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Muudatusettepanek 357
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 
kindlaksmääratud ning õiguspärastel 
eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
vastuolus;

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 
kindlaksmääratud ning õiguspärastel 
eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
kokkusobimatu;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 
on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 
sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
proportsionaalsed töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 
sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 359
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
need ei ole ülemäärased töötlemise 
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on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 
sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

otstarbe seisukohalt, ning et neid 
töödeldakse ainult sel juhul ja seni, kuni 
isikuandmeteta teabe töötlemine ei 
võimalda saavutada seatud eesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmed on alati täpsed ja 
ajakohased ning et võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et töötlemise 
eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 
isikuandmed kustutakse või parandatakse 
viivitamata;

d) isikuandmed on alati täpsed ja vajaduse 
korral ajakohased ning et võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et töötlemise 
eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 
isikuandmed kustutakse või parandatakse 
põhjendamatu viivituseta;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloolistel, 
statistilistel või teaduslikel eesmärkidel
kooskõlas artiklis 83 sätestatud eeskirjade 
ja tingimustega ning kui korrapäraselt 
hinnatakse nende edasise säilitamise 
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säilitamise vajalikkust; vajalikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 
töötlemistoimingud vastavad käesolevale 
määrusele.

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja nõudmise 
korral tõendab kohaselt volitatud 
järelevalveasutusele, et vastutav töötleja 
töötleb andmeid vastavalt käesoleva
määruse artikli 51 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid 
ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 364
Silvia-Adriana Ţicău

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

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel 
või mitmel konkreetsel eesmärgil;

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
ja teadliku nõusoleku töödelda oma 
isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel 
eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Antud nõusolek peaks olema selgesõnaline ja teadlik.

Muudatusettepanek 365
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti 
osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või 
lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete 
võtmiseks vastavalt andmesubjekti 
taotlusele;

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti 
osalusel sõlmitud lepingu või kollektiivsete 
kokkulepete, näiteks kollektiivlepingute ja 
ettevõtte kokkulepete täitmiseks või 
lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete 
võtmiseks vastavalt andmesubjekti 
taotlusele;

Or. de

Selgitus

Kollektiivsed kokkulepped on Saksamaal riikliku õigusega samaväärsed ja võivad seetõttu 
olla samuti seadusliku andmete töötlemise aluseks.

Muudatusettepanek 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
riiklike või rahvusvaheliste seadusjärgse 
kohustuse, regulatiivse eeskirja, juhise, 
tööstuse tegevusjuhiste, sealhulgas 
järelevalveasutuse nõuete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Käesoleva sättega tuleks tagada, et kaasatud on riiklikud finantsmäärused või tegevusjuhised.

Muudatusettepanek 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) andmete töötlemine sellisel määral, 
mis on vajalik võrgu- ja infoturbe 
tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek lisab teksti põhjenduses 39 sätestatud kaitsemeetmed, 
täpsustades õiguslikult siduvas artiklis, et andmete töötlemine võrgu- ja infoturbe tagamise 
eesmärgil on seaduslik andmete töötlemine.

Muudatusettepanek 368
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 

e) töötlemine on vajalik ülesande 
täitmiseks vastutava töötleja avaliku võimu 
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töötleja avaliku võimu teostamiseks; teostamiseks või avalikes huvides oleva 
ülesande täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Muudatusettepanek 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 371
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

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

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

Or. en

Selgitus

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Muudatusettepanek 373
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) nime, aadressi, ametikoha, filiaali, 
kontaktandmete, sealhulgas 
telefoninumbri ja elektronposti aadressi 
töötlemine on alati seaduslik. Seda 
tingimust siiski ei kohaldata, kui 
nimetatud andmeid kogutakse, 
säilitatakse ja – kui neid kasutatakse koos 
teiste andmetega – hinnatakse 
eesmärgipäraselt ning kui sellised 
andmed võivad sel juhul anda tulemuseks 
andmesubjekti tervikliku isiku- ja 
liikumisprofiili või kui sellised andmed 
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kirjeldavad või kujutavad andmesubjekti 
laimaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) töötlemine on piiratud varjunimega 
tähistatud andmetega ning teenuse 
saajale antakse õigus esitada vastuväiteid 
vastavalt artikli 19 lõikele 3 (uus).

Or. en

Muudatusettepanek 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) andmeid kogutakse kõigile 
kättesaadavatest avalikest registritest, 
nimistutest või dokumentidest;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Angelika Niebler

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

f a) töötlemine on vajalik isikuandmete 
anonüümseks muutmiseks või 
varjamiseks varjunime abil;

Or. de

Selgitus

Töötlemine peab olema lubatud selleks, et isikuandmeid oleks võimalik anonüümseks muuta 
või varjunime abil varjata.

Muudatusettepanek 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) töödeldakse ainult varjunimega 
tähistatud andmeid, kus andmesubjekt on 
piisavalt kaitstud;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kui vastutav töötleja usaldab 
isikuandmed kolmandale isikule, siis on 
viimane kaasvastutav käesoleva määruse 
täitmise eest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 379
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) töötlemine on rangelt vajalik, et 
nõuetekohaselt reageerida tuvastatud 
võrgu- ja/või infoturbe juhtumitele, 
rikkumistele või rünnakutele;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) töödeldakse ainult anonüümseid või 
varjunimega tähistatud andmeid.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete töötlemise seaduslikuks muutmine, kui andmed on muudetud pseudonüümseteks, 
soodustab võimalikult väheste andmete kogumist ning andmete „varjunimega tähistamise” 
tava kasutamist kõikide andmesubjektide kasuks, kuna määratluse kohaselt ei saa selliseid 
andmeid seostada andmesubjektiga, välja arvatud juhul, kui kasutatakse täiendavaid 
andmeid, mille suhtes kohaldatakse eraldi ja konkreetset tehnilist ja organisatsiooni kontrolli.

Muudatusettepanek 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) töödeldakse üksnes andmete 
anonüümseks muutmise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmete töötlemine 
otseturustuseks kaubanduslikel 
eesmärkidel on seaduslik üksnes siis, kui 
andmesubjekt on andnud oma eelneva 
nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks 
sellise turustamise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv nõuab nõusolekut otseturustuseks 
ja käitumispõhiseks internetireklaamiks. Seetõttu tuleb käesoleva määrusega tagada samal
tasemel standardid otseturunduse jaoks nii võrgukeskkonnas kui ka sellest väljaspool.

Muudatusettepanek 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Isikuandmete töötlemine ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil on seaduslik, kui artiklis 83 
osutatud tingimused on täidetud ja 
kaitsemeetmed võetud.

2. Isikuandmete edasine töötlemine ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil on seaduslik, kui artiklis 83 
osutatud tingimused on täidetud ja 
kaitsemeetmed võetud.
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Or. en

Selgitus

Oluline on täpsustada ja lubada edasist töötlemist (nt andmesubjektiga seotud andmete 
seostamine, parandamine ja lisamine), kuna kaasaegsed ja innovatiivsed rahvatervise 
uuringud ehitatakse üles paljudele andmekogumitele ja varasematele sarjadele.

Muudatusettepanek 384
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Määrus ei tunnista praegu veel andmete erinevaid liike ega nende erinevat töötlemist.

Muudatusettepanek 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi õiguses tuleb lähtuda 
avalikust huvist või teiste isikute õiguste ja 
vabaduste kaitsmise eesmärgist ning
arvestada isikuandmete kaitse õiguse 
olemust, ja see peab olema 

Liikmesriigi õiguses tuleb lähtuda 
avalikust huvist või teiste isikute õiguste ja 
vabaduste kaitsmise eesmärgist.
Liikmesriigi õiguses tuleb arvestada ka
isikuandmete kaitse õiguse olemust, 
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proportsionaalne taotletava õiguspärase 
eesmärgiga.

käesolevat määrust ja rahvusvahelisi 
uurimusi, mida liikmesriik on otsustanud 
järgida. Lõpetuseks on liikmesriik 
kohustatud hindama ja otsustama, kas 
riiklik õigus on ja peab olema 
proportsionaalne taotletava õiguspärase 
eesmärgiga või kas õiguspärast eesmärki 
on võimalik saavutada eraellu vähem 
sekkuvamaid lahendusi kasutades.

Or. en

Selgitus

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Muudatusettepanek 386
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 punktis f osutatu korral 
teavitab vastutav töötleja andmesubjekti 
selgesõnaliselt ja eraldi. Samuti 
avalikustab vastutav töötleja põhjused, 
miks ta usub, et tema huvid kaaluvad üles 
andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 388
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid tuleb koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel 
eesmärkidel ning neid ei ole lubatud töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega 
vastuolus.

Muudatusettepanek 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte tuleks lubada üksnes siis, kui nende kohaldamisala puudutab 
seadusandliku akti mitteolemuslikke osi. Käesoleva määruse seaduslikkuse määratlus ja 
kohaldamisala on sama määruse olemuslikud osad ning seetõttu ei tohiks nende suhtes 
kohaldada delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 390
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Euroopa Andmekaitsenõukogu peaks 
koostama nimekirja kriteeriumitest, mida 
tuleb täita selleks, et õigustatud huvi oleks 
kehtiv õiguslik alus andmete töötlemiseks 
vastavalt lõike 1 punktile f, sealhulgas 
tooma näiteid juhtumite kohta, kus sellist 
alust võib kasutada.

Or. en

Selgitus

See ülesanne tuleks anda Euroopa Andmekaitsenõukogule.

Muudatusettepanek 392
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja peab suutma tõendada, 
et andmesubjekt on andnud nõusoleku 
töödelda oma isikuandmeid teatavatel 
eesmärkidel.

1. Vastutav töötleja peab igal juhul suutma 
tõendada, et andmesubjekt on andnud
eesmärgikindla, teadliku ja selgesõnalise
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja peab suutma tõendada, 
et andmesubjekt on andnud nõusoleku 
töödelda oma isikuandmeid teatavatel 
eesmärkidel.

1. Vastutav töötleja peab suutma tõendada, 
et andmesubjekt on andnud nõusoleku 
töödelda oma isikuandmeid teatavatel 
eesmärkidel artikli 1 lõike 1 punkti a 
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tähenduses. Nõusolek ei pea olema 
erivormingus.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmesubjekti vabatahtlikult antud 
konkreetset, teadlikku ja selgesõnalist 
nõusolekut tema isikuandmete 
töötlemiseks ei või eristada või liigitada 
vastavalt kõnealuste isikuandmete tüübile.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui sellise mõju hindamise 
tulemusena ei peeta vajalikuks nõusolekut 
mõnel teisel kujul, antakse nõusolek 
vaikimisi, konkreetse ja teadliku avalduse 
või muu tegevusega.

Or. de

Muudatusettepanek 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui andmesubjekt peab nõusoleku 
andma kirjaliku kinnitusena, mis hõlmab 
ka muid küsimusi, siis tuleb nõusoleku 
andmise taotlus esitada selgelt muudest 
küsimustest eraldi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 397
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek 
igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine 
ei mõjuta enne tühistamist toimunud 
töötlemise seaduslikkust. Juhul kui 
andmete töötlemine on vajalik selleks, et 
vastutav töötleja saaks pakkuda 
andmesubjektile teenust piisavalt 
turvaliselt, võib nõusoleku tühistamisega 
lõppeda teenuse osutamine.

Or. en

Selgitus

Kui nõusoleku tühistamine kahjustaks teenuseosutaja võimalusi kaitsta asjakohaselt 
andmesubjekti isikuandmeid, ei tohiks teenuseosutajat kohustada pakkuma eespool nimetatud 
teenust. Kui näiteks andmesubjekt on tühistanud oma isikuandmete töötlemise nõusoleku, ei 
tohiks panka kohustada pakkuma jätkuvalt krediitkaarditeenust, et vältida kuritarvitusi.

Muudatusettepanek 398
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 400
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Töötaja nõusolek ei anna tööandjale 
andmete töötlemiseks õiguslikku alust.
Andmete töötlemise seaduslikkust tuleb 
hinnata vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktidele a–f ja lõigetele 2–5. 
Individuaalse nõusoleku vastavalt 
artikli 6 lõike 1 punktile a võib asendada 
kollektiivsete kokkulepetega kui õigusliku 
alusega, eelkõige kollektiivlepingute või 
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töönõukogu vaheliste lepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui seda pole antud 
vabatahtlikult.

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 402
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse
infoühiskonna teenuste pakkumisel otse 
lapsele, on kuni 13aastase lapse 
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 
on andnud nõusoleku või loa lapse vanem 
või eeskostja. Vastutav töötleja teeb 

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 
teenuste pakkumisel otse lapsele, on kuni 
13aastase lapse isikuandmete töötlemine 
seaduslik ainult sellisel juhul ja sellises 
ulatuses, kui selleks on andnud nõusoleku 
või loa lapse vanem või eeskostja. Vastutav 
töötleja teeb kontrollitava nõusoleku 
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kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 
mõistlikke jõupingutusi.

saamiseks olemasolevat tehnoloogiat 
arvesse võttes mõistlikke jõupingutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 
infoühiskonna teenuste pakkumisel otse 
lapsele, on kuni 13aastase lapse
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 
on andnud nõusoleku või loa lapse vanem 
või eeskostja. Vastutav töötleja teeb 
kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 
mõistlikke jõupingutusi.

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 
infoühiskonna teenuste pakkumisel otse 
lapsele, on kuni 13aastase andmesubjekti
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 
on andnud nõusoleku või loa lapse vanem 
või eeskostja. Vastutav töötleja teeb 
kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 
mõistlikke jõupingutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 
infoühiskonna teenuste pakkumisel otse 
lapsele, on kuni 13aastase lapse 
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 
on andnud nõusoleku või loa lapse vanem 
või eeskostja. Vastutav töötleja teeb 
kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 
infoühiskonna teenuste pakkumisel otse 
lapsele, on kuni 15aastase lapse 
isikuandmete töötlemine seaduslik ainult 
sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks 
on andnud nõusoleku või loa lapse vanem 
või eeskostja. Vastutav töötleja teeb 
kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 



AM\922342ET.doc 25/158 PE922.342v01-00

ET

mõistlikke jõupingutusi. mõistlikke jõupingutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 405
Marian Harkin, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui infoühiskonna teenus teeb 
sotsiaalvõrgustiku vahendid lastele 
kättesaadavaks, peab see võtma 
erimeetmed nende heaolu kaitsmiseks, 
sealhulgas tagades võimalikult suurel 
määral selle, et nad on teadlikud, kellega 
nad suhtlevad.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 osutatud 
kontrollitava nõusoleku saamise 
meetodite suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid. Seejuures kaalub 
komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kohustused on juba selged, VKE-de vabastamist ei saa delegeerida komisjonile.

Muudatusettepanek 407
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 osutatud 
kontrollitava nõusoleku saamise meetodite 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid. Seejuures kaalub komisjon 
konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-
, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 1 osutatud 
kontrollitava nõusoleku saamise meetodite 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid. Seejuures kaalub komisjon 
sidusrühmadega konsulteerides
konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-
, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kontrollitava nõusoleku saamise 
meetodite jaoks kehtestada tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 409
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Taanis on kaitsmist vajavate andmete erikategooriad laiemad kui see on ettenähtud kõnealuse 
määrusega. Määruse vastuvõtmise tagajärjel satuvad Taani kodanikud halvemasse olukorda 
kui praegu kehtivate õigusaktidega. Seetõttu soovitatakse laiendada eriliike, et need 
hõlmaksid ka „märkimisväärseid sotsiaalseid probleeme ja isiklikke andmeid”.

Muudatusettepanek 411
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 412
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on artiklites 7 ja 8 
sätestatud tingimustel andnud nõusoleku 
neid isikuandmeid töödelda, välja arvatud 
juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse 
kohaselt ei saa andmesubjekt lõikes 1 
nimetatud keeldu tühistada, või

a) andmesubjekt on artiklites 7 ja 8 
sätestatud tingimustel andnud nõusoleku 
neid isikuandmeid töödelda, või

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava 
töötleja tööõigusest tulenevate kohustuste 
ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on 
lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, 
milles on sätestatud piisavad 
kaitsemeetmed, või

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava 
töötleja tööõigusest tulenevate kohustuste 
ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on 
lubatud liidu või liikmesriigi õiguse või 
tööturul sõlmitud kollektiivlepingutega, 
milles on sätestatud piisavad 
kaitsemeetmed, või

Or. en

Selgitus

Kollektiivlepinguid tuleks endiselt pidada piisavaks isikuandmete töötlemiseks.

Muudatusettepanek 414
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava 
töötleja tööõigusest tulenevate kohustuste 
ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on 
lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, 
milles on sätestatud piisavad 
kaitsemeetmed, või

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava 
töötleja tööõigusest tulenevate kohustuste 
ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on 
lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, 
milles on sätestatud piisavad 
kaitsemeetmed andmesubjekti põhiõiguste 
ja huvide jaoks, või

Or. en

Muudatusettepanek 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) töötlemine toimub poliitilise, 
filosoofilise, religioosse või 
ametiühingulise suunitlusega sihtasutuse, 
ühenduse või muu mittetulundusühingu 
õiguspärase tegevuse raames, mille suhtes 
kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, 
ning kui töötlemine käsitleb ainult 
asjaomase ühingu liikmeid või endisi 
liikmeid või isikuid, kes on kõnealuse 
ühinguga püsivalt seotud tema tegevuse 
eesmärkide tõttu, ning tingimusel et 
andmeid ei avalikustata väljaspool seda 
ühingut ilma andmesubjekti nõusolekuta, 
või

d) töötlemine toimub poliitilise, 
filosoofilise, religioosse või 
ametiühingulise suunitlusega sihtasutuse, 
ühenduse, tööturu organisatsioonide või 
muu mittetulundusühingu õiguspärase 
tegevuse raames, mille suhtes kohaldatakse 
vajalikke kaitsemeetmeid, ning kui 
töötlemine käsitleb ainult asjaomase 
ühingu liikmeid või endisi liikmeid või 
isikuid, kes on kõnealuse ühinguga püsivalt 
seotud tema tegevuse eesmärkide tõttu, 
ning tingimusel et andmeid ei avalikustata 
väljaspool seda ühingut ilma 
andmesubjekti nõusolekuta, või

Or. en

Selgitus

Oluline on see, et tööturu organisatsioonid võivad jätkata oma liikmete isiklike andmete 
töötlemist ja vahetamist.

Muudatusettepanek 416
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) töötlemine on vajalik sellise avaliku 
huviga seotud ülesande täitmiseks, mis on 
ettenähtud liidu või liikmesriigi õiguses, 
milles on sätestatud asjakohased 
kaitsemeetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või

g) töötlemine on vajalik sellise avaliku 
huviga seotud ülesande täitmiseks, mis on 
ettenähtud liidu või liikmesriigi õiguses, 
milles on sätestatud asjakohased 
kaitsemeetmed andmesubjekti põhiõiguste 
ja õigustatud huvi kaitsmiseks, või

Or. en
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Muudatusettepanek 417
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) töötlemine on vajalik sellise avaliku 
huviga seotud ülesande täitmiseks, mis on 
ettenähtud liidu või liikmesriigi õiguses, 
milles on sätestatud asjakohased 
kaitsemeetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või

g) töötlemine ja jagamine on vajalik sellise 
avaliku huviga seotud ülesande täitmiseks, 
mis on ettenähtud liidu või liikmesriigi 
õiguses, milles on sätestatud asjakohased 
kaitsemeetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või

Or. en

Muudatusettepanek 418
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) tervislikku seisundit käsitlevate andmete 
töötlemine on vajalik tervise kaitseks, kui 
artiklis 81 osutatud tingimused on täidetud 
ja kaitsemeetmed võetud, või

h) tervislikku seisundit käsitlevate andmete 
töötlemine ja jagamine on vajalik tervise 
kaitseks, kui artiklis 81 osutatud 
tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
võetud, või

Or. en

Muudatusettepanek 419
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) töötlemine on vajalik ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, kui artiklis 83 osutatud 

i) töötlemine ja jagamine on vajalik 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil, kui artiklis 83 
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tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
võetud, või

osutatud tingimused on täidetud ja 
kaitsemeetmed võetud, või

Or. en

Muudatusettepanek 420
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
või kui töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest tuleneva kohustuse või 
olulise avalike huvidega seotud ülesande 
täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 
liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 
sätestatud piisavad kaitsemeetmed. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
või kui töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest tuleneva kohustuse või 
olulise avalike huvidega seotud ülesande 

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
või kui töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest tuleneva kohustuse või 
tööturu kollektiivlepingute või olulise 
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täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 
liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 
sätestatud piisavad kaitsemeetmed. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

avalike huvidega seotud ülesande 
täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 
liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 
sätestatud piisavad kaitsemeetmed. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kollektiivlepinguid järgivad töötajad saavad teavet (võimalike) tööandjate 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta. See on eriti vajalik lastega kokku puutuvate tööandjate 
puhul.

Muudatusettepanek 422
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
või kui töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest tuleneva kohustuse või 
olulise avalike huvidega seotud ülesande 
täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 
liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 
sätestatud piisavad kaitsemeetmed. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid, 
kuritegusid ja süüdimõistva kohtuotsuseta 
juhtumeid ja nendega seotud 
turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
või kui töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest tuleneva kohustuse või 
olulise avalike huvidega seotud ülesande 
täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 
liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 
sätestatud piisavad kaitsemeetmed 
andmesubjekti põhiõiguste kaitseks. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

Or. en
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Muudatusettepanek 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
või kui töötlemine on vajalik vastutava 
töötleja suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest tuleneva kohustuse või 
olulise avalike huvidega seotud ülesande 
täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 
liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 
sätestatud piisavad kaitsemeetmed. 
Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 
registrit võib pidada ainult ametiasutuse 
järelevalve all.

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse vastavalt artiklis 83 a 
osutatud tingimustele ja kaitsemeetmetele 
või ametiasutuse järelevalve all või kui 
töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
suhtes kohaldatavatest õigusaktidest 
tuleneva kohustuse või olulise avalike 
huvidega seotud ülesande täitmiseks (või 
selle mittetäitmisest hoidumiseks) või
niivõrd, kuivõrd see on lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
piisavad kaitsemeetmed. Süüdimõistvate 
kohtuotsuste täielikku registrit võib pidada 
ainult ametiasutuse järelevalve all.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse sõnastust, nähes ette järelevalvega kontrolli 
organisatsioonide üle, mis töötlevad süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitlevaid andmeid. 
Muudatusettepanekus selgitatakse ka, et õigusaktides ei nõuta sõnaselgelt iga 
töötlemistoimingut, mis viiakse läbi õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks. Mõnel puhul 
on selline andmetöötlus osa usaldusväärsest riskijuhtimisprotsessist, et hoiduda 
õigusrikkumisest.

Muudatusettepanek 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) tervislikku seisundit käsitlevate 
andmete töötlemine on vajalik eraisiku 
sotsiaalkaitse jaoks ja pakub eelkõige 
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sissetulekukindlust või vahendeid riskide 
juhtimiseks, mis on andmesubjekti või 
temast sõltuvate inimeste ja varade 
huvides, või parandab põlvkondade 
võrdsust jaotamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, milles täpsustatakse lõikes 1 
osutatud isikuandmete eriliikide 
töötlemise kriteeriume, tingimusi ja 
kaitsemeetmeid ning lõikes 2 osutatud 
erandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 426
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, milles täpsustatakse lõikes 1 
osutatud isikuandmete eriliikide töötlemise 
kriteeriume, tingimusi ja kaitsemeetmeid 
ning lõikes 2 osutatud erandeid.

3. Euroopa Andmekaitsenõukogule 
usaldatakse ülesanne anda välja soovitusi 
seoses kriteeriumite, tingimuste ja 
asjakohaste kaitsemeetmetega
isikuandmete eriliikide kaitsmiseks 
vastavalt lõikele 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 427
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Uurimisandmebaaside vastutav töötleja 
annab üldteavet uurimisandmebaasi 
esialgsete andmeallikate kohta.

Or. en

Selgitus

Kui andmesubjekt tahab teada, milliseid andmeid on uurimisandmebaasis tema kohta 
registreeritud, siis peab andmesubjektil olema võimalus võtta ühendust esialgse 
andmeallikaga. Uurimisandmebaaside vastutavad töötlejad annavad teada, milliseid allikaid 
nad uurimisandmete kogumiseks kasutavad ja mille jaoks neid andmeid kasutatakse. Sellist 
teavet antakse üldistel alustel, veebilehtedel jne, viitega allikale, kust andmeid saadakse. 
Üksikasjalikku teavet andmete sisu kohta antakse esialgsest andmeallikast.

Muudatusettepanek 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Isikuandmete kaitse määrust ei tohiks 
kohaldada anonüümseks muudetud 
andmete suhtes. Juhul kui vastutav töötleja 
töötleb selliseid andmeid, mille alusel ei 
saa füüsilist isikut tuvastada, ei ole ta 
kohustatud hankima lisateavet ainult 
käesoleva määruse täitmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa vastutava 
töötleja käsutuses olevate vahendite 
kaudu füüsilist isikut tuvastada, ei ole ta 
kohustatud hankima lisateavet ainult 
käesoleva määruse täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist või 
juriidilist isikut tuvastada, ei ole ta 
kohustatud hankima lisateavet ainult 
käesoleva määruse täitmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
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andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

andmeid, eelkõige anonüümseks 
muudetud või varjunimega tähistatud 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet andmesubjekti tuvastamiseks või 
individualiseerimiseks ainult käesoleva 
määruse täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
anonüümseid andmeid või kui vastutav 
töötleja alustab töödeldavate andmete 
anonüümseks muutmist, ei ole ta 
kohustatud hankima lisateavet nõusoleku 
kohta ainult käesoleva määruse täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 433
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima
lisateavet ainult käesoleva määruse 
täitmiseks.

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 
andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 
tuvastada, ei hangi ta lisateavet ainult 
käesoleva määruse täitmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 434
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja kehtestab läbipaistvad 
isikuandmete töötlemise ja 
andmesubjektide õiguste kaitsmise 
põhimõtted ja teeb need lihtsalt 
kättesaadavaks.

1. Vastutav töötleja kehtestab läbipaistvad 
isikuandmete töötlemise ja 
andmesubjektide õiguste kaitsmise 
põhimõtted ja vastavasisulise taotluse 
korral annab asjakohasel viisil igaühele 
artikli 28 lõike 2 punktides a–g esitatud 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja esitab andmesubjektile 
kogu teabe isikuandmete töötlemise ja 
sellega seotud teabevahetuse kohta, tehes 
seda arusaadavas vormis ning 
andmesubjektile kohandatud selges ja
lihtsas keeles, eelkõige kui teave 
esitatakse lapsele.

2. Vastutav töötleja esitab andmesubjektile 
kogu teabe isikuandmete töötlemise ja 
sellega seotud teabevahetuse kohta, millele 
ta on käesoleva määruse kohaselt 
kohustatud juurdepääsu tagama, tehes 
seda arusaadavas vormis, millest saab aru 
keskmiselt teadlik, tähelepanelik ja 
arusaav keskmine tarbija.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Direktiivi 2002/58/EÜ artikkel 12 ja 
direktiivi 2002/22/EÜ artikkel 20 ja 
artikli 21 lõike 3 punkt e kohaldavad 
andmesubjektide õiguse läbipaistvale 
teabele ja teavitamisele, mille kohaselt 
peab vastutav töötleja teavitama 
andmesubjekte nende õigustest seoses 
nende isikliku teabe kasutamisega ja 
juhtima tähelepanu süsteemidele, mis on 
välja töötatud vastavalt kavandatud 
privaatsuse põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artikkel 12 ja universaalteenuste 
direktiivi artiklid 20 ja 21 hõlmavad kataloogiteenuseid osana universaalteenuste ulatusest. 
Kataloogiandmebaaside teenuseosutajad peavad olema „kõikehõlmavad“ ning seetõttu on 
abonendiandmete kaasamine oluline, nagu ka vajadus selle järele, et abonente teavitatakse 
selgesõnaliselt nende kõikidest võimalustest, sõltumata liikmesriigi poolt vastu võetud 
mudelist (opt-in, opt-out mudel või nende kombinatsioon).

Muudatusettepanek 437
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 
jooksul pärast taotluse kättesaamist,
artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 
tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 
tähtaega võib pikendada ühe kuu võrra, kui 
oma õigust kasutavad mitu andmesubjekti 
ja mõistlikus ulatuses on vajalik 
nendepoolne koostöö, et vältida vastutava 
töötleja jaoks ebavajalikke ja 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 
jooksul pärast taotluse kättesaamist, 
artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 
tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 
tähtaega võib pikendada ühe kuu võrra, kui 
oma õigust kasutavad mitu andmesubjekti 
ja mõistlikus ulatuses on vajalik 
nendepoolne koostöö, et vältida vastutava 
töötleja jaoks ebavajalikke ja 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
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Kõnealune teave esitatakse kirjalikult. Kui 
andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti.

Kõnealune teave esitatakse kirjalikult.

Or. de

Selgitus

Eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks tähendaks see tohutuid 
bürokraatiakulusid, kui peaks olema vaja teha elektroonilisi toiminguid menetluse 
elektroonilise läbiviimise tagamiseks.

Muudatusettepanek 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja kehtestab artiklis 14 
osutatud teabe esitamise ning artiklites 13 
ja 15–19 nimetatud andmesubjekti õiguste 
kasutamise korra. Ta sätestab eelkõige 
mehhanismid, mille kohaselt lihtsustatakse 
artiklites 13 ja 15–19 osutatud toimingute 
tegemise taotluse esitamist. Isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel teeb vastutav 
töötleja kättesaadavaks vahendid, millega 
taotluse saab esitada elektrooniliselt.

1. Vastutav töötleja kehtestab artiklis 14 
osutatud teabe esitamise ning artiklites 13 
ja 15–19 nimetatud andmesubjekti õiguste 
kasutamise korra. Ta sätestab eelkõige 
mehhanismid, mille kohaselt lihtsustatakse 
artiklites 13 ja 15–19 osutatud toimingute 
tegemise taotluse esitamist. Isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel võib vastutav 
töötleja teha kättesaadavaks vahendid,
millega taotluse saab esitada 
elektrooniliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 
jooksul pärast taotluse kättesaamist, 
artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 
tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 
tähtaega võib pikendada ühe kuu võrra, kui 
oma õigust kasutavad mitu andmesubjekti 
ja mõistlikus ulatuses on vajalik 
nendepoolne koostöö, et vältida vastutava 
töötleja jaoks ebavajalikke ja 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
Kõnealune teave esitatakse kirjalikult. Kui 
andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti.

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 
jooksul pärast taotluse kättesaamist, 
artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 
tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 
tähtaega võib pikendada ühe kuu võrra, kui 
oma õigust kasutavad mitu andmesubjekti 
ja mõistlikus ulatuses on vajalik 
nendepoolne koostöö, et vältida vastutava 
töötleja jaoks ebavajalikke ja 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
Kõnealune teave esitatakse kirjalikult. Kui 
andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti, või kui vastutaval töötlejal on alust 
arvata, et sellise teabe esitamisega 
elektrooniliselt võib kaasneda 
märkimisväärne pettuseoht.

Or. en

Selgitus

Osade andmete, näiteks laenutaotluste esitamine elektroonilises vormis võib põhjustada 
andmete muutmist või identiteedivargust, kui need edastatakse tarbijatele. Andmete 
avaldamine peaks sõltuma autentimise kontrollist, mis vastab andmeid valdava asutuse poolt 
kehtestatud kriteeriumitele, et vältida andmete hõivamist, kuritarvitamist, petmise eesmärgil 
kasutamist või muutmist.

Muudatusettepanek 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 
teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 
võeta. Kui taotlused on selgelt 
põhjendamatud, sest neid esitatakse 
korduvalt, võib vastutav töötleja võtta 

4. Andmesubjekti taotluse korral ei tohi 
tasu lõikes 1 osutatud toimingute tegemise 
või teabe andmise eest ületada vastutavale 
töötlejale taotluste käsitlemisel tekkinud 
tegelikke kulusid.
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taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest tasu või jätta toimingud 
tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
selgelt põhjendamatu.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 
teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 
võeta. Kui taotlused on selgelt 
põhjendamatud, sest neid esitatakse 
korduvalt, võib vastutav töötleja võtta 
taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest tasu või jätta toimingud 
tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
selgelt põhjendamatu.

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 
teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 
võeta. Kui taotlused on selgelt 
põhjendamatud, eelkõige nende 
mahukuse, keerukuse või korduva 
esitamise tõttu, võib vastutav töötleja võtta 
taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest asjakohast, mittekasumlikku
tasu või keelduda toimingute tegemisest. 
Sel juhul lasub vastutaval töötlejal 
kohustus tõendada, et taotlus on selgelt 
põhjendamatu.

Or. en

Selgitus

Andmete hoidmine andmebaasides põhjustab kulusid. Andmesubjektidelt andmetele 
juurdepääsu eest asjakohase ja kasumit mitteandva tasu nõudmine aitaks piirata asjatuid 
taotlusi ja takistaks petturitel saada enda valdusesse rohkelt tarbijate krediidiandmeid, mida 
saaks kasutada pettuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 442
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, milles täpsustatakse lõikes 4 
osutatud taotluse selgelt põhjendamatuks 
tunnistamise kriteeriumid ja tingimused 
ning tasu suurus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 
osutatud teavitamise, sealhulgas 
elektroonilise teavitamise tüüpvormid ja -
korra. Seejuures võtab komisjon 
asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete suhtes. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

6. Komisjon kehtestab lõikes 2 osutatud 
teavitamise, sealhulgas elektroonilise 
teavitamise tüüpvormid ja täpsustab 
vastava tüüpkorra. Seejuures võtab 
komisjon asjakohased meetmed mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
suhtes. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. fr

Selgitus

Tüüpvormide ja -korra kehtestamine on vajalik nõue, et tagada selle meetme tõhus 
rakendamine, eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poolt.

Muudatusettepanek 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 
osutatud teavitamise, sealhulgas 
elektroonilise teavitamise tüüpvormid ja -
korra. Seejuures võtab komisjon 
asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete suhtes. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 
osutatud teavitamise tüüpkorra. Seejuures 
võtab komisjon asjakohased meetmed 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete suhtes. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vastutav töötleja edastab teabe andmete 
parandamise ja kustutamise kohta vastavalt 
artiklitele 16 ja 17 kõigile vastuvõtjatele, 
kellele andmed on avaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötlemise eesmärk, mille jaoks 
isikuandmeid kasutatakse, sealhulgas 
lepingu- ja üldtingimused, kui töötlemine 
põhineb artikli 6 lõike 1 punktil b, ning 

b) töötlemise konkreetne eesmärk, mille 
jaoks isikuandmeid kasutatakse, samuti 
teave isikuandmete tegeliku töötlemise 
kohta, sealhulgas lepingu- ja 
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vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;

üldtingimused, kui töötlemine põhineb 
artikli 6 lõike 1 punktil b, ning vastutava 
töötleja õigustatud huvi, samuti põhjused, 
miks vastutav töötleja usub, et tema huvid 
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused, kui töötlemine 
põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f;

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigused on tingimata vajalikud, et andmesubjektidel oleks suurem võim 
tegutseda ise oma andmete kaitsjana ja kasutada oma õigusi vastutavate töötlejate suhtes. 
Nad on üks peamisi võimalusi 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. Erandid ja vabastused

Muudatusettepanek 447
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) isikuandmete säilitamise tähtaeg, kui on 
võimalik nimetada täpne tähtaeg;

Or. en

Muudatusettepanek 448
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) isikuandmete säilitamise tähtaeg ja 
kriteeriumid selle tähtaja 
kindlaksmääramiseks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 449
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) eeldatav isikuandmete säilitamise 
tähtaeg;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) isikuandmete säilitamise maksimaalne 
tähtaeg;

Or. de

Selgitus

Eri andmete säilitamise tähtaeg on väga erinev ja seda ei ole sageli võimalik kohe alguses 
täpselt kehtestada. Siiski tuleks nimetada isikuandmete säilitamise maksimaalne tähtaeg.

Muudatusettepanek 451
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teatavate töötlemistegevuste 
olemasolu, mis mõjuvad üksikisikutele 
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kindlal viisil ning sellise töötlemise 
tagajärjed;

Or. en

Muudatusettepanek 452
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed, ning 
selliste kaebuste esitamise kord;

Or. en

Muudatusettepanek 453
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutusega ühenduse võtmiseks 
vajalik teave;

Or. en

Muudatusettepanek 454
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmete vastuvõtjad või 
vastuvõtjate liigid;

f) isikuandmete vastuvõtjad;

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigused on tingimata vajalikud, et andmesubjektidel oleks suurem võim 
tegutseda ise oma andmete kaitsjana ja kasutada oma õigusi vastutavate töötlejate suhtes. 
Nad on üks peamisi võimalusi 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.

Muudatusettepanek 455
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kui vastutav töötleja töötleb 
isikuandmeid artikli 20 lõikes 1 
kirjeldatud viisil, siis teave artikli 20 
lõikes 1 osutatud meetme kohta ja sellise 
töötlemise kavandatud mõju 
andmesubjektile;

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigused on tingimata vajalikud, et andmesubjektidel oleks suurem võim 
tegutseda ise oma andmete kaitsjana ja kasutada oma õigusi vastutavate töötlejate suhtes. 
Nad on üks peamisi võimalusi 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.

Muudatusettepanek 456
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) teave isikuandmete kaitsmiseks 
võetud konkreetsete turvameetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 457
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) muu teave, mis on vajalik 
andmesubjekti õigusi arvestava
andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete kogumise konkreetset 
olukorda.

h) mis tahes lisateave, mis on vajalik 
andmesubjekti nimel toimuva õiglase
andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete kogumise konkreetset 
olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Andmesubjektidel on õigus kohesele teavitamisele, kui on leitud, et nende isikuandmetele on 
ebaseaduslikult ligi pääsetud, et neid andmesubjektide vastu kasutada (nt mustad nimekirjad).

Muudatusettepanek 459
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 
andmesubjektile lisaks lõikes 1 osutatud 
teabele teatavaks ka isikuandmete allika, 
välja arvatud juhul, kui andmed 
pärinevad avalikult kättesaadavast 
allikast.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 461
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 462
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) andmed ei ole kogutud andmesubjektilt 
ja sellise teabe esitamine on võimatu või 
nõuab ülemääraseid jõupingutusi ja sellega 
kaasneb liigne halduskoormus, eriti kui 
töötlemist teostab VKE, nagu on 
määratletud ELi soovituses 2003/361 või

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et VKEdele ei panda käesoleva määruse tõttu liigset 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) andmed pärinevad avalikult 
kättesaadavast allikast.
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Or. en

Muudatusettepanek 464
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 465
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võib kehtestada tüüpvormid 
lõigetes 1–3 osutatud teabe esitamiseks, 
võttes vajaduse korral arvesse eri sektorite 
omadusi ja vajadusi ning isikuandmete 

8. Komisjon kehtestab tüüpvormid 
lõigetes 1–3 osutatud teabe esitamiseks, 
võttes vajaduse korral arvesse eri sektorite 
omadusi ja vajadusi ning isikuandmete 
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töötlemise olukordi. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

töötlemise olukordi, samuti asjaomaste 
sidusrühmade vajadusi, sealhulgas 
mitmekihiliste teadete võimalikku 
kasutamist. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 
vastutavalt töötlejalt taotluse alusel 
kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid 
töödeldakse või mitte. Juhul kui 
andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse, 
esitab vastutav töötleja talle järgmise teabe:

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 
vastutavalt töötlejalt taotluse alusel selge ja 
lihtsas keeles kinnitus selle kohta, kas tema 
isikuandmeid töödeldakse või mitte ning 
kas vastutav töötleja võtab andmesubjekti 
suhtes meetmed, mis põhinevad artikli 20 
lõikes 1 osutatud omadustel. See kehtib ka 
andmete puhul, mis ainult võimaldavad 
väljavalimist ja kus andmesubjekt saab 
ennast tõendatavalt autentida. Juhul kui 
andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse, 
ja/või sellised meetmed võetakse, esitab 
vastutav töötleja talle järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 467
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 
vastutavalt töötlejalt taotluse alusel 
kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid 

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 
vastutavalt töötlejalt taotluse alusel 
kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid 
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töödeldakse või mitte. Juhul kui 
andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse,
esitab vastutav töötleja talle järgmise 
teabe:

töödeldakse või mitte. Vastutav töötleja 
esitab andmesubjektile järgmise teabe, kui 
tema isikuandmeid töödeldakse, välja 
arvatud juhul, kui neid andmeid 
kasutatakse ajaloo- ja statistikauurimuste 
või teadustöö eesmärgil:

Or. en

Muudatusettepanek 468
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) millistele või mis liiki vastuvõtjatele 
isikuandmeid avalikustatakse või on 
avalikustatud, eelkõige teave kolmandates 
riikides olevate vastuvõtjate kohta;

c) millistele vastuvõtjatele isikuandmeid 
avalikustatakse või on avalikustatud, 
sealhulgas teave kõikide kolmandates 
riikides olevate vastuvõtjate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmete säilitamise tähtaeg; d) isikuandmete säilitamise maksimaalne 
tähtaeg;

Or. de

Selgitus

Eri andmete säilitamise tähtaeg on väga erinev ja seda ei ole sageli võimalik kohe alguses 
täpselt kehtestada. Siiski tuleks nimetada isikuandmete säilitamise maksimaalne tähtaeg.
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Muudatusettepanek 470
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed ja 
selliste kaebuste esitamise kord;

Or. en

Muudatusettepanek 471
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktteave;

Or. en

Muudatusettepanek 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vähemalt artiklis 20 osutatud meetmete 
puhul töötlemise tähtsus ja ettenähtavad 
tagajärjed.

h) töötlemise tähtsus ja ettenähtavad 
tagajärjed.

Or. en
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Muudatusettepanek 473
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) profiilianalüüsidel põhinevate 
meetmete korral vajalik teave profiilimisel 
kasutatud loogika kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 474
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) kui seda kasutatakse, siis millisel 
viisil ja millistel konkreetsetel eesmärkidel 
töödeldakse andmeid statistilistel 
eesmärkidel ning kuidas sellisel juhul 
tagatakse, et andmed, mis võimaldavad 
seostada teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest;

Or. en

Muudatusettepanek 475
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektil on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt teada, milliseid 
isikuandmeid töödeldakse. Kui 

2. Andmesubjektil on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt teada, milliseid 
isikuandmeid töödeldakse. Kui 
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andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti.

andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti. Vastutav töötleja tuvastab 
andmetele juurdepääsu taotleva 
andmesubjekti isiku käesoleva määruse 
artiklitest 5–10 tulenevates piirides.

Or. en

Selgitus

See täiendus on vajalik isikuandmete kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 476
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Andmesubjektil on õigus igal ajal 
saada andmeallika vastutavalt töötlejalt 
taotluse alusel kinnitus selle kohta, kas 
tema isikuandmeid töödeldakse 
uurimisandmebaasi jaoks vastavalt 
artiklis 10 osutatud sätetele.

Or. en

Selgitus

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Muudatusettepanek 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib kehtestada tüüpvormid
ja -korra lõikes 1 osutatud teabele 
juurdepääsu taotlemiseks ja 
võimaldamiseks, sealhulgas edastatavate 
isikuandmete subjekti tuvastamiseks, 
võttes arvesse eri sektorite omadusi ja 
vajadusi ning isikuandmete töötlemise 
olukordi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

4. Komisjon võib soovitada tüüpvormid ja
kehtestada tüüpkorra lõikes 1 osutatud 
teabele juurdepääsu taotlemiseks ja 
võimaldamiseks, sealhulgas edastatavate 
isikuandmete subjekti tuvastamiseks, 
võttes arvesse eri sektorite omadusi ja 
vajadusi ning isikuandmete töötlemise 
olukordi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Andmesubjektil on õigus vastutavalt 
töötlejalt taotleda ebatäpsete isikuandmete 
parandamist. Andmesubjektil on õigus 
taotleda mittetäielike isikuandmete 
täiendamist, sealhulgas parandusandmetega 
õiendi esitamise teel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 479
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri



PE922.342v01-00 60/158 AM\922342ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Õigus olla unustatud ja õigus andmete 
kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele

Or. en

Muudatusettepanek 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Õigus olla unustatud ja õigus andmete 
kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele

Or. en

Muudatusettepanek 481
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Andmesubjektil on õigus nõuda 
vastutavalt töötlejalt enda isikuandmete 
kustutamist ning levitamisest hoidumist, 
eriti kui tegemist on isikuandmetega, mille 
andmesubjekt tegi teatavaks lapsena, 
järgmistel põhjustel:

1. Andmesubjektil on õigus nõuda 
vastutavalt töötlejalt enda isikuandmete 
kustutamist ning levitamisest hoidumist, 
eriti kui tegemist on isikuandmetega, mille 
andmesubjekt tegi teatavaks lapsena, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus või see on avaliku 
sektori asutuse poolt volitatud või mõnel 
muul viisil avaliku sektori asutuse nimel 
tegutsev üksus, järgmistel põhjustel:

Or. en
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Selgitus

Avaliku sektori asutustel on õigusaktides sätestatud kohustus pidada mitmeid registreid ning 
nendest registritest ei saa andmesubjekti taotluse alusel andmeid kustutada.

Muudatusettepanek 482
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Andmesubjektil on õigus nõuda 
vastutavalt töötlejalt enda isikuandmete 
kustutamist ning levitamisest hoidumist, 
eriti kui tegemist on isikuandmetega, mille 
andmesubjekt tegi teatavaks lapsena, 
järgmistel põhjustel:

1. Andmesubjektil on õigus nõuda 
vastutavalt töötlejalt enda isikuandmete 
kustutamist ning levitamisest hoidumist, 
sealhulgas seoses isikuandmetega, mille 
andmesubjekt tegi teatavaks lapsena, 
järgmistel põhjustel:

Or. en

Selgitus

Sõna „eriti” viitab, et õigus olla unustatud on suurem, kui isikuandmed on seotud lapsega, 
ning pole nii tähtis, kui need ei ole seotud lapsega. See nüanss on ebaoluline. „Sealhulgas” 
võimaldab rõhutada lapsest andmesubjekti eripära, vähendamata seejuures üldist õigust olla 
unustatud.

Muudatusettepanek 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmeid ei ole enam vaja sellel 
eesmärgil, millega seoses need on kogutud 
või muul viisil töödeldud;

a) andmeid ei ole enam vaja sellel 
eesmärgil, millega seoses need on kogutud 
või edasiselt töödeldud ning õiguslikult 
kohustuslik minimaalne säilitamise 
tähtaeg on lõppenud;

Or. en
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Muudatusettepanek 484
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile a või kui nõusolekukohane 
andmete talletamise tähtaeg lõppenud ning 
puudub muu õiguslik alus andmete 
töötlemiseks;

b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile a või kui nõusolekukohane 
andmete talletamise tähtaeg lõppenud ning 
puuduvad muud õiguslikud alused
andmete töötlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile a või kui nõusolekukohane 
andmete talletamise tähtaeg lõppenud ning 
puudub muu õiguslik alus andmete 
töötlemiseks;

b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile a või kui nõusolekukohane 
andmete talletamise tähtaeg lõppenud ning 
puudub muu õiguslik alus andmete 
töötlemiseks või säilitamiseks;

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutustel võib olla õiguslik alus andmeteabe säilitamiseks, isegi kui neid ei 
töödelda, et tagada üksikisikutele õiguskindlus.

Muudatusettepanek 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete 
töötlemise artikli 19 kohaselt;

c) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete 
töötlemise artikli 19 kohaselt ja selline 
vaidlustamine on õigustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 487
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmete töötlemine ei vasta käesolevale 
määrusele muudel põhjustel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva sätte võimalikud tagajärjed on ebaselged ja neid tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastutav töötleja võtab kõik 
mõistlikud meetmed, et edastada teave 
andmete kustutamise kohta kõigile 
juriidilistele isikutele, kellele andmed on 
avaldatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõike 1 kohaldamine sõltub andmete 
vastutava töötleja suutlikkusest tuvastada 
kustutamistaotluse teinud andmesubjekti 
isik.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Juhul kui lõikes 1 osutatud vastutav 
töötleja on isikuandmed avalikustanud, 
peab ta enda avaldatud andmete suhtes 
võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud, 
sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada 
juriidilisi isikuid, kellele algupärane 
vastutav töötleja on andnud õiguse 
isikuandmete edasiseks töötlemiseks ja 
kes kõnealuseid andmeid töötlevad, sellest, 
et andmesubjekt taotleb neilt kõnealustele 
andmetele osutavate linkide ning 
andmekoopiate ja -korduste kustutamist. 
Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjekti 
poolt avalikustatud isikuandmete eest.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üldise korra suhtes tehtavad erandid, tingimusel, et anonüümseks muudetud andmed, 
mõningad varjunimega tähistatud andmed ja avalikult kättesaamatud või loetamatud andmed 
(nt krüpteeritud andmed või varundatud andmed) tuleks artiklist 17 vabastada, kuna kõiki 
kolmandatelt isikutelt pärit isikuandmeid on keeruline ja isegi võimatu kustutada ning sellest 
ei saa ka üksikisikud mingit kasu.

Muudatusettepanek 494
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 
viivitamatult kustutama, välja arvatud 
sellised andmed, mida tuleb säilitada:

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 
viivitamatult ja nõutavatest 
jõupingutustest olenemata kustutama, 
välja arvatud sellised andmed, mida tuleb 
säilitada:

Or. en

Muudatusettepanek 495
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 
viivitamatult kustutama, välja arvatud 
sellised andmed, mida tuleb säilitada:

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 
põhjendamatu viivituseta kustutama, välja 
arvatud sellised andmed, mida tuleb 
säilitada ja levitada:

Or. en

Muudatusettepanek 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 
viivitamatult kustutama, välja arvatud 
sellised andmed, mida tuleb säilitada:

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed
põhjendamatu viivituseta kustutama, välja 
arvatud sellised andmed, mida tuleb 
säilitada ja levitada:

Or. en

Selgitus

Kui vastutavate töötlejate suhtes kehtib seadusjärgne kohustus andmeid säilitada ja töödelda, 
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siis võivad nad olla kohustatud ka andma need andmed üle asjaomasele järelevalveasutusele, 
nagu näiteks kahtlaste tehingute aruanded rahapesu andmebüroodele rahapesuvastaste 
eeskirjade kontekstis.

Muudatusettepanek 497
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) avaliku huvi kaitsmiseks tervishoiu 
valdkonnas vastavalt artiklile 81;

(b) avaliku huvi kaitsmiseks tervishoiu 
valdkonnas ja tervise kaitse eesmärkidel
vastavalt artiklile 81;

Or. en

Muudatusettepanek 498
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavalt liidu või liikmesriigi õigusest 
tulenevale vastutava töötleja kohustusele 
säilitada isikuandmeid, liikmesriigi 
õigusaktid peavad lähtuma avaliku huvi 
kaitsmise eesmärgist ja põhimõttest, et 
isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 
proportsionaalsed taotletava õiguspärase 
eesmärgiga;

(d) vastavalt liidu või liikmesriigi õigusest 
tulenevale vastutava töötleja kohustusele 
säilitada isikuandmeid, peavad liikmesriigi 
õigusaktid nõudma põhjendust avalikust 
huvist lähtumise kohta ja lähtuma 
põhimõttest, et isikuandmete kaitse on 
õigus, ning olema proportsionaalsed 
taotletava õiguspärase eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) pettuse ennetamiseks ja 
tuvastamiseks, isikutuvastuseks ja/või 
krediidivõime või maksevõime 
kindlaksmääramiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Taotlused andmete parandamiseks, 
kustutamiseks või blokeerimiseks ei 
kahjusta sellist töötlemist, mis on vajalik 
ühe või mitme infosüsteemi 
vastupanuvõime kindlustamiseks, 
kaitsmiseks ja säilitamiseks. Peale selle ei 
kehti isikuandmete parandamise ja/või 
kustutamise õigus mis tahes 
isikuandmetele, mida tuleb säilitada 
seadusjärgse kohustuse tõttu või vastutava 
töötleja, volitatud töötleja või kolmandate 
isikute õiguste kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

On asjaolusid, mille puhul ei tohiks kehtida andmesubjekti õigus isikuandmeid parandada või 
kustutada – näiteks kooskõlas ELi liikmesriikide seaduste ja muude jurisdiktsioonidega, mis 
nõuavad teatavat tüüpi isikuandmete säilitamist riikliku julgeoleku seisukohast või võimalike 
kuritegude uurimiseks.

Muudatusettepanek 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Isikuandmete ülekantavus
1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral on 
andmesubjektil õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate andmete 
elektrooniline struktureeritud ja 
üldkasutatavas vormingus koopia, mida 
andmesubjekt saab omakorda kasutada.
2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse 
nõusoleku või lepingu alusel, on tal õigus 
neid isikuandmeid ning mis tahes muud 
tema esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 
ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 
kelle süsteemist andmed pärinevad.
3. Komisjon võib kindlaks määrata 
lõikes 1 osutatud elektroonilise vormingu 
ning isikuandmete lõike 2 kohase 
edastamise tehnilised standardid ja korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Andmete ülekantavus on konkurentsi-, mitte andmekaitsemeede. Seda võib olla kerge 
kuritarvitada, kuna halbade kavatsustega laenutaotleja võib ühelt töötlejalt oma 
krediidiajaloo saamise ja laenupakkujale esitamise vahepeal andmeid muuta. Andmeid ei või 
säilitada või töödelda samas keeles vastavalt samadele tüüpidele või korrale. See võib ka 
nõuda organisatsioonidelt nende kaubandussaladuste, ettevõttesisese oskusteabe ja teiste 
klientide kohta käiva teabe avaldamist.
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Muudatusettepanek 502
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Isikuandmete ülekantavus
1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral on 
andmesubjektil õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate andmete 
elektrooniline struktureeritud ja 
üldkasutatavas vormingus koopia, mida 
andmesubjekt saab omakorda kasutada.
2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse 
nõusoleku või lepingu alusel, on tal õigus 
neid isikuandmeid ning mis tahes muud 
tema esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 
ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 
kelle süsteemist andmed pärinevad.
3. Komisjon võib kindlaks määrata 
lõikes 1 osutatud elektroonilise vormingu 
ning isikuandmete lõike 2 kohase 
edastamise tehnilised standardid ja korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Andmesubjektidel on õigus tutvuda andmetega vastavalt määruse ettepaneku artiklis 15 
sätestatule. Andmetega tutvumise õigus annab igale andmesubjektile õiguse saada teavet selle 
kohta, missuguseid andmeid töödeldakse. Artikliga 18, millega antakse andmesubjektidele 
õigus saada oma andmete elektrooniline struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus koopia, 
ei kaasne märkimisväärset lisaväärtust seoses kodanike isikuandmete kaitsega.
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Muudatusettepanek 503
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral on 
andmesubjektil õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate andmete 
elektrooniline struktureeritud ja 
üldkasutatavas vormingus koopia, mida 
andmesubjekt saab omakorda kasutada.

1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral on 
andmesubjektil õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate andmete koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral on 
andmesubjektil õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate andmete 
elektrooniline struktureeritud ja 
üldkasutatavas vormingus koopia, mida 
andmesubjekt saab omakorda kasutada.

1. Isikuandmete elektroonilise töötlemise 
korral on andmesubjektil õigus saada 
vastutavalt töötlejalt töödeldavate andmete 
elektrooniline, koostalitlusvõimelises,
struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus koopia, mida andmesubjekt 
saab omakorda kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral on
andmesubjektil õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate andmete 
elektrooniline struktureeritud ja 
üldkasutatavas vormingus koopia, mida 
andmesubjekt saab omakorda kasutada.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 punktis e 
sätestatud kohustust kustutada andmed, 
kui need ei ole enam vajalikud, on 
struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise korral 
andmesubjektil õigus saada taotluse 
esitamisel vastutavalt töötlejalt 
töödeldavate andmete elektrooniline 
struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus koopia, mida andmesubjekt 
saab omakorda kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse nõusoleku 
või lepingu alusel, on tal õigus neid 
isikuandmeid ning mis tahes muud tema 
esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 
ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 
kelle süsteemist andmed pärinevad.

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse nõusoleku 
või lepingu alusel, on tal õigus neid 
isikuandmeid ning mis tahes muud tema 
esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse 
nõusoleku või lepingu alusel, on tal õigus 
neid isikuandmeid ning mis tahes muud 
tema esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 
ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 
kelle süsteemist andmed pärinevad.

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed, on tal õigus neid 
isikuandmeid ning mis tahes muud tema 
esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 
ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 
kelle süsteemist andmed pärinevad.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse nõusoleku 
või lepingu alusel, on tal õigus neid 
isikuandmeid ning mis tahes muud tema 
esitatud ja automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus säilitatavat 
teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 
ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 
kelle süsteemist andmed pärinevad.

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 
isikuandmed ja neid töödeldakse nõusoleku 
või lepingu alusel, on tal õigus neid 
isikuandmeid ning mis tahes muud tema 
esitatud või andmesubjektiga seotud ja 
automatiseeritud andmetöötlussüsteemis 
üldkasutatavas elektroonilises vormingus 
säilitatavat teavet edastada teise sellisesse 
süsteemi, ilma et seda takistaks vastutav 
töötleja, kelle süsteemist andmed 
pärinevad.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nimetatud õigus ei piira artikli 5 
punkti e kohast andmete kustutamise 
kohustust, kui need ei ole enam vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiked 1 ja 2 ei kehti anonüümseks 
muudetud ja varjunimega tähistatud 
andmete töötlemise korral, kui selliste 
andmete alusel ei ole andmesubjekt 
piisavalt tuvastatav või kui tuvastamiseks 
peaks vastutav töötleja varjunimega 
tähistamise protsessi olematuks tegema.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõiked 1 ja 2 ei kehti, kui vastutav 
töötleja suudab tõestada, et andmesubjekti 
andmeid ei ole võimalik teiste 
andmesubjektide andmetest eraldada.

Or. en
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Muudatusettepanek 512
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Isikuandmete lõike 2 kohaseks 
edastamiseks vajalike talitluste ja korraga 
seotud elektroonilise vormingu määrab
kindlaks vastutav töötleja, viidates kõige 
asjakohasematele kättesaadavatele 
tööstusstandarditele või tööstuse 
sidusrühmade või standardimisasutuste 
poolt kindlaks määratud standarditele.
Komisjon edendab ja abistab tööstust, 
sidusrühmi ja standardimisasutusi 
isikuandmete lõike 2 kohase edastamise
tehniliste standardite, meetodite ja korra
kaardistamisel ja vastuvõtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 osutatud elektroonilise 
vormingu ning isikuandmete lõike 2 
kohase edastamise tehnilised standardid ja 
korra määrab kindlaks vastutav töötleja 
ühtlustatud tööstusstandardite alusel või 
kui neid ei ole veel kindlaks määratud, 
siis töötatakse need standardimisasutuste 
kaudu tööstuse sidusrühmade poolt välja.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Komisjon ei peaks olema otsustusorgan ühtlustatud elektroonilise 
andmeedastusvormingu loomiseks. Muudatusettepanekus esitatud lähenemine on 
tehnoloogiliselt neutraalsem ja asjakohasem, võttes arvesse määrusega hõlmatud sektorite 
valikut.

Muudatusettepanek 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Vastutav töötaja peab tagama, et saadakse 
piisavad tõendid andmesubjekti isiku 
kohta, kui andmesubjekt jõustab 
käesoleva määruse artiklites 14–19 
osutatud õigused.

Or. en
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Selgitus

Kodanikud peavad nimetatud õiguste kasutamiseks oma isiku dokumenteerima, et olla kindel, 
et pole kuidagi võimalik isikuandmeid varastada.

Muudatusettepanek 516
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 
konkreetsest olukorrast lähtudes 
vaidlustada isikuandmete töötlemine 
artikli 6 lõike 1 punktide d, e ja f alusel, 
välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja 
tõendab, et töötlemine toimub täiesti 
õiguspärasel alusel, mis kaalub üles 
andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja 
vabadused.

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 
vaidlustada isikuandmete töötlemine 
artikli 6 lõike 1 punktide d, e ja f alusel, 
välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja 
tõendab, et töötlemine toimub täiesti 
õiguspärasel alusel, mis kaalub üles 
andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja 
vabadused.

Or. en

Selgitus

Õigus vaidlustada ei tohiks sõltuda andmesubjektide konkreetsest olukorrast.

Muudatusettepanek 517
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 
konkreetsest olukorrast lähtudes 
vaidlustada isikuandmete töötlemine 
artikli 6 lõike 1 punktide d, e ja f alusel, 
välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja 
tõendab, et töötlemine toimub täiesti 
õiguspärasel alusel, mis kaalub üles 
andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja 

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 
konkreetsest olukorrast lähtudes 
vaidlustada isikuandmete töötlemine 
artikli 6 lõike 1 punktide d ja e alusel, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja 
tõendab, et töötlemine toimub täiesti 
õiguspärasel alusel, mis kaalub üles 
andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja 
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vabadused. vabadused.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Isikuandmete töötlemisel otseturunduse 
eesmärgil on andmesubjektil õigus tasuta 
vaidlustada oma isikuandmete töötlemine 
nimetatud eesmärgil. Kõnealune õigus 
antakse andmesubjektile arusaadaval viisil 
ja muust teabest selgelt eraldi.

2. Isikuandmete töötlemisel otseturunduse 
eesmärgil või kui töötlemine toimub 
artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, on 
andmesubjektil õigus tasuta vaidlustada 
oma isikuandmete töötlemine nimetatud 
eesmärgil. Kõnealune õigus antakse 
andmesubjektile arusaadaval viisil, tehes 
seda andmesubjektile kohandatud selges 
ja lihtsas keeles, eelkõige kui teave 
esitatakse lapsele, ja muust teabest selgelt 
eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui varjunimega tähistatud andmeid 
töödeldakse artikli 6 lõike 1 punkti g 
kohaselt, on andmesubjektil õigus tasuta 
vaidlustada oma isikuandmete töötlemine 
nimetatud eesmärgil. Kõnealune õigus 
antakse andmesubjektile arusaadaval 
viisil ja muust teabest selgelt eraldi.

Or. en
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Muudatusettepanek 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui varjunimega tähistatud andmeid 
töödeldakse artikli 6 lõike 1 punkti g 
alusel, on andmesubjektil õigus see tasuta 
vaidlustada. Kõnealune õigus antakse 
andmesubjektile arusaadaval viisil ja 
muust teabest selgelt eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Profiilianalüüsil põhinevad meetmed Automaatsel töötlemisel põhinevad 
meetmed

Or. en

Selgitus

Artiklis 20 reguleeritakse profiilianalüüsi asemel automaatset töötlemist. Seetõttu tuleks 
artikli pealkiri muuta „Automaatsel töötlemisel põhinevad meetmed”.

Muudatusettepanek 522
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 523
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjektil on õigus vältida tema 
suhtes tehtavat ebaõiglast ja 
diskrimineerivat otsust, mis põhineb 
üksnes automaatsel töötlemisel, millega 
hinnatakse füüsilise isiku teatavaid 
isiklikke aspekte või analüüsitakse või 
prognoositakse tema tööpanust, 
majanduslikku olukorda, asukohta, tervist, 
eelistusi, usaldusväärsust ja käitumist.

Or. en

Selgitus

Oluline on siinkohal täpsustada andmesubjekti mõistet ning seadusega kehtestatud mõistet 
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„ebaõiglane ja diskrimineeriv” vastavalt direktiivile 2005/95/EÜ ebaausate kaubandustavade 
kohta.

Muudatusettepanek 524
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Füüsilisel isikul on õigus vältida tema 
suhtes tehtud ebaõiglast või 
diskrimineerivat otsust, mis põhineb 
üksnes automaatsel töötlemisel, millega 
hinnatakse füüsilise isiku teatavaid 
isiklikke aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjektile ei kehti tema suhtes 
tehtud ebaõiglane või diskrimineeriv 
otsus, mis põhineb üksnes automaatsel 
töötlemisel, millega hinnatakse 
andmesubjekti teatavaid isiklikke aspekte.

Or. en



AM\922342ET.doc 83/158 PE922.342v01-00

ET

Selgitus

Artikkel 20 oma praegusel kujul ei tunnista profiilianalüüsi positiivseid aspekte ega võta 
arvesse profiilianalüüsiga seotud üksikisiku eraelu puutumatuse ohustamist või mõjutamist. 
Keskendudes ebaõiglastele või diskrimineerivatele tehnikatele, mis on määratletud 
direktiivis 2005/29/EÜ, on käesoleva ettepaneku lähenemine tehnoloogiliselt neutraalsem ja 
selles keskendutakse rohkem profiilianalüüsi tehnika negatiivsele kasutamisele kui 
tehnoloogiale endale.

Muudatusettepanek 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjektil on õigus taotleda, et 
tema suhtes ei kasutataks nimetatud 
andmesubjekti kahjustavat meedet, mis 
põhineb üksnes andmete automaatsel 
töötlemisel, millega hinnatakse,
analüüsitakse või prognoositakse 
andmesubjekti tööpanust, majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 
usaldusväärsust ja käitumist.

Or. en

Selgitus

Täiendavad, konkreetsed meetmed isikuandmete töötlemiseks automaatsete vahenditega on 
õigustatud üksnes siis, kui nendega kaasneb õiguslikult ebasoodne mõju; mis tahes muu 
profiilianalüüs, mis on isikuandmete töötlus, on tavapärane töötlus ja selle suhtes kehtivad 
juba kõik käesoleva määruse sätted.

Muudatusettepanek 527
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Füüsilisel isikul on õigus nii võrgus kui 
ka võrguväliselt vältida tema suhtes 
õiguslike tagajärgedega või teda 
märkimisväärselt mõjutavat meedet, mis 
põhineb üksnes automaatsel töötlemisel, 
millega hinnatakse füüsilise isiku teatavaid 
isiklikke aspekte või analüüsitakse või 
prognoositakse tema tööpanust, 
majanduslikku olukorda, asukohta, tervist, 
eelistusi, usaldusväärsust ja käitumist.

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 528
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Varjunimede abil varjatud andmeid 
kasutades tohib kasutusprofiile koostada 
reklaami, turu-uuringute või telemeedia 
vajaduspõhise kujundamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on 
selle vastu. Andmesubjekti tuleb tema 
vastuväite esitamise õigusest teavitada. 
Kasutusprofiile ei tohi viia kokku 
varjunime kandja andmetega.

Or. de

Selgitus

Artikli 20 esialgne sõnastus võib viia selleni, et ettevõtja peab saama isikuandmete iga liiki 
töötlemise jaoks nõusoleku. Selleks et eelkõige paljude Euroopa väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ärimudelit siiski mitte kahjustada, mis annaks eelise suurtele USA 
ettevõtetele, peaks olema lubatud teatud vormis andmetöötlus, arvestades piisavalt 
isikuandmete kaitset.

Muudatusettepanek 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastutavad töötlejad peaksid 
andmesubjekte sellise töötlemise 
toimumisest teavitama ning andma 
üksikisikule õiguse mis tahes sellise 
otsuse läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Krediidihindamise eesmärgil tehtavat profiilianalüüsi tuleks selgelt eristada teistest 
eesmärkidest, eriti selle poolest, et sellisest profiilianalüüsist tuleb üksikisikut juba eelnevalt 
selgelt teavitada.
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Muudatusettepanek 530
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. See põhineb varjunimega tähistatud 
andmetel.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. See põhineb vastutava töötleja 
õigustatud huvide elluviimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 
ajal pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, näiteks tänu 



AM\922342ET.doc 87/158 PE922.342v01-00

ET

õigusele otsesele isiklikule kontaktile, või
b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
ka meetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või
c) põhineb andmesubjekti nõusolekul, kui 
on täidetud artiklis 7 sätestatud 
tingimused ja võetud sobivad 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 
ajal pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, näiteks tänu 
õigusele otsesele isiklikule kontaktile, või
b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
ka meetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või
c) põhineb andmesubjekti nõusolekul, kui 
on täidetud artiklis 7 sätestatud 
tingimused ja võetud sobivad 
kaitsemeetmed.

Or. en
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Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 534
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 535
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt käesoleva määruse teistele 
sätetele võib isiku suhtes võtta lõikes 1 
osutatud meetmena käsitatavat meedet 

2. Vastavalt käesoleva määruse teistele 
sätetele, sealhulgas vastavalt lõikele 3 ja 
4, võib isiku suhtes võtta lõikes 1 osutatud 
meetmena käsitatavat meedet ainult juhul, 
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ainult juhul, kui töötlemine: kui töötlemine:

Or. en

Muudatusettepanek 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 537
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 
ajal pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, näiteks tänu 
õigusele otsesele isiklikule kontaktile, või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 538
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a



PE922.342v01-00 90/158 AM\922342ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 
ajal pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, näiteks tänu 
õigusele otsesele isiklikule kontaktile, või

a) on vajalik lepingu sõlmimiseks või 
täitmiseks pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, sealhulgas õigus 
saada mõistlikku teavet profiilianalüüsi 
aluseks oleva põhimõtte kohta ning õigus
otsesele isiklikule kontaktile, mis hõlmab 
selgitust pärast isiklikku kontakti tehtud 
otsuse kohta, või

Or. en

Muudatusettepanek 539
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 
ajal pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, näiteks tänu 
õigusele otsesele isiklikule kontaktile, või

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 
ajal pärast seda, kui on rahuldatud 
andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 
asuda seda täitma või kui andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 
asjakohased meetmed, näiteks tänu 
korrale, mis võimaldab tal oma seisukohta 
avaldada või õigusele otsesele isiklikule 
kontaktile, või

Or. en

Muudatusettepanek 540
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
ka meetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 541
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
ka meetmed andmesubjekti õigustatud huvi 
kaitsmiseks, või

b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
ka meetmed andmesubjekti õigustatud huvi 
kaitsmiseks ja millega kaitstakse 
andmesubjekti lõikes 1 kirjeldatud 
meetmetest tuleneva võimaliku 
diskrimineerimise eest, või

Or. en

Muudatusettepanek 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 
liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 
ka meetmed andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks, või

b) on vajalik liidu või liikmesriigi õigusele 
vastamiseks, või

Or. en



PE922.342v01-00 92/158 AM\922342ET.doc

ET

Selgitus

Vastutava töötleja ülesandeks ei saa olla kontrollimine, kas liikmesriigi õigusega „on 
sätestatud meetmed andmesubjekti õigustatud huvi kaitsmiseks” või mitte.

Muudatusettepanek 543
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 544
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 20 esialgne sõnastus võib viia selleni, et ettevõtja peab saama isikuandmete iga liiki 
töötlemise jaoks nõusoleku. Selleks et eelkõige paljude Euroopa väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ärimudelit siiski mitte kahjustada, mis annaks eelise suurtele USA 
ettevõtetele, peaks olema lubatud teatud vormis andmetöötlus, arvestades piisavalt 
isikuandmete kaitset.
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Muudatusettepanek 545
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) põhineb andmesubjekti nõusolekul, kui 
on täidetud artiklis 7 sätestatud tingimused 
ja võetud sobivad kaitsemeetmed, 
sealhulgas tulemuslik kaitse lõikes 1 
kirjeldatud meetmetest tuleneva võimaliku 
diskrimineerimise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) on piiratud varjunimega tähistatud 
andmetega. Selliseid varjunimega 
tähistatud andmeid ei tohi kõrvutada 
varjunime kandva isiku andmetega. 
Artikli 19 lõiget 3 [uus] kohaldatakse 
vastavalt.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Saksamaa telemeedia seaduse artikli 15 lõikega 3, milles julgustatakse andmete 
varjunimega tähistamist ning pakub selget õigusraamistikku profiilianalüüsi jaoks muuhulgas 
sellistes valdkondades nagu reklaam ja turu-uuringud.

Muudatusettepanek 548
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Isikuandmete automaatne töötlemine 
füüsilise isiku isiklike aspektide 
hindamiseks ei põhine ainult artiklis 9 
osutatud isikuandmete eriliikidel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 549
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Isikuandmete automaatne töötlemine 
füüsilise isiku isiklike aspektide 
hindamiseks ei põhine ainult artiklis 9 

välja jäetud
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osutatud isikuandmete eriliikidel.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 550
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Isikuandmete automaatne töötlemine 
füüsilise isiku isiklike aspektide 
hindamiseks ei põhine ainult artiklis 9 
osutatud isikuandmete eriliikidel.

3. Isikuandmete automaatne töötlemine 
füüsilise isiku isiklike aspektide 
hindamiseks ei tohi hõlmata või luua 
andmeid, mis kuuluvad artiklis 9 osutatud 
isikuandmete eriliikide hulka, välja 
arvatud juhul, kui need kuuluvad artikli 9 
lõikes 2 osutatud erandite hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Profiilianalüüs, mille tulemusena 
(tahtlikult või mittetahtlikult) 
diskrimineeritakse isikuid nende rassi, 
etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, 
usutunnistuse, usu või veendumuste, 
ametiühingusse kuulumise või seksuaalse 
sättumuse alusel või mille tulemuseks on 
meetmed, millega (tahtlikult või tahtmata) 
saavutatakse eespool kirjeldatud 
tagajärjed, keelustatakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 552
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Isikuandmete automaatset töötlemist, 
mille eesmärk on hinnata füüsilise isiku 
teatud isikuomadusi, ei tohi kasutada 
laste tuvastamiseks või 
kindlakstegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 
vastutav töötleja artikli 14 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil ning millist mõju võib selline 
töötlemine avaldada andmesubjektile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 554
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 
vastutav töötleja artikli 14 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil ning millist mõju võib selline 
töötlemine avaldada andmesubjektile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 555
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 
vastutav töötleja artikli 14 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil ning millist mõju võib selline 
töötlemine avaldada andmesubjektile.

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 
vastutav töötleja artiklite 14 ja 15 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil ning millist mõju võib selline 
töötlemine avaldada andmesubjektile, ning 
tagab juurdepääsu loogikale, mille alusel 
andmeid töödeldakse.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 
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vastutav töötleja artikli 14 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil ning millist mõju võib selline 
töötlemine avaldada andmesubjektile.

vastutav töötleja artikli 14 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
andmesubjekti lõikes 2 osutatud 
õigustatud huvi kaitsmiseks sobivate 
meetmete võtmise kriteeriumid ja 
tingimused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 558
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
andmesubjekti lõikes 2 osutatud 
õigustatud huvi kaitsmiseks sobivate 
meetmete võtmise kriteeriumid ja 
tingimused.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
andmesubjekti lõikes 2 osutatud 
õigustatud huvi kaitsmiseks sobivate 
meetmete võtmise kriteeriumid ja 
tingimused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 560
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
andmesubjekti lõikes 2 osutatud õigustatud 
huvi kaitsmiseks sobivate meetmete 
võtmise kriteeriumid ja tingimused.

5. Kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest võtab komisjon 
vastavalt artiklile 86 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
andmesubjekti lõikes 2 osutatud õigustatud 
huvi kaitsmiseks sobivate meetmete 
võtmise kriteeriumid ja tingimused. 
Komisjon konsulteerib oma ettepanekute 
osas enne nende esitamist 
andmesubjektide esindajate ja 
andmekaitsenõukoguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 561
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu või liikmesriigi õiguses võib 
seadusandliku meetmega piirata artikli 5 
punktides a–e, artiklites 11–20 ja 
artiklis 32 sätestatud kohustuste ja õiguste 
ulatust, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et tagada:

1. Liidu või liikmesriigi õiguses võib 
seadusandliku meetmega piirata artikli 5 
punktides a–e, artiklites 11–19 ja 
artiklis 32 sätestatud kohustuste ja õiguste 
ulatust, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et tagada:

Or. en

Muudatusettepanek 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liidu ja liikmesriigi muude avalike 
huvide kaitsmine, eelkõige liidu ja 
liikmesriigi olulised majanduslikud ja 
finantshuvid, sealhulgas rahandus-, 
eelarve- ja maksuküsimused ning turu 
stabiilsuse ja tervikluse kaitse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sarnaselt artikli 6 lõikele 3 on liikmesriikidel väga suured võimalused võtta vastu riiklikke 
õigusakte, millega luuakse erandeid käesoleva määruse suhtes. Selle tulemusel rakendatakse 
liikmesriikides käesolevat määrust erinevalt ning see võib vähendada kodanike andmete 
kaitset.
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Muudatusettepanek 563
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liidu ja liikmesriigi muude avalike 
huvide kaitsmine, eelkõige liidu ja 
liikmesriigi olulised majanduslikud ja 
finantshuvid, sealhulgas rahandus-, 
eelarve- ja maksuküsimused ning turu 
stabiilsuse ja tervikluse kaitse;

c) liidu ja liikmesriigi oluliste 
majanduslike ja finantshuvide kaitsmine, 
sealhulgas rahandus-, eelarve- ja 
maksuküsimused;

Or. en

Selgitus

Säilitab direktiivi 95/46/EÜ sõnastuse ja ei võimalda liiga laiaulatuslikke piiranguid.

Muudatusettepanek 564
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liidu ja liikmesriigi muude avalike 
huvide kaitsmine, eelkõige liidu ja 
liikmesriigi olulised majanduslikud ja 
finantshuvid, sealhulgas rahandus-, 
eelarve- ja maksuküsimused ning turu 
stabiilsuse ja tervikluse kaitse;

c) liidu ja liikmesriigi muude tähtsate
avalike huvide kaitsmine, eelkõige liidu ja 
liikmesriigi olulised majanduslikud ja 
finantshuvid, sealhulgas rahandus-, 
eelarve- ja maksuküsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 565
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) jälgimine, kontrollimine ja 
regulatiivsete ülesannete täitmine, mis on 
kas või ajutiselt seotud avaliku võimu 
teostamisega punktides a, b, c ja d 
osutatud juhtudel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööturu osapooled võivad 
seadusandliku meetmega piirata artikli 5 
punktides a–e, artiklites 11–20 ja 
artiklis 32 sätestatud kohustuste ja õiguste 
ulatust, kui selline piirang on kokku 
lepitud riiklike kollektiivlepingutega ja see 
on vajalik ja proportsionaalne meede.

Or. en

Selgitus

Tööturg on erinevates liikmesriikides väga erinevalt reguleeritud. Osades liikmesriikides on 
seadusandlik traditsioon ja teistes liikmesriikides kasutatakse kõrgel tasemel reguleerimist, 
mis tuleneb tööturul sõlmitud kollektiivlepingutest.

Muudatusettepanek 567
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud seadusandliku 2. Lõikes 1 osutatud seadusandlik meede 
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meetmega sätestatakse vähemalt 
töötlemise eesmärgid ja vastutava töötleja 
kindlaksmääramise viis.

peab olema kooskõlas vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse standarditega ning see 
sisaldab erisätteid vähemalt alljärgneva 
kohta:
a) töötlemise eesmärgid;
b) vastutava töötleja kindlaksmääramise 
viis;
c) töötlemise konkreetsed eesmärgid ja 
vahendid;
d) andmeid töödelda võivate isikute 
kategooriad;
e) töötlemisel järgitav menetlus;
f) kaitsemeetmed ametiasutuste 
omavolilise sekkumise vastu;
g) andmesubjektide õigus olla 
piirangutest teavitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Piirangud, mida kohaldatakse 
eraõiguslike vastutavate töötlejate 
teostatud töötlemisele õiguskaitse 
eesmärgil, ei tohiks kohustada neid 
hoidma andmeid peale nende, mis on 
algse eesmärgi jaoks rangelt vajalikud, 
ega muutma oma infotehnoloogia 
ülesehitust.

Or. en

Selgitus

Piirangud, mida kohaldatakse eraõiguslike vastutavate töötlejate teostatud töötlemisele 
õiguskaitse eesmärgil, ei tohiks kohustada neid hoidma andmeid peale nende, mis on algse 
eesmärgi jaoks rangelt vajalikud, ega muutma oma infotehnoloogia ülesehitust.
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Muudatusettepanek 569
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud seadusandlikud 
meetmed ei tohi eraõiguslikele töötlejatele 
kehtestada kohustust hoida andmeid peale 
nende, mis on algse eesmärgi jaoks 
rangelt vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikes 1 osutatud seadusandlikest 
meetmetest teavitatakse arvamuse 
saamiseks andmekaitsenõukogu. Kui 
Euroopa Andmekaitsenõukogu on 
seisukohal, et teatatud meede ei ole 
kooskõlas lõike 2 nõuetega, siis teavitab ta 
sellest komisjoni. Seejärel kaalub 
komisjon Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 258 kohaselt sätestatud 
menetluse käivitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja võtab vastu 
põhimõtted ja rakendab meetmeid, mis 
võimaldavad tagada ja tõendada, et 
isikuandmete töötlemine on käesoleva 
määrusega kooskõlas.

1. Võttes arvesse tehnika arengut, 
töödeldavate isikuandmete olemust ja 
organisatsiooni tüüpi, tuleks 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus rakendada asjakohaseid ja 
nähtavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid sellisel viisil, millega tagatakse 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 
nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
lõimitud kaitse.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega tuleks tagada piisav paindlikkus, et võimaldada erinevatel 
organisatsioonidel rakendada kõige tõhusamaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis 
sobivad iga esindusorganisatsiooni olemuse ja struktuuriga.

Muudatusettepanek 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädeva andmekaitseasutuse 
nõudmisel näitab vastutav töötleja või 
volitatud töötleja tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kontsernid võivad käesolevast 
määrusest tulenevate kohustuste 
täitmiseks rakendada ühiseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Käesolev artikkel ei kehti, kui 
isikuandmeid töötleb ärihuvita füüsiline 
isik.

Or. en

Muudatusettepanek 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete hulka 
kuuluvad eelkõige:

2. Nimetatud meetmete hulka kuuluvad 
ilma piiranguteta:

Or. en

Muudatusettepanek 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokumenteerimine vastavalt 
artiklile 28;

(a) isikuandmete töötlemise sõltumatu 
haldusjärelevalve, et tagada tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete olemasolu 
ja tõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 577
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) järelevalve haldussüsteemi 
rakendamine, sealhulgas 
vastutusvaldkondade määramine, 
töötajate koolitamine ja piisavad juhised;

Or. en

Muudatusettepanek 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 30 sätestatud 
andmeturbenõuete rakendamine;

(b) nõuetekohaste põhimõtete, juhiste ja 
muude suuniste olemasolu, et juhendada 
andmetöötlust, mis peab olema käesoleva 
määrusega kooskõlas, samuti korra ja 
jõustamismeetmete olemasolu, et 
nimetatud suunised oleksid tõhusad;

Or. en
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Muudatusettepanek 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 
hindamine vastavalt artiklile 33;

(c) nõuetekohase kavandamiskorra 
olemasolu, et tagada nõuetele vastavus ja 
käsitleda võimalikku riskantset 
isikuandmete töötlemist enne töötlemise 
algust;

Or. en

Muudatusettepanek 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) asjakohase andmetöötluse 
dokumentatsiooni olemasolu, et tagada 
vastavus käesolevast määrusest 
tulenevatele kohustustele;

Or. en

Muudatusettepanek 581
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) artikli 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud
eelneva loa taotlemise ja 
järelevalveasutusega eelneva 
konsulteerimise nõude täitmine;
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Or. en

Muudatusettepanek 582
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Meetmed, mis nõuavad eelnevat loa taotlemist, on vastutavale töötajale kulukad ja 
aeganõudvad, ning nende lisaväärtus võrreldes eelneva teavitamise süsteemiga on 
andmekaitse seisukohast samuti küsitav. Eelnev teavitamine, mis annaks järelevalveasutusele 
võimaluse reageerida ja tegutseda, on piisav ning see tagab ka kasutajasõbraliku 
andmekaitsekorra.

Muudatusettepanek 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmekaitseametniku määramine 
vastavalt artikli 35 lõikele 1.

(e) piisavalt kvalifitseeritud 
andmekaitseorganisatsiooni või
andmekaitseametniku olemasolu, mida 
toetavad piisavad rahalised vahendid, et 
teostada järelevalvet käesolevas artiklis 
määratletud meetmete rakendamise üle 
ning jälgida vastavust käesoleva 
määrusega, pöörates erilist tähelepanu 
andmekaitseametniku või -
organisatsiooni organisatsioonilise 
sõltumatuse tagamisele, et vältida 
sobimatuid huvide konflikte. Sellist 
funktsiooni saab täita teenustelepingu 
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alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) nõuetekohaste teadmiste olemasolu 
ja andmetöötluses osalevate töötajate 
koolitamine ning käesolevast määrusest 
tulenevate kohustustega seotud otsuste 
tegemine.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) artiklis 11 osutatud meetmete 
kehtestamine ja dokumenteerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 587
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastutav töötleja avalikustab 
kokkuvõtte lõigetes 1 ja 2 osutatud 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mis tahes vastutava töötleja tegevust 
käsitlevad korrapärased aruanded 
sisaldavad artikli 22 lõikes 1 osutatud 
põhimõtete ja meetmete kirjeldust.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4



PE922.342v01-00 112/158 AM\922342ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 590
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada lõikes 3 osutatud 
kontrollimise ja auditeerimise 
mehhanismide tingimusi ning 
proportsionaalsuse kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Vastutuse põhimõte peaks jätma üksikasjad vastutavale töötlejale. VKEde jaoks tehtavaid 
erandeid ei saa delegeerida; vastutamine tagab igal juhul, et meetmed sobivad igas suuruses 
ettevõtete jaoks.
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Muudatusettepanek 591
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Isikuandmete lõimitud kaitse ja vaikimisi
kaitse

Isikuandmete vaikimisi kaitse ja lõimitud
kaitse

Or. en

Muudatusettepanek 592
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav 
töötleja töötlemisvahendite valikul ja
töötlemise käigus selliseid tehnilisi ja
organisatsioonilisi meetmeid, millega
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti 
õiguste kaitsmine.

1. Vajaduse korral võib vastu võtta 
kohustuslikud meetmed, millega tagatakse 
kaupade ja teenuste rühmade loomine 
ning nende vaikimisi väärtuste vastavus 
käesoleva määruse nõuetele seoses 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel. Kõnealused meetmed on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses, mis käsitleb Euroopa 
standardimist ja millega muudetakse 
nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
otsus 87/95/EMÜ ja otsus 
nr 1673/2006/EÜ.

Or. en
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Selgitus

Tegemist on muudatusettepanekute rühmaga, millega näidatakse, et kuigi lõimitud ja 
vaikimisi andmekaitse on kiiduväärne, ei saavutata komisjoni ettepanekuga piisavat kindlust, 
samas aga tekib vaba liikumise piiramise oht. Seetõttu tuleks kasutada juba standardimise 
paketi raames välja töötatud mehhanismi, et ühtlustada kohaldatavaid nõudeid ja võimaldada 
vaba liikumist.

Muudatusettepanek 593
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine.

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine. See hõlmab:

a) tehnilisi meetmeid, mis on seotud toote 
või teenuse tehnilise kujunduse ja 
arhitektuuriga; ja
b) organisatsioonilisi meetmeid, mis on 
seotud vastutava töötleja 
tegevuspõhimõtetega.
Kui vastutav töötleja on viinud läbi 
artikli 33 kohase isikuandmete kaitsele 
avaldatava mõju hinnangu, siis võetakse 
selle tulemusi käesoleva lõike punktides a 
ja b osutatud meetmete väljatöötamisel 
arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 594
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine.

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine. Sellest olenemata tuleks 
vastutavat töötlejat koormata üksnes 
meetmetega, mis on proportsionaalsed 
töödeldavate isikuandmete olemusest 
tuleneva andmetöötluse riskiga.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine.

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus, ning kui töötlemiskeskkonnas on 
tehtud märkimisväärseid muudatusi,
selliseid tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, millega tagatakse töötlemise 
vastavus käesoleva määruse nõuetele ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmine.

Or. en

Selgitus

Nende süsteemide muutmisel on vaja arvesse võtta ka privaatsust. Kui süsteeme muudetakse, 
siis on põhirõhk sageli uut tüüpi talitluste lisamisel ning selle protsessi käigus jäetakse 
hooletusse asjaolu, et esialgseid kõrgeid privaatsuse ja turvalisuse nõudeid tuleb endiselt 
järgida.
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Muudatusettepanek 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine.

1. Võttes arvesse tehnika arengut,
juurutamise kulusid ja parimaid 
rahvusvahelisi tavasid, võtab vastutav 
töötleja töötlemisvahendite valikul ja 
töötlemise käigus selliseid meetmeid, 
millega tagatakse töötlemise vastavus 
käesoleva määruse nõuetele ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmine.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sellised meetmed ja toimingud:

a) võtavad nõuetekohaselt arvesse 
olemasolevaid standardeid ja eeskirju 
avaliku korra ja julgeoleku valdkonnas,
b) järgivad tehnoloogia, teenuse ja 
ärimudeli neutraalsuse põhimõtet,
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c) põhinevad ülemaailmsetel tööstuse 
juhitud püüdlustel ja standarditel,

d) võtavad nõuetekohaselt arvesse 
rahvusvahelisi arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kuni lõike 1 kohaste kohustuslike 
meetmete võtmiseni tagavad liikmesriigid, 
et seoses üksikisikute kaitsega 
isikuandmete töötlemisel ei kehtestata 
kaupadele või teenustele kohustuslikke 
lõimitud või vaikimisi kaitse nõudeid, mis 
võiksid takistada seadmete turuleviimist ja 
niisuguste kaupade ning teenuste vaba 
ringlust liikmesriikides ja liikmesriikide 
vahel.

Or. en

Selgitus

Tegemist on muudatusettepanekute rühmaga, millega näidatakse, et kuigi lõimitud ja 
vaikimisi andmekaitse on kiiduväärne, ei saavutata komisjoni ettepanekuga piisavat kindlust, 
samas aga tekib vaba liikumise piiramise oht. Seetõttu tuleks kasutada juba standardimise 
paketi raames välja töötatud mehhanismi, et ühtlustada kohaldatavaid nõudeid ja võimaldada 
vaba liikumist.

Muudatusettepanek 599
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vastutav töötleja rakendab mehhanisme, 
millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse 
vaid töötlemise konkreetse eesmärgi 
seisukohalt olulisi isikuandmeid, ning 
eelkõige see, et andmeid ei koguta rohkem 
ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Seda 
tagavad vastavalt vajadusele tehnilised
ja/või organisatsioonilised meetmed.
Nende mehhanismidega tagatakse eelkõige 
see, et isikuandmed ei ole vaikimisi üldiselt 
kättesaadavad ning et andmesubjektid 
saavad kontrollida oma isikuandmete 
levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vastutav töötleja rakendab mehhanisme, 
millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse 
vaid töötlemise konkreetse eesmärgi 
seisukohalt olulisi isikuandmeid, ning 
eelkõige see, et andmeid ei koguta rohkem 
ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Nende 
mehhanismidega tagatakse eelkõige see, et 
isikuandmed ei ole vaikimisi üldiselt 
kättesaadavad. Esimese ja teise lause 
sätted ei kehti andmetöötluse suhtes, mille 
eesmärk on õigusaktides sätestatud 
kohustuste täitmine ja/või mis on üldsuse 
huvides, kui sellise kohustuse või 
ülesande eesmärk on andmebaasi parim 
võimalik terviklikkus. Eriti kehtib see 
telekommunikatsiooni abonentide 
kataloogide suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 601
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse sätete 
rakendamisel tagatakse, et kaupade 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 liikmesriikides ja 
nende vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 603
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse lõigetes 1 
ja 2 osutatud meetmetele ja 
mehhanismidele, eelkõige aga eri 
sektorites ning toodete ja teenuste 
pakkumisel isikuandmete lõimitud kaitse 
kriteeriume ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 23 lõike 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse lõigetes 1 
ja 2 osutatud meetmetele ja 
mehhanismidele, eelkõige aga eri 
sektorites ning toodete ja teenuste 
pakkumisel isikuandmete lõimitud kaitse 
kriteeriume ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 605
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse lõigetes 1 
ja 2 osutatud meetmetele ja 
mehhanismidele, eelkõige aga eri sektorites 
ning toodete ja teenuste pakkumisel 
isikuandmete lõimitud kaitse kriteeriume 
ja nõudeid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse lõigetes 1 
ja 2 osutatud meetmetele ja 
mehhanismidele, eelkõige aga lõimitud 
andmekaitse nõudeid, mida kohaldatakse
eri sektorites ning toodete ja teenuste 
pakkumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 23 lõike 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Vajadusel võib vastu võtta meetmed 
tagamaks, et lõppseadmete 
konstrueerimine on kooskõlas nõukogu 
22. detsembri 1986. aasta 
otsusega 87/95/EMÜ standardimise kohta 
infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas ja rahvusvaheliste tööstuse 
juhitud standardimispüüdlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui mitu vastutavat töötlejat määravad 
ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise 
tingimused ja vahendid, on nad 
kaasvastutavad töötlejad, kes omavaheliste 
kokkulepetega kehtestavad igaühe 
vastutuse käesolevast määrusest tulenevate 

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

eelkõige andmesubjekti õiguste kasutamise 
korra ja mehhanismid. Selline kord võtab 
asjakohaselt arvesse kaasvastutavate 
töötlejate vastavaid tõhusaid rolle ja 
suhteid seoses andmesubjektidega.

Or. en

Selgitus

Korralt, mida hakatakse kaasvastutavate töötlejate suhtes kohaldama, tuleks selgesõnaliselt 
nõuda kaasvastutavate töötlejate vastavate andmesubjektidega seotud rollide ja suhete 
asjakohast arvessevõtmist. Kaasvastutavad töötlejad ei ole läbirääkimistel tingimata võrdses 
olukorras, mis puudutab lepingulisi kokkuleppeid. Pealegi ei ole kõikidel kaasvastutavatel 
töötlejatel andmesubjektidega otseseid suhteid ning nad ei kontrolli sama tüüpi ja samas 
koguses isikuandmeid.

Muudatusettepanek 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas „vastutava töötleja” määratluse muudatusettepanekuga (artikli 4 punkt 5) on 
oluline täpsustada, et vastutav töötleja määrab kindlaks andmetöötluse eesmärgi, samas kui 
volitatud töötleja määrab kindlaks tingimused ja vahendid.
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Muudatusettepanek 611
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asub kolmandas riigis, kus komisjoni 
otsuse kohaselt on tagatud isikuandmete 
piisav kaitse vastavalt artiklile 41, või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 612
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on vähem kui 250 töötajaga ettevõte või b) on vähem kui 250 andmesubjektiga 
seotud isikuandmeid töötlev ettevõte või

Or. en

Muudatusettepanek 613
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutava töötleja esindaja määramine ei 
piira võimalust võtta õiguslikke meetmeid 
vastutava töötleja enda suhtes.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 614
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel, volitab 
ta selleks töötleja, kes võtab käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 
vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, eelkõige tehnilisi 
turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise.

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel ja kui 
see hõlmab andmete töötlemist, mis 
võimaldaks volitatud töötajal 
andmesubjekti mõistlikult tuvastada, 
volitab ta selleks töötleja, kes võtab 
käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 
vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, eelkõige tehnilisi 
turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise. Vastutav töötleja on 
ainuvastutav käesoleva määruse nõuete 
täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Kui nõuetekohase anonüümseks muutmise tehnika kasutamise tulemusel ei ole töötlejal 
võimalik andmesubjekti tuvastada, siis artiklit 26 ei kohaldata. Halduskoormuse vähendamine 
ergutab tõhusasse anonüümseks muutmise tehnikasse investeerimist ja tugeva piiratud 
juurdepääsu süsteemi kasutamist. Põhimõte, mille kohaselt esmane ja otsene vastutus 
töötlemise eest langeb vastutavale töötlejale, tuleks artiklis selgesti välja tuua.

Muudatusettepanek 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel, volitab 
ta selleks töötleja, kes võtab käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks ja 

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel ja see 
hõlmab andmete töötlemist, mis 
võimaldaks volitatud töötajal 
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andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 
vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, eelkõige tehnilisi 
turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise.

andmesubjekti mõistlikult tuvastada, 
volitab ta selleks töötleja, kes võtab 
käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 
vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, eelkõige tehnilisi 
turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise. Vastutav töötleja on 
ainuvastutav käesoleva määruse nõuete 
täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Kui volitatud töötlejal ei ole tehniliselt, st nõuetekohaste anonüümseks muutmise 
tehnoloogiate kasutamise tõttu võimalik andmesubjekti tuvastada, siis artiklit 26 ei kohaldata. 
Halduskoormuse vähendamine ergutab investeeringute tegemist jõulisse anonüümseks 
muutmise tehnoloogiasse ja tugeva piiratud juurdepääsu süsteemi kasutamist, ning sellest 
tulenevalt ka andmesubjektide kaitsmise tugevdamist.

Muudatusettepanek 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel, volitab 
ta selleks töötleja, kes võtab käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 
vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, eelkõige tehnilisi 
turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise.

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel ja kui 
see hõlmab andmete töötlemist, mis 
võimaldaks volitatud töötajal 
andmesubjekti mõistlikult tuvastada, 
volitab ta selleks töötleja, kes võtab 
käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 
vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, eelkõige tehnilisi 
turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on oluline, kuna sellega ergutatakse anonüümseks muutmise 
tehnoloogiate kasutamist ning seetõttu aitab see saavutada ka eesmärki koguda võimalikult 
vähe andmeid. Mida vähem volitatud töötleja andmesubjekti kohta teab, seda parem.

Muudatusettepanek 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitatud töötleja töötleb andmeid 
volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 
omavahel siduva lepingu või muu õigusakti 
alusel, milles on eelkõige sätestatud, et 
volitatud töötleja:

2. Volitatud töötleja töötleb andmeid 
volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 
omavahel siduva lepingu või muu õigusakti 
alusel. Vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja võivad ise kindlaks määrata 
käesoleva määruse kohased vastavad 
rollid ja vastutusvaldkonnad, ning 
tagavad, et:

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja ja volitatud töötleja vahelist suhet tuleks reguleerida tavapärase 
lepinguõigusega, kus igal lepingupoolel on õigus vabalt pidada läbirääkimisi oma õiguste ja 
vastutusvaldkondade kui lepingu osa osas.

Muudatusettepanek 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitatud töötleja töötleb andmeid 
volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 
omavahel siduva lepingu või muu õigusakti 
alusel, milles on eelkõige sätestatud, et 
volitatud töötleja:

2. Volitatud töötleja töötleb andmeid 
volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 
omavahel siduva lepingu või muu õigusakti 
alusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegutseb ainult vastavalt vastutava 
töötleja juhtnööridele, eelkõige juhul, kui 
isikuandmete edastamine on keelatud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegutseb ainult vastavalt vastutava 
töötleja juhtnööridele, eelkõige juhul, kui 
isikuandmete edastamine on keelatud;

a) volitatud töötleja tegutseb ainult 
vastavalt vastutava töötleja juhtnööridele, 
eelkõige juhul, kui isikuandmete 
edastamine on keelatud;

Or. en

Muudatusettepanek 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kasutab üksnes selliseid töötajaid, kes 
on tõotanud järgida 
konfidentsiaalsusnõuet või kelle suhtes 

välja jäetud
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kehtib õigusaktides sätestatud 
konfidentsiaalsusnõue;

Or. en

Muudatusettepanek 622
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) võtab arvesse lõimitud andmekaitse 
põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võtab kõik vajalikud meetmed vastavalt 
artiklile 30;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 624
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaasab teisi töötlejaid ainult vastutava 
töötleja eelneval loal;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaasab teisi töötlejaid ainult vastutava 
töötleja eelneval loal;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaasab teisi töötlejaid ainult vastutava 
töötleja eelneval loal;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on halduslikult koormav ja ei vasta tegelikkusele, kus vastutav töötleja sõlmib lepinguid 
paljude (sageli VKEdest) alltöötlejatega. Vastutava töötleja ülesandeks on olla hoolikas ja 
kehtestada alltöötlejate kohustused tavapärase lepinguõiguse alusel. Vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja vahelise lepingulise suhte taasalustamine iga kord, kui vastutav töötleja 
sõlmib alltöötlejaga lepingu, lisaks seega tohutu halduskoormuse kõigile osapooltele, 
kusjuures ei ole üldse kindel, et see suurendaks andmekaitset andmesubjektide jaoks.

Muudatusettepanek 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) määrab koos vastutava töötlejaga 
võimaluse piires ja vastavalt töötlemise 
laadile kindlaks tehnilised ja 
organisatsioonilised nõuded, mille 
kohaselt täidetakse vastutava töötleja 
kohustust vastata III peatükis sätestatud 
taotlustele andmesubjektide õiguste 
teostamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) määrab koos vastutava töötlejaga 
võimaluse piires ja vastavalt töötlemise 
laadile kindlaks tehnilised ja 
organisatsioonilised nõuded, mille 
kohaselt täidetakse vastutava töötleja 
kohustust vastata III peatükis sätestatud 
taotlustele andmesubjektide õiguste 
teostamiseks;

e) lepib kokku võimaluse piires ja vastavalt 
töötlemise laadile ning volitatud töötleja 
suutlikkusele abistada mõistlike 
jõupingutustega asjakohaste ja oluliste 
tehniliste ja organisatsiooniliste nõuete 
osas, mis toetavad vastutava töötleja 
suutlikkust vastata III peatükis sätestatud 
taotlustele andmesubjektide õiguste 
teostamiseks;

Or. en

Selgitus

Kindlas tehnilises kontekstis, nagu näiteks pilvandmetöötlus, ei ole volitatud töötlejal 
võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtte alusel sageli soovitatav ega võimalik aidata 
vastutavaid töötlejaid seoses taotlustega andmesubjektide õiguste teostamiseks.

Muudatusettepanek 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) aitab vastutaval töötlejal täita 
artiklites 30–34 sätestatud kohustusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) aitab vastutaval töötlejal täita 
artiklites 30–34 sätestatud kohustusi;

f) lepib võimaluste piires vastavalt 
töötlemise laadile, volitatud töötlejale 
kättesaadavale teabele ja tema 
suutlikkusele aidata mõistlike 
jõupingutustega, kokku selles osas, kuidas 
tagada artiklites 28–34 sätestatud
kohustuste täitmine;

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 26 lõike 2 punkti e muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) annab töötlemise tulemused pärast 
töötlemist üle vastutavale töötlejale ega 
töötle isikuandmeid muul eesmärgil;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) annab töötlemise tulemused pärast 
töötlemist üle vastutavale töötlejale ega 
töötle isikuandmeid muul eesmärgil;

g) annab töötlemise tulemused pärast 
töötlemist üle vastutavale töötlejale ja/või 
hävitab need kaubanduslikult 
heakskiidetud viisil;

Or. en

Selgitus

Selgesõnaline viide andmete hävitamisele, et tagada võimalikult väheste andmete kogumise 
füüsiline rakendamine.

Muudatusettepanek 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) teeb vastutavale töötlejale ja 
järelevalveasutusele kättesaadavaks kogu 
teabe, mille alusel saab kontrollida 
käesolevas artiklis sätestatud kohustuste 
täitmist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 634
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) võtab arvesse lõimitud andmekaitse 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
kehtestavad kirjalikult vastutava töötleja 
juhised ja volitatud töötleja lõikes 2 
osutatud kohustused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 636
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid eesmärgil, mis ei vasta 
vastutava töötleja antud ülesandele, 
käsitatakse volitatud töötlejat sellise 
töötlemise suhtes vastutava töötlejana ja 
tema suhtes kohaldatakse artiklis 24 
sätestatud kaasvastutuse eeskirju.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid eesmärgil, mis ei vasta 
vastutava töötleja antud ülesandele, 
käsitatakse volitatud töötlejat sellise 
töötlemise suhtes vastutava töötlejana ja 
tema suhtes kohaldatakse artiklis 24 
sätestatud kaasvastutuse eeskirju.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See tekitab õiguslikku ebakindlust ja on vastuolus võimalikult väheste andmete kogumise 
eesmärgiga. Kui volitatud töötleja töötleb andmeid vastutava töötleja poolt antud juhistele 
mittevastavalt, siis rikub volitatud töötaja lepingut. Kui on olemas õiguspärased vahendid, 
mis lubavad volitatud töötlejal töödelda andmeid vastutava töötleja juhistele mittevastavalt, 
siis toob see kaasa soovimatud tagajärjed, nagu näiteks andmesubjektile kohustuse luua suhe 
volitatud töötlejaga, et ta saaks kasutada oma III peatüki kohaseid õigusi.

Muudatusettepanek 638
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vastutuse põhimõte peaks jätma üksikasjad vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejale.

Muudatusettepanek 639
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 641
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad nende vastutusel 
toimuva töötlemise peamisi kategooriad.

Or. en
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Selgitus

Tõhusa andmekaitse jaoks on vaja, et organisatsioonidel oleks piisavalt dokumenteeritud 
aruandlus oma andmetöötlustegevuse kohta, aga iga töötlemistoimingu dokumentide 
säilitamine on ebaproportsionaalselt koormav. Bürokraatlike vajaduste rahuldamise asemel 
peaks dokumenteerimine aitama vastutavatel ja volitatud töötlejatel oma kohustusi täita.

Muudatusettepanek 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
peamised töötlemistoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastutavale töötlejale kehtestatud 
kohustus ei kehti VKEdele, kes töötlevad 
andmeid üksnes kaupade ja teenuste 
müügi kõrvaltegevusena. Kõrvaltegevus 
tuleks määratleda äri- või 
mittekaubandusliku tegevusena, mis ei ole 
seotud ettevõtte põhitegevusega. 
Andmetöötlusega seoses käsitletakse 
kõrvaltegevusena andmete töötlemise 
tegevust, mis ei moodusta rohkem kui 50 
% ettevõtte käibest.

Or. en
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Muudatusettepanek 646
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama vähemalt 
järgmisi andmeid:

2. Peamised dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus järgib artikli 28 lõike 1 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 647
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 648
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 

c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi;
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punktil f;

Or. en

Muudatusettepanek 649
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 650
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) andmete vastuvõtja või vastuvõtjate 
kategooria, sealhulgas vastutavad 
töötlejad, kellele isikuandmed 
avalikustatakse vastavalt nende 
õigustatud huvile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 651
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kui andmeid edastatakse kolmandasse välja jäetud
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riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, siis andmed selle kohta
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 
tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h 
osutatud edastamisega, siis 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 652
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 653
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3



PE922.342v01-00 142/158 AM\922342ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 657
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 658
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

250 töötaja piirang paneb tööandjad ebavõrdsesse olukorda, on suuremate ettevõtete suhtes 
diskrimineeriv ja ei ole eesmärgi saavutamiseks mitte mingil määral vajalik. Töötajate arv ei 
ole seotud organisatsiooni poolt hoitud isikuandmete koguse või laadiga. Kõigest mõne 
töötajaga väike organisatsioon võib kontrollida tohutut hulka delikaatseid isikuandmeid ja 
vastupidi.

Muudatusettepanek 659
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 660
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 661
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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esindaja ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 663
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

6. Komisjon võib pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga konsulteerimist
kehtestada lõikes 1 osutatud dokumentide 
tüüpvormid. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
teevad asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 
artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 
ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 
sätestatud juurdepääsu.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
teevad asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 
artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 
ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 
sätestatud juurdepääsu. Vastutav töötleja, 
volitatud töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja teevad 
dokumendid järelevalveasutusele 
kättesaadavaks taotluse alusel, milles on 
välja toodud põhjused dokumentidele 
juurdepääsu nõudmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja asukoht on mitmes liikmesriigis 
andmete täielikuks või osaliseks 
haldamiseks, on neil võimalus valida 
omale peamine asukoht.

Or. fr

Muudatusettepanek 666
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest ja kaitstavate andmete laadist 
tulenevatele ohtudele vastav turvalisus, 
võttes arvesse tehnika taset ja selliste 
meetmete rakendamise kulusid.

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest ja kaitstavate andmete laadist 
tulenevatele ohtudele vastav turvalisus, 
võttes arvesse tehnika taset ja selliste 
meetmete rakendamise kulusid. Sellest 
olenemata tuleks vastutavat töötlejat ja 
volitatud töötlejat koormata üksnes 
meetmetega, mis on proportsionaalsed 
töödeldavate isikuandmete olemusest 
tuleneva andmetöötluse riskiga.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu.

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu. Kui vastutav 
töötleja on viinud läbi artikli 33 kohase 
isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 
hinnangu, siis võetakse selle hinnangu 
tulemusi riskide hindamisel arvesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 668
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu.

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu. Eriti võtab 
vastutav töötleja vastu infoturbe 
korraldamise, sealhulgas rakendab 
vajaduse korral spetsiaalset 
andmetöötluse kohast infoturbepoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 
rakendamine vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja poolt ja sellest tulenev 
teostamine, mis nõuaks teatavate andmete 
töötlemist võrgu- ja infoturbe 
suurendamiseks, kuulub artikli 6 lõike 1 
punkti f kohaldamisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õiguslikud 
kohustused, mis nõuaksid isikuandmete 
töötlemist sellisel määral, mis on 
tingimata vajalik võrgu- ja infoturbe 
tagamiseks, on vastutava või volitatud 
töötleja või nende nimel õigustatud huvi.

Or. en

Selgitus

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Muudatusettepanek 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 
eri olukordades, eelkõige selleks et:

välja jäetud

a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.
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Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 673
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta ja 
võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast 
rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 72 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isikuandmetega seotud rikkumise 
korral, kui selline rikkumine võib kaasa 
tuua õiguslikke mõjusid, mis kahjustavad 
andmesubjekti privaatsust, teavitab 
vastutav töötleja järelevalveasutust 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta ja 
võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast 
rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 72 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

korral, mille puhul on märkimisväärne 
oht kahjustada kodanikke, teavitab 
vastutav töötleja järelevalveasutust 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
põhjendamatu viivituseta. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 24 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

Or. en

Selgitus

Oluline on teavitada ainult isikuandmetega seotud rikkumistest, millel on märkimisväärne 
mõju avalikule korrale. Kui tavaliste rikkumiste kohta esitatakse liiga palju aruandeid, siis 
kodanikud ei võta enam teavitamist tõsiselt. Samas on ebareaalne koostada mõistlikku 
aruannet olulise rikkumise kohta vähem kui 24 tunni jooksul. Liiga kiire teavitamise puhul on 
sageli tulemuseks hilisemate muudatuste tegemine, ning sellised teated õõnestaksid kodanike 
usaldust – eriti kui neid teated on rohkem.

Muudatusettepanek 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kohe pärast selle avastamist.

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivitusega
pärast selle tuvastamist, kui selline 
rikkumine võib tõenäoliselt tuua kaasa 
õiguslikke mõjusid, mis kahjustavad 
andmesubjekti privaatsust.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kirjeldada vastutava töötleja kavandatud 
või võetud meetmeid isikuandmetega 
seotud rikkumise lahendamiseks.

e) kirjeldada vastutava töötleja kavandatud 
või võetud meetmeid isikuandmetega 
seotud rikkumise lahendamiseks ja/või 
selle mõjude leevendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 680
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalveasutus peab teavitatud 
rikkumiste tüüpide kohta avalikku 
registrit.

Or. en
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Muudatusettepanek 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja aruannete täitmise korra.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 
ka andmesubjekti. Rikkumist tuleks pidada 
andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 
puutumatust kahjustavaks juhul, kui selle 
tulemuseks võib olla isikuandmete vargus 
või pettus, füüsiline kahju, 
märkimisväärne alandamine või maine 
kahjustamine.

Or. en
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Selgitus

Teksti selguse huvides.

Muudatusettepanek 683
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 684
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 
esitatud teates kirjeldatakse 
isikuandmetega seotud rikkumise laadi 
ning esitatakse vähemalt artikli 31 lõike 3 
punktides b ja c nimetatud teave ja 
soovitused.

2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 
esitatud teates kirjeldatakse 
isikuandmetega seotud rikkumise laadi 
ning esitatakse vähemalt artikli 31 lõike 3 
punktides a–e nimetatud teave ja 
soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 
esitatud teates kirjeldatakse 
isikuandmetega seotud rikkumise laadi 
ning esitatakse vähemalt artikli 31 lõike 3 
punktides b ja c nimetatud teave ja 
soovitused.

2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 
esitatud teade on kõikehõlmav, selge ja 
igaühele arusaadav ning selles
kirjeldatakse isikuandmetega seotud 
rikkumise laadi ning esitatakse vähemalt 
artikli 31 lõike 3 punktides b, c ja d
nimetatud teave ja soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
nimetatud andmetega seotud rikkumise 
puhul ei ole märkimisväärset ohtu 
kodanikke kahjustada ja kui vastutav 
töötleja suudab järelevalveasutusele 
tõendada, et ta on rakendanud vajalikud 
tehnilised abinõud nende isikuandmete 
kaitsmiseks, mille suhtes rikkumine toime 
pandi. Selliste tehniliste kaitseabinõudega 
muudetakse andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3



AM\922342ET.doc 157/158 PE922.342v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja on rakendanud vajalikud 
tehnilised abinõud nende isikuandmete 
kaitsmiseks, mille suhtes rikkumine toime 
pandi. Selliste tehniliste kaitseabinõudega 
muudetakse andmed loetamatuks, 
kasutamiskõlbmatuteks ja anonüümseks
kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
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Teiste organisatsioonide teavitamine 
isikuandmetega seotud rikkumisest

Vastutav töötleja, kes teavitab 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest vastavalt artiklile 32, võib 
teavitada isikuandmetega seotud 
rikkumisest teist organisatsiooni, 
valitsusasutust või valitsusasutuse osa, kui 
selline organisatsioon, valitsusasutus või 
selle osa võib suuta vähendada sellest 
tulenevat kahju tekitamise riski või 
leevendada tekitatud kahju. Selline 
teavitamine ilma andmesubjekti 
teavitamata on lubatud, kui 
avalikustamise eesmärgiks on üksnes 
andmesubjektile rikkumisest tuleneva 
kahju tekitamise riski vähendamine või 
sellise kahju leevendamine.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel on teised organisatsioonid või valitsusasutused seisukohal, et nad võivad 
olla suutelised aitama kahju leevendada, mis võib andmesubjektile tekkida isikuandmetega 
seotud rikkumise tulemusel, kui nad on sellisest rikkumisest ja sellega seotud asjaoludest 
teadlikud.


