek 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 



PE502.053v01-00 128/134 AM\922340ET.doc

ET

ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu;

ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu; turvaliselt kodeeritud 
andmed, mille puhul on tõendeid, et 
krüptoloogiline võti ei ole ohustatud, jääb 
käesolevast õigusaktist välja;

Or. en

Selgitus

Kui koodi võti ei ole kadunud, ei kujuta turvaliselt kodeeritud andmete kadumaminek 
üksikisiku jaoks mingit ohtu.

Muudatusettepanek 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” –
nukleiinhappeanalüüsi kaudu saadud 
teave tuvastatud või tuvastatava isiku 
pärilike omaduste või nende muutumise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Väljapakutud määratlus peaks vastama mujal kasutatavatele määratlustele, nt „inimeste 
geneetilistele andmetele”, mida kasutatakse ÜRO rahvusvahelises deklaratsioonis inimeste 
geneetiliste andmete kohta.

Muudatusettepanek 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „terviseandmed” – teave, mis käsitleb (12) „terviseandmed” – isikuandmed, mis 
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isiku füüsilist ja vaimset tervist ning isikule 
tervishoiuteenuse osutamist;

käsitlevad isiku füüsilist ja vaimset tervist 
ning isikule tervishoiuteenuse osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Giles Chichester

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 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – asukoht,
mille ettevõte või ettevõtete kontsern, olgu 
see siis vastutav või volitatud töötleja,
artiklis 57 sätestatud 
järjepidevusmehhanismi järgides määrab 
alljärgnevate vabalt valitavate 
objektiivsete kriteeriumide põhjal 
(mitteammendav loend):

(1) ettevõtete kontserni Euroopa 
peakorteri asukoht;

(2) kontserni selle allüksuse asukoht, 
keda on volitatud andmeid töötlema;
(3) kontserni selle allüksuse asukoht, kes 
oma juhtimisfunktsioonide ja 
haldusülesannete tõttu kõige paremini 
sobib käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjade jõustamisega tegelema või
(4) asukoht, kus toimub tegelik ja 
tulemuslik juhtimistegevus, mis määrab 
stabiilse menetluskorra kaudu 
andmetöötluse.
Ettevõte või ettevõtete kontsern teatab 
oma peamise tegevuskoha pädevale 
asutusele;

Or. en
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Selgitus

Kavandatud peamise tegevuskoha mõiste on liiga ähmane ja võimaldab liiga erinevaid 
tõlgendusi. Organisatsiooni peamise tegevuskoha määramine peab toimuma ühe meetodi 
järgi, mida saab sobiva lähtekohana kohaldada ettevõtete või kontsernide suhtes ning mis 
tugineb asjakohastele objektiivsetele kriteeriumidele. Nende kriteeriumide põhjal määratakse 
siduvate kontsernisiseste eeskirjadega sobivad andmekaitseasutused, mistõttu nende 
rakendatavus on tõestatud.

Muudatusettepanek 348
Amelia Andersdotter

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 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta, 
või tegevuskoht, millel on domineeriv 
mõju vastutava töötleja tegevuskohtade 
üle, 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 töötleja „peamine tegevuskoht”
on tema juhtkonna asukoht liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Franck Proust

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 

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus tegevusalade 
kaupa, kus tehakse peamised otsused 
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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 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

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 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „pädev järelevalveasutus” –
järelevalveasutus, kes on üksi pädev 
vastutava töötleja järelevalves kooskõlas 
artikli 51 lõigetega 2, 3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole liidu
järelevalveasutused ja muud organid
võivad pöörduda vastutava töötleja poole 
pöördumise asemel vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses.

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole pädevad
järelevalveasutused pöörduvad vastutava 
töötleja poole pöördumise asemel 
vastutava töötleja käesolevast määrusest 
tulenevate kohustuste küsimuses;
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Or. en

Selgitus

ELi-välised vastutavad töötlejad, kes nimetavad ELi esindaja, peaksid saama kasu ühtsete 
kontaktpunktide põhimõttest.

Muudatusettepanek 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole liidu
järelevalveasutused ja muud organid
võivad pöörduda vastutava töötleja poole
pöördumise asemel vastutava töötleja
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses.

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole pöörduvad ainult 
esindaja tegevuskoha järelevalveasutused 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) „pädev järelevalveasutus” –
järelevalveasutus, kes on üksi pädev 
vastutava töötleja järelevalves kooskõlas 
artikli 51 lõigetega 2, 3 ja 4;

Or. en
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Muudatusettepanek 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „laps” – alla 18aastane isik; (18) „laps” – alla 13aastane isik;

Or. en

Selgitus

Määratlus loob kaks erinevat vanuse määratlust ühes regulatiivses vahendis ilma selge 
seletuseta seoses nõuete ja asjaoludega, mida igale vanuserühmale kohaldatakse. Peaks 
olema üks ja selge piirang, mis ei luba isikuandmete töötlemist mitte kellegi puhul, kes on alla 
13 aasta vanune, ilma vanemate loata, sõltumata valdkonnast, kus see töötlemine toimub.

Muudatusettepanek 355
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „järelevalveasutus” – liikmesriigis 
vastavalt artiklile 46 asutatud avaliku
sektori asutus.

(19) „järelevalveasutus” – liikmesriigis 
vastavalt artiklile 46 asutatud avalik-
õigusliku sektori asutus.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes tuleks kujundada järelevalveasutuse töökorraldus nii, et 
see juhinduks liikmesriikide erinevatest struktuuridest.

Muudatusettepanek 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) ,,finantskuritegu” – organiseeritud 
kuritegevusega seotud kuritegu, 
väljapressimine, terrorism, terroristide 
rahastamine, inimkaubandus, 
sisserändajate ebaseaduslik riiki 
toimetamine, seksuaalne 
ekspluateerimine, kauplemine 
narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega, 
ebaseaduslik relvakaubandus, kauplemine 
varastatud kaubaga, korruptsioon, 
altkäemaks, pettused, rahavõltsimine, 
võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine, 
keskkonnaõiguse rikkumine, inimrööv, 
ebaseaduslik vabadusevõtmine ja 
pantvangi võtmine, röövimine, vargus, 
salakaubavedu, maksude, raha 
väljapressimise, võltsimise, varade 
võltsimine ja piraatluse, siseteabe alusel 
kauplemise ning turuga 
manipuleerimisega seotud 
õigusrikkumised.

Or. en


