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Muudatusettepanek 690
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ISIKUANDMETE KAITSELE 
AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 
EELNEV LUBA

ISIKUANDMETE KAITSELE 
AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 
EELNEV TEAVITAMINE

Or. en

Selgitus

Eelnevat luba vajavad menetlused on kulukad ja vastutava töötleja jaoks aeganõudvad ning 
nende lisandväärtus eelneva teavitamise süsteemiga võrreldes võib olla andmekaitse 
seisukohast küsitav. Piisab eelnevast teavitamisest, mis annab järelevalveasutusele võimaluse 
reageerida ja tegutseda ning tagab ka kasutajasõbraliku isikuandmete kaitse menetluse.

Muudatusettepanek 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele. VKEdelt tuleks nõuda mõju 
hindamist kolme aasta möödumisel alates 
nende asutamisest, kui andmetöötlus on 
nende põhitegevus.

Or. en
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Selgitus

Ettevõtte asutamisele järgneva esimese kolme aasta jooksul kukub läbi keskmiselt 80 % äsja 
asutatud VKEdest. Võimaldades sellist ajavahemikku enne mõjuhindamise nõudmist, toob see 
kõigi ettevõtjate jaoks kaasa võimaluse saavutada edu, enne kui neile tekivad tuhandetesse 
eurodesse ulatuvad kulud.

Muudatusettepanek 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi või kui 
töötlemine toimub avaliku sektori 
infrastruktuuriprojektina, hindab vastutav 
töötleja kavandatavate töötlemistoimingute 
mõju isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele. Endast sarnaseid riske kujutavate 
töötlemistoimingute kogumiga 
tegelemiseks piisab ühest hindamisest.

Or. en
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Selgitus

Eraelu puutumatusele avalduva mõju uut hindamist tuleks nõuda ainult juhul, kui protsess või 
projekt toob minevikus analüüsitutega võrreldes kaasa oluliselt uusi või erinevaid eraelu 
puutumatusega seotud riske. Kui sarnast protsessi või projekti on minevikus eraelu 
puutumatusele avalduva mõju seisukohast analüüsitud, tuleks nõuda ainult protsessi või 
projekti nende aspektide uut analüüsimist, mis on uued või erinevad. 

Muudatusettepanek 694
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele, välja arvatud juhul, kui 
kõnealused toimingud ei ohusta 
andmesubjekti eraelu puutumatust. 

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnangute valikuliseks muutmine vabastab põhjendamatutest kohustustest need 
vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad, kelle tegevus ei ohusta andmesubjekti eraelu 
puutumatust. Käesolev säte toimib koos artikli 79 muudatusettepanekutega, andes võimaluse 
kasutada mõjuhinnangut ühe tegurina, mida halduskaristuste määramisel arvesse võetakse.

Muudatusettepanek 695
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
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andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. VKEdelt nõutakse mõju hindamist 
alles kolme aasta möödumisel alates 
nende asutamisest, kui andmetöötlus on 
nende põhitegevus. See tähendab juhul, 
kui töötlemisest saadav müügitulu või 
sissetulek moodustab 50 % VKE tuludest.

Or. en

Selgitus

Uuringud näitavad, et suurem osa VKEdest ebaõnnestub esimese kolme tegevusaasta jooksul.
Selle ajavahemiku mõju hindamise kohustusest vabaks jätmine annab kõikidele ettevõtjatele 
võimaluse enne põhjendamatute kulutustega silmitsi seismist edu saavutada.

Muudatusettepanek 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 
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usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 
otsuseid;

usaldusväärsust ja käitumist andmesubjekti 
jaoks ebasoodsate õiguslike tagajärgedega;

Or. en

Muudatusettepanek 698
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 
usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 
otsuseid;

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi,
usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 
otsuseid, kaasa arvatud käesoleva 
määruse artikli 20 lõikes 1 osutatud muud 
töötlemistoimingud;

Or. en

Muudatusettepanek 699
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 
usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise või juriidilise isiku 
süstemaatiline ja põhjalik analüüsimine, et 
hinnata või prognoosida füüsilise isiku 
majanduslikku olukorda, asukohta, tervist, 
eelistusi, usaldusväärsust ja käitumist 
eesmärgiga teha andmesubjekti jaoks 
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tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 
otsuseid;

õiguslike tagajärgedega või teda oluliselt 
mõjutavaid otsuseid;

Or. de

Muudatusettepanek 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
paljusid üksikisikuid;

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
poliitilisi vaateid, usulisi veendumusi, 
süüdimõistvaid kohtuotsuseid, rassilist ja 
etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
paljusid üksikisikuid;

Or. en

Muudatusettepanek 701
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
paljusid üksikisikuid;

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
üksikisikuid;

Or. en
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Muudatusettepanek 702
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine eeskätt 
elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

c) avalike alade jälgimine eeskätt 
elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

Or. en

Muudatusettepanek 703
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) laste isikuandmete ning geneetiliste ja 
biomeetriliste isikuandmete töötlemine 
suurtes toimikusüsteemides;

d) laste isikuandmete ning geneetiliste ja 
biomeetriliste isikuandmete töötlemine 
toimikusüsteemides;

Or. en

Muudatusettepanek 704
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
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käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi ning 
võttes samuti arvesse nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid ja meetodeid, mis võivad 
kodanike eraelu puutumatust parandada.
Euroopa suuniste olemasolu korral 
võetakse mõju hindamisel aluseks need 
suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 705
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, kaasa 
arvatud eelkõige toimingus sisalduv või 
selle tulemusena suurenev 
diskrimineerimisoht, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja küsib 
andmesubjektide või nende esindajate
seisukohti kavandatud töötlemise kohta, 
ilma et see piiraks kaubandus- või avalike 
huvide kaitset ja töötlemistoimingute 
turvalisust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 707
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja küsib 
andmesubjektide või nende esindajate 
seisukohti kavandatud töötlemise kohta, 
ilma et see piiraks kaubandus- või avalike 
huvide kaitset ja töötlemistoimingute 
turvalisust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 708
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja küsib andmesubjektide 
või nende esindajate seisukohti kavandatud 
töötlemise kohta, ilma et see piiraks 
kaubandus- või avalike huvide kaitset ja 
töötlemistoimingute turvalisust.

4. Vastutav töötleja nõuab
andmesubjektide või nende esindajate 
seisukohti kavandatud töötlemise kohta, 
ilma et see piiraks kaubandus- või avalike 
huvide kaitset ja töötlemistoimingute 
turvalisust.
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Or. en

Muudatusettepanek 709
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 710
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selle, kas andmete mõju hindamise eeskirju kohaldatakse, peaks määrama osutatava teenuse 
olemus, mitte seda teenust osutava asutuse olemus. Näiteks usaldatakse avalike teenuste 
osutamine sageli eraorganisatsioonidele. Avalike teenuste osutamisel peaks kehtima ühtne 
lähenemisviis, olenemata sellest, kas teenust osutav asutus on avaliku sektori asutus või organ 
või lepinguline eraorganisatsioon.

Muudatusettepanek 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 712
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 

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

õigusakte, et täpsustada lõigetes 1 ja 2 
osutatud töötlemistoimingutega seotud 
konkreetse ohu tuvastamise kriteeriume ja 
tingimusi ning lõikes 3 osutatud 
hindamisnõudeid, sealhulgas 
skaleeritavuse, kontrollitavuse ja 
auditeeritavuse tingimusi. Seejuures kaalub 
komisjon 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 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 714
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Eelnevate sätete alusel kehtestab 
komisjon kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded ja 
korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Isikuandmete kaitse alaseid 
mõjuhinnanguid käsitletakse 
eelisõigusega sideliikidena.

Or. en

Selgitus

See säte on oluline ettevõtjate kartuste vaigistamiseks selles suhtes, et ärisaladusega kaitstud 
innovatiivsed uued protsessid võidakse avalikkusele teatavaks teha.

Muudatusettepanek 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelnev luba ja konsulteerimine Eelnev konsulteerimine

Or. en
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Muudatusettepanek 717
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastavalt vajadusele kas vastutav 
töötleja või volitatud töötleja taotleb 
järelevalveasutuselt loa enne isikuandmete 
töötlemise algust, et kavandatud töötlemine 
vastaks käesoleva määruse nõuetele ning 
eelkõige vähendamaks andmesubjekti 
jaoks ohtu:

a) et vastutav töötleja teostab käesoleva 
määruse artikli 20 lõikes 1 osutatud 
töötlemistoimingu alaealiste suhtes;
b) et vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võtab vastu artikli 42 lõike 2 punktis d 
osutatud lepingusätted;
c) et vastutav töötleja jätab isikuandmete 
edastamisel kolmandasse riiki või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
õiguslikult siduva dokumendiga 
kehtestamata artikli 42 lõikes 5 osutatud 
kaitsemeetmed;

d) et vastutav töötleja või volitatud töötleja 
edastab isikuandmed kolmandasse riiki 
või rahvusvahelisele organisatsioonile 
artiklis 44 sätestatud erandite alusel;
e) et vastutav töötleja teostab artikli 81 
lõikes 3 või artikli 83 lõikes 3 osutatud 
töötlemistoimingud.

Or. en
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Muudatusettepanek 718
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eelnevat luba vajavad menetlused on kulukad ja vastutava töötleja jaoks aeganõudvad ning 
nende lisandväärtus eelneva teavitamise süsteemiga võrreldes võib olla andmekaitse 
seisukohast küsitav. Piisab eelnevast teavitamisest, mis annab järelevalveasutusele võimaluse 
reageerida ja tegutseda ning tagab ka kasutajasõbraliku isikuandmete kaitse menetluse.

Muudatusettepanek 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt vajadusele kas vastutav 
töötleja või volitatud töötleja taotleb 
järelevalveasutuselt loa enne isikuandmete 
töötlemise algust, et kavandatud töötlemine 

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

eelkõige vähendamaks andmesubjekti 
jaoks ohtu, et vastutav töötleja või 
volitatud töötleja võtab vastu artikli 42 
lõike 2 punktis d osutatud lepingusätted või 
jätab isikuandmete edastamisel 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile õiguslikult siduva 
dokumendiga kehtestamata artikli 42 lõikes 
5 osutatud kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja konsulteerib 
järelevalveasutusega enne isikuandmete 
töötlemise algust, et tagada kavandatud 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 
nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

2. Vastutav töötleja konsulteerib 
järelevalveasutusega enne isikuandmete 
töötlemise algust, et tagada kavandatud 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 
nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja konsulteerib
järelevalveasutusega enne isikuandmete 
töötlemise algust, et tagada kavandatud 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 

2. Vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja võib 
konsulteerida järelevalveasutusega enne 
isikuandmete töötlemise algust, et tagada 
kavandatud töötlemise vastavus käesoleva 
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nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

määruse nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 722
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja konsulteerib 
järelevalveasutusega enne isikuandmete 
töötlemise algust, et tagada kavandatud 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 
nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

2. Vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja konsulteerib 
järelevalveasutusega enne mis tahes 
isikuandmete töötlemise algust, et tagada 
kavandatud töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 723
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 33 sätestatud isikuandmete kaitse 
mõjuhinnangu kohaselt kujutavad 
töötlemistoimingud oma laadi, ulatuse ja 
eesmärkide tõttu endast konkreetset ja 
märkimisväärset ohtu või

a) artiklis 33 sätestatud isikuandmete kaitse 
mõjuhinnangu kohaselt kujutavad 
töötlemistoimingud oma laadi, ulatuse ja 
eesmärkide tõttu endast konkreetset ja 
märkimisväärset ohtu, kaasa arvatud oht, 
et toimingutel võib olla diskrimineeriv 
mõju, või

Or. en
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Muudatusettepanek 724
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) järelevalveasutus küsib 
andmesubjektide esindajate ja 
andmekaitsenõukogu seisukohti 
kavandatud töötlemise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) järelevalveasutus peab vajalikuks 
eelnevalt konsulteerida selliste lõike 4 
kohaselt kindlaksmääratud 
töötlemistoimingute küsimustes, mis oma 
olemuse, ulatuse ja/või eesmärgi tõttu 
võivad tõenäoliselt ohustada 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi.

b) järelevalveasutus peab vajalikuks 
eelnevalt konsulteerida selliste
töötlemistoimingute küsimustes, mis oma 
olemuse, ulatuse ja/või eesmärgi tõttu 
võivad tõenäoliselt ohustada 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi.

Or. en

Selgitus

Vt lõike 4 väljajätmise selgitust.

Muudatusettepanek 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui järelevalveasutus on seisukohal, et 
töötlemine ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, eelkõige kui töötlemisega 
kaasnevad ohud ei ole piisavalt kindlaks 
tehtud ega leevendatud, keelab ta 
kavandatud töötlemise ja teeb ettepanekud 
töötlemise vastavusseviimiseks määrusega.

3. Kui järelevalveasutus on seisukohal, et 
töötlemine ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, eelkõige kui töötlemisega 
kaasnevad ohud ei ole piisavalt kindlaks 
tehtud ega leevendatud, keelab ta 
kavandatud töötlemise ja teeb ettepanekud 
töötlemise vastavusseviimiseks määrusega.
Sellise otsuse suhtes on võimalik esitada 
pädevale kohtule edasikaebus ja seda ei 
saa edasikaebamise ajal jõustada, välja 
arvatud juhul, kui töötlemine toob 
andmesubjektide jaoks kaasa kohese 
tõsise kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui järelevalveasutus on seisukohal, et 
töötlemine ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, eelkõige kui töötlemisega 
kaasnevad ohud ei ole piisavalt kindlaks 
tehtud ega leevendatud, keelab ta 
kavandatud töötlemise ja teeb ettepanekud 
töötlemise vastavusseviimiseks määrusega.

3. Kui pädev järelevalveasutus teeb 
kooskõlas oma volitustega kindlaks, et 
töötlemine ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, eelkõige kui töötlemisega 
kaasnevad ohud ei ole piisavalt kindlaks 
tehtud ega leevendatud, keelab ta 
kavandatud töötlemise ja teeb ettepanekud 
töötlemise vastavusseviimiseks määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 728
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui järelevalveasutus on seisukohal, 
et kavandatud töötlemine võib kaasa tuua 
andmesubjektide diskrimineeriva 
kohtlemise ohu, annab ta korralduse 
töötlemise tegeliku mõju jälgimiseks ning 
korralduse, et talle esitataks korrapäraste 
ajavahemike järel kogu vajalik teave selle 
hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus koostab ja 
avalikustab loetelu töötlemistoimingutest, 
mille suhtes kohaldatakse lõike 2 punktis 
b sätestatud eelnevat konsulteerimist. 
Järelevalveasutus edastab loetelud 
Euroopa Andmekaitsenõukogule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tõhusaks rakendamiseks halduslikult liiga keeruline, pidades eelkõige silmas vajadust, et 
määrus ei tohi olla valdkondlik ja peab olema tulevikukindel.

Muudatusettepanek 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 4 sätestatud loetelu hõlmab
töötlemistoimingud, mis on seotud kaupade 
või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 
andmesubjektide käitumise kontrollimisega 
või kui töötlemistoimingud võivad oluliselt 
mõjutada isikuandmete vaba liikumist 
Euroopa Liidus, kohaldab 
järelevalveasutus enne loetelu 
vastuvõtmist artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

5. Kui töötlemistoimingud on seotud 
kaupade või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 
andmesubjektide käitumise kontrollimisega 
või kui töötlemistoimingud võivad oluliselt 
mõjutada isikuandmete vaba liikumist 
Euroopa Liidus, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Suunab järjepidevuse mehhanismi kooskõlas artikli 58 lõike 2 muudatusettepanekutega sinna, 
kus see on kõige asjakohasem.

Muudatusettepanek 731
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
esitab järelevalveasutustele isikuandmete 
kaitsele avaldatava mõju hinnangu, nagu 
sätestatud artiklis 33, ja taotluse korral ka 
muu teabe, mille alusel järelevalveasutus 
saab hinnata, kas töötlemine, eelkõige 
andmesubjekti isikuandmete kaitset 
ohustavate tegurite suhtes võetavad 
meetmed ja pakutavad kaitsemeetmed 
vastavad käesolevale määrusele.

6. Vastutav töötleja esitab 
järelevalveasutustele isikuandmete kaitsele 
avaldatava mõju hinnangu, nagu sätestatud 
artiklis 33, ja taotluse korral ka muu teabe, 
mille alusel järelevalveasutus saab hinnata, 
kas töötlemine, eelkõige andmesubjekti 
isikuandmete kaitset ohustavate tegurite 
suhtes võetavad meetmed ja pakutavad 
kaitsemeetmed vastavad käesolevale 
määrusele.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada õiguskindlus ja anda järelevalveasutustele võimalus paremaks jõustamiseks 



PE502.174v02-00 24/116 AM\923501ET.doc

ET

ning vastavalt põhjendusele 62, milles nõutakse vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, peaks järelevalveasutuselt eelneva loa küsimine ja temaga 
konsulteerimine olema ainult vastutava töötleja kohustus. See loob nii ettevõtjate kui ka 
järelevalveasutuste jaoks palju selgema raamistiku.

Muudatusettepanek 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon võib kehtestada lõigetes 1 ja 2 
osutatud eelneva loa ja konsultatsioonide 
ning järelevalveasutuste lõike 6 alusel 
teavitamise tüüpvormid ja korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

9. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 
osutatud eelnevate konsultatsioonide ning 
järelevalveasutuste lõike 6 alusel 
teavitamise tüüpvormid ja korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 733
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – 4. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV peatükk – 4. jagu välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub igasugune õigustus määrusesse selle kohta sätete lisamiseks, kuidas korraldada 
ettevõtete sisetoiminguid. Eri liiki organisatsioonilised struktuurid võivad anda tulemuseks 
tõhusa andmekaitse ja andmekaitsealaste õigusaktidega ei tohiks sundida ettevõtteid ühte 
konkreetset mudelit kasutama. 
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Muudatusettepanek 734
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub igasugune õigustus määrusesse selle kohta sätete lisamiseks, kuidas korraldada 
ettevõtete sisetoiminguid. Eri liiki organisatsioonilised struktuurid võivad anda tulemuseks 
tõhusa andmekaitse ja andmekaitsealaste õigusaktidega ei tohiks sundida ettevõtteid ühte 
konkreetset mudelit kasutama.

Muudatusettepanek 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 736
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

b) töötleja on ettevõte, mis töötleb aastas 
vähemalt 250 andmesubjekti 



PE502.174v02-00 26/116 AM\923501ET.doc

ET

isikuandmeid, või

Or. en

Muudatusettepanek 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
põhitegevuse moodustavad 
töötlemistoimingud, mille laad, ulatus 
ja/või eesmärk tingivad andmesubjektide 
korrapärase ja süstemaatilise järelevalve.

c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
põhitegevuse moodustavad 
töötlemistoimingud, mille laad, ulatus 
ja/või eesmärk tingivad andmesubjektide 
korrapärase ja süstemaatilise järelevalve.
Põhitegevus tuleks määratleda 
tegevusena, kus 50 % andmemüügist 
teenitavast aastakäibest või tulust 
saadakse kõnealustest andmetest. 
Andmetöötlustoiminguid, mis ei ületa 50 
% ettevõtte käibest, käsitletakse 
andmekaitsega seoses kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

Andmekaitseametnike määramine peaks olema vajalik üksnes juhul, kui ettevõtte põhitegevus 
on seotud isikuandmete töötlemisega.

Muudatusettepanek 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastutav töötleja või volitatud 
töötleja on avaliku sektori asutus või organ, 
võib mitme üksuse jaoks määrata ühe 
andmekaitseametniku olenevalt avaliku 

3. Kui vastutav töötleja või volitatud 
töötleja on avaliku sektori asutus või organ, 
võib mitme üksuse jaoks määrata ühe 
andmekaitseorganisatsiooni või 
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sektori asutuse või organi 
organisatsioonilisest struktuurist.

andmekaitseametniku olenevalt avaliku 
sektori asutuse või organi 
organisatsioonilisest struktuurist.

Or. en

Muudatusettepanek 739
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad, et andmekaitseametniku muud 
ametiülesanded on kooskõlas tema 
isikuandmete kaitse alaste ülesannete ja 
kohustustega ega põhjusta huvide konflikti.

6. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad, et andmekaitseorganisatsiooni 
või andmekaitseametniku muud 
ametiülesanded on kooskõlas tema 
isikuandmete kaitse alaste ülesannete ja 
kohustustega ega põhjusta huvide konflikti.

Or. en
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Muudatusettepanek 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku vähemalt 
kaheaastaseks ametiajaks. 
Andmekaitseametniku võib ametisse 
tagasi nimetada. Andmekaitseametniku 
võib tema ametiaja jooksul ametist 
kõrvaldada ainult juhul, kui ta enam ei 
vasta kohustuste täitmiseks esitatavatele 
tingimustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 742
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku vähemalt 
kaheaastaseks ametiajaks. 
Andmekaitseametniku võib ametisse tagasi 
nimetada. Andmekaitseametniku võib 
tema ametiaja jooksul ametist kõrvaldada 
ainult juhul, kui ta enam ei vasta 
kohustuste täitmiseks esitatavatele 
tingimustele.

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku vähemalt 
kaheaastaseks ametiajaks. 
Andmekaitseametniku võib ametisse tagasi 
nimetada.

Or. en

Selgitus

Nii nagu kõiki teisi töötajaid, peaks olema võimalik andmekaitseametnik töölt vabastada, kui 
ta ei täida juhtkonna seatud ülesandeid. Juhtkond otsustab, kas nad on enda palgatud 
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inimesega rahul või mitte.

Muudatusettepanek 743
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku vähemalt 
kaheaastaseks ametiajaks. 
Andmekaitseametniku võib ametisse tagasi 
nimetada. Andmekaitseametniku võib tema 
ametiaja jooksul ametist kõrvaldada ainult 
juhul, kui ta enam ei vasta kohustuste 
täitmiseks esitatavatele tingimustele.

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku tema enda 
valitud ametiajaks. Andmekaitseametniku 
võib ametisse tagasi nimetada. 
Andmekaitseametniku võib tema ametiaja 
jooksul ametist kõrvaldada ainult juhul, kui 
ta enam ei vasta ettevõtte juhtkonna poolt 
vajalikuks peetavate kohustuste täitmiseks 
esitatavatele tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Andmesubjektidel on õigus pöörduda 
andmekaitseametniku poole kõigis 
küsimustes, mis on seotud nende 
isikuandmete töötlemisega, ning taotleda 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamist.

10. Andmesubjektidel on õigus pöörduda 
andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametniku poole kõigis 
küsimustes, mis on seotud nende 
isikuandmete töötlemisega, ning taotleda 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 746
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Andmekaitseametniku ametiseisund
1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad andmekaitseametniku 
nõuetekohase ja õigeaegse kaasamise 
kõikidesse isikuandmete kaitse 
küsimustesse.
2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad, et andmekaitseametnik on oma 
ülesannete ja kohustuste täitmisel 
sõltumatu ega saa oma tööülesannete 
täitmisel juhtnööre. Andmekaitseametnik 
allub otse vastutava töötleja või volitatud 
töötleja juhtkonnale.
3. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
toetavad andmekaitseametnikku tema 
ülesannete täitmisel, andes tema 
käsutusse töötajad, ruumid, seadmed ja 
muud artiklis 37 osutatud kohustuste ja 
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ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid.

Or. en

Selgitus

Puudub igasugune õigustus määrusesse selle kohta sätete lisamiseks, kuidas korraldada 
ettevõtete sisetoiminguid. Eri liiki organisatsioonilised struktuurid võivad anda tulemuseks 
tõhusa andmekaitse ja andmekaitsealaste õigusaktidega ei tohiks sundida ettevõtteid ühte 
konkreetset mudelit kasutama. 

Muudatusettepanek 747
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad andmekaitseametniku 
nõuetekohase ja õigeaegse kaasamise 
kõikidesse isikuandmete kaitse 
küsimustesse.

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad andmekaitseametniku jaoks 
juurdepääsu kogu olulisele teabele ja 
tema kohustuste täitmiseks vajalikele 
ruumidele ning nõuetekohase ja õigeaegse 
kaasamise kõikidesse isikuandmete kaitse 
küsimustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad andmekaitseametniku 
nõuetekohase ja õigeaegse kaasamise 
kõikidesse isikuandmete kaitse 
küsimustesse.

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametniku nõuetekohase ja 
õigeaegse kaasamise kõikidesse 
isikuandmete kaitse küsimustesse.

Or. en



PE502.174v02-00 32/116 AM\923501ET.doc

ET

Muudatusettepanek 749
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad, et andmekaitseametnik on oma 
ülesannete ja kohustuste täitmisel 
sõltumatu ega saa oma tööülesannete 
täitmisel juhtnööre. Andmekaitseametnik 
allub otse vastutava töötleja või volitatud 
töötleja juhtkonnale.

2. Andmekaitseametnik allub otse 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
juhtkonnale.

Or. en

Selgitus

Juhtkonnal peaks olema alati võimalik anda juhtnööre töötajatele, kaasa arvatud 
andmekaitseametnikule, ja andmekaitseametnikul ei tohiks olla võimalik tegutseda 
juhtkonnast sõltumatult. Juhtkond vastutab KÕIKIDE tegevuste eest organisatsioonis, kaasa 
arvatud andmekaitse.

Muudatusettepanek 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad, et andmekaitseametnik on oma 
ülesannete ja kohustuste täitmisel 
sõltumatu ega saa oma tööülesannete 
täitmisel juhtnööre. Andmekaitseametnik 
allub otse vastutava töötleja või volitatud 
töötleja juhtkonnale.

2. Andmekaitseorganisatsioon ja 
andmekaitseametnik täidavad oma 
ülesandeid ja kohustusi sõltumatult.

Or. en
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Muudatusettepanek 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
toetavad andmekaitseametnikku tema 
ülesannete täitmisel, andes tema käsutusse 
töötajad, ruumid, seadmed ja muud artiklis 
37 osutatud kohustuste ja ülesannete 
täitmiseks vajalikud vahendid.

3. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
toetavad andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametnikku tema ülesannete 
täitmisel, andes tema käsutusse töötajad, 
ruumid, seadmed ja muud artiklis 37 
osutatud kohustuste ja ülesannete 
täitmiseks vajalikud vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub igasugune õigustus määrusesse selle kohta sätete lisamiseks, kuidas korraldada 
ettevõtete sisetoiminguid. Eri liiki organisatsioonilised struktuurid võivad anda tulemuseks 
tõhusa andmekaitse ja andmekaitsealaste õigusaktidega ei tohiks sundida ettevõtteid ühte 
konkreetset mudelit kasutama.

Muudatusettepanek 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
annavad andmekaitseametnikule vähemalt 
järgmised ülesanded:

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
annavad andmekaitseorganisatsioonile või
andmekaitseametnikule vähemalt 
järgmised ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 754
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat 
ja volitatud töötlejat seoses nende 
kohustustega, mis tulenevad käesolevast 
määrusest, ning oma tegevus ja saadud 
vastused dokumenteerida;

a) suurendada teadlikkust, teavitada ja 
nõustada vastutavat töötlejat ja volitatud 
töötlejat seoses nende kohustustega, mis 
tulenevad käesolevast määrusest, ning oma 
tegevus ja saadud vastused 
dokumenteerida;

Or. en

Muudatusettepanek 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) jälgida käesoleva määruse, eelkõige 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse, 
andmeturbe, andmesubjektide teavitamise 
ning andmesubjektide poolt nende 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamiseks esitatavate taotluste kohta 
kehtestatud nõuete rakendamist ja 
kohaldamist;

c) teha seiret kooskõlas käesoleva
määrusega;
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Or. en

Muudatusettepanek 756
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) jälgida käesoleva määruse, eelkõige 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse, 
andmeturbe, andmesubjektide teavitamise 
ning andmesubjektide poolt nende 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamiseks esitatavate taotluste kohta 
kehtestatud nõuete rakendamist ja 
kohaldamist;

c) jälgida käesoleva määruse, eelkõige 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
artikli 23 kohase, andmeturbe artiklite 30–
32 kohase, andmesubjektide teavitamise 
ning andmesubjektide poolt nende 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamiseks esitatavate taotluste kohta 
kehtestatud nõuete rakendamist ja 
kohaldamist artiklite 11–20 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 757
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada artiklis 28 osutatud 
dokumenteerimine;

d) tagada artiklis 28 osutatud täielik 
dokumenteerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 758
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt e



PE502.174v02-00 36/116 AM\923501ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) jälgida isikuandmetega seotud 
rikkumiste dokumenteerimist ning neist 
teavitamist vastavalt artiklitele 31 ja 32;

e) teha järelevalvet isikuandmetega seotud 
rikkumiste dokumenteerimise ning neist 
teavitamise üle vastavalt artiklitele 31 ja 
32;

Or. en

Muudatusettepanek 759
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida järelevalveasutuse taotlustele 
vastamist ja oma pädevuse piires ka 
temaga koostöö tegemist vastavalt 
järelevalveasutuse taotlusele või 
andmekaitseametniku omal algatusel;

g) teha järelevalvet järelevalveasutuse 
taotlustele vastamise ja oma pädevuse 
piires ka temaga koostöö tegemise üle
vastavalt järelevalveasutuse taotlusele või 
andmekaitseametniku omal algatusel;

Or. en

Muudatusettepanek 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 

1. Liikmesriigid ja komisjon töötavad koos 
vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate 
ja teiste sidusrühmadega, et toetada
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
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kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kaasamine sertifitseerimise mehhanismide kavandamisse ja rakendamisse on 
oluline.

Muudatusettepanek 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmekaitse sertifitseerimise 
mehhanismid on vabatahtlikud, 
taskukohased ning ligipääsetavad 
protsessi kaudu, mis on läbipaistev ja ei 
ole põhjendamatult koormav. Kõnealused 
mehhanismid on samuti tehnoloogiliselt 
neutraalsed ja neid on võimalik 
globaalselt kohaldada ning nad aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja erinevate töötlemistoimingute
konkreetseid tunnuseid.

Or. en

Selgitus

Sertifitseerimise mehhanismid tuleks kavandada selliselt, et nad on tõhusad, kuid mitte 
ülemäära bürokraatlikud või koormavad.

Muudatusettepanek 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid, tingimusel et need 
meetmed on tehnoloogiliselt neutraalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 88 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine on keelatud, välja arvatud
juhul, kui vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja on täitnud kooskõlas käesoleva 
määruse teiste sätetega käesolevas peatükis 
sätestatud tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Or. en

Selgitus

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Muudatusettepanek 765
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [viie aasta] jooksul alates 
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käesoleva määruse jõustumisest 
vaadatakse rahvusvahelised lepingud 
käesoleva määrusega kooskõlla viimise 
eesmärgil läbi.

Or. en

Selgitus

EL on juba allkirjastanud mõningad rahvusvahelised lepingud isikuandmete edastamise kohta 
kolmandatele riikidele. Need tuleb viia käesoleva määrusega kooskõlla üleminekuperioodi 
jooksul, mis ei ületa viit aastat alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek 766
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
ole täiendavat luba vaja.

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
ole täiendavat luba vaja. Kõnealused 
otsused ei mõjuta käesolevale määrusele 
vastavat kaitsetaset.

Or. en

Muudatusettepanek 767
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 

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

riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega ning käesoleva 
õigusakti rakendamisega seotud 
õigusaktid, kõnealuses riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis järgitavad 
ametieeskirjad ja turvameetmed ning 
samuti kehtivad ja kohtulikult kaitstavad 
õigused, sealhulgas andmesubjektide 
halduslikud ja õiguskaitsevahendid, 
eelkõige nende liidus elavate 
andmesubjektide puhul, kelle isikuandmeid 
edastatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 768
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) komisjon palub Euroopa 
Andmekaitsenõukogul esitada arvamuse 
andmekaitse taseme piisavuse kohta. 
Sellel eesmärgil esitab komisjon Euroopa 
Andmekaitsenõukogule kõik vajalikud 
dokumendid, sealhulgas kirjavahetuse 
kolmanda riigi valitsuse või 
rahvusvahelise organisatsiooniga;

Or. en

Muudatusettepanek 769
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
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töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses, 
arvestades igati Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamusega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 770
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon jälgib pidevalt arenguid, 
mis võivad mõjutada lõikes 2 loetletud 
elementide täitmist kolmandates riikides 
ja rahvusvahelistes organisatsioonides, 
olenevalt sellest, milline otsus vastavalt 
lõikele 3 vastu võeti.

Or. en

Muudatusettepanek 771
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kui komisjonil on jälgimise tõttu 
vastavalt lõikele 4 a või muu allika põhjal 
alust arvata, et riik või rahvusvaheline 
organisatsioon, olenevalt sellest, milline 
otsus vastavalt lõikele 3 vastu võeti, ei 
taga enam andmekaitse piisavat taset 
lõike 2 tähenduses, vaatab ta nimetatud 
otsuse läbi.
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Or. en

Muudatusettepanek 772
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga isikuandmete kaitse 
piisavat taset käesoleva artikli lõike 2 
tähenduses, eelkõige juhul, kui kolmandas 
riigis või rahvusvahelises organisatsioonis 
kehtivate üldiste ja konkreetse sektori 
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega või äärmiselt 
kiireloomulistel juhtudel seoses üksikisiku 
õigusega isikuandmete kaitsele kooskõlas 
artikli 87 lõikes 3 osutatud menetlusega.

5. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga isikuandmete kaitse 
piisavat taset käesoleva artikli lõike 2 
tähenduses, eelkõige juhul, kui kolmandas 
riigis või rahvusvahelises organisatsioonis 
kehtivate üldiste ja konkreetse sektori 
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega või äärmiselt 
kiireloomulistel juhtudel seoses üksikisiku 
või juriidilise isiku õigusega isikuandmete 
kaitsele kooskõlas artikli 87 lõikes 3 
osutatud menetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 773
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
on mis tahes isikuandmete edastamine 

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
on mis tahes isikuandmete edastamine 
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kolmandale riigile või territooriumile või 
kõnealuse kolmanda riigi 
töötlemissektorile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile keelatud, ilma et see 
piiraks artiklite 42–44 kohaldamist. 
Komisjon alustab sobival ajal 
konsultatsioone kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada käesoleva artikli lõike 5 
kohasest otsusest tulenevat olukorda.

kolmandale riigile või territooriumile või 
kõnealuse kolmanda riigi 
töötlemissektorile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile keelatud, kui sellele ei 
kohaldata asjakohaseid kaitsemeetmeid 
vastavalt artiklile 42 või kui sellele ei 
laiene artiklis 44 sätestatud erandid. 
Komisjon alustab sobival ajal 
konsultatsioone kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada käesoleva artikli lõike 5 
kohasest otsusest tulenevat olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust või otsustab, et kolmas riik 
või territoorium või kõnealuse kolmanda 
riigi töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga piisavat 
andmekaitse taset vastavalt artikli 41 
lõikele 5, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 775
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed ja kui see on 
mõjuhinnangu alusel asjakohane, kui 
vastutav töötleja või volitatud töötleja on 
taganud, et andmete vastuvõtja 
kolmandas riigis säilitab kõrged 
andmekaitse standardid.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on motiveerida vastutavaid töötlejaid järgima kõrgeid andmekaitsestandardeid, 
julgustades neid läbi viima mõju hindamist. 

Muudatusettepanek 776
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed. Kaitsemeetmed tagavad 
vähemalt artiklis 5 kehtestatud 
isikuandmete töötlemise põhimõtete 
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järgimise ja III peatükis kehtestatud 
andmesubjekti õigused.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

b) isikuandmete kaitse standardklauslitele 
vastutava töötleja või volitatud töötleja ja 
vastuvõtja vahel, kes võib olla 
alamtöötleja, kui on tegemist selliste 
andmetega väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mis võivad sisaldada 
standardtingimusi edasise edastamise 
kohta väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mille on vastu võtnud 
komisjon. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

Or. en

Selgitus

See on oluline täiendus, et selgitada vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja 
alamtöötlejate vahelist suhet andmete rahvusvahelise edastamise taustal.

Muudatusettepanek 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele 
vastutava töötleja või volitatud töötleja ja 
vastuvõtja vahel, kes võib olla 
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mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks, või

alamtöötleja, kui on tegemist selliste 
andmetega väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mis võivad sisaldada 
standardtingimusi edasise edastamise 
kohta väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mille on vastu võtnud 
järelevalveasutus vastavalt artiklis 57 
osutatud järjepidevuse mehhanismile pärast 
seda, kui komisjon on need artikli 62 
lõike 1 punkti b kohaselt tunnistanud 
üldkehtivaks, või

Or. en

Selgitus

See on oluline täiendus, et selgitada vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja 
alamtöötlejate vahelist suhet andmete rahvusvahelise edastamise taustal.

Muudatusettepanek 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks, või

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks;

Or. en

Muudatusettepanek 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja järelevalveasutuse poolt vastavalt lõikele 
4 volitatud andmesaaja vahelistele 
lepingutingimustele.

d) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja järelevalveasutuse poolt vastavalt lõikele 
4 volitatud andmesaaja vahelistele 
lepingutingimustele või

Or. en

Muudatusettepanek 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vastutava töötleja või volitatud 
töötleja ja andmete vastuvõtja vahelise 
lepingu tingimustele, mis täiendavad 
käesoleva artikli lõike 2 punktides b ja c 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklausleid ning millele pädev 
järelevalveasutus on vastavalt lõikele 4 
loa andnud;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annaks organisatsioonidele stiimuli regulatiivsetest 
põhinõuetest kaugemale minekuks ja selliste süsteemide nagu „andmepitser” või 
„usaldusmärk” järgimiseks.

Muudatusettepanek 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
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teadustöö eesmärgil, artikli 83 lõikes 4 
osutatud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 783
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

3. Lõike 2 punktides a, b, c või e osutatud 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

Or. en

Selgitus

Teadustöö eesmärgil tuleks täiendava halduskoormuseta lubada võtme ja koodiga varustatud 
andmete edastamist, mida kolmandates riikides paiknevad vastuvõtjad ei saa uuesti tuvastada 
ega hakka seda tegema.
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Muudatusettepanek 785
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

4. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
peab saama järelevalveasutuselt 
käesolevale artiklile vastavaks 
edastamiseks eelneva loa vastavalt artikli 
34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui edastamine 
on seotud töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d või e osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama pädevalt 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab pädev 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.
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Or. en

Selgitus

Seotud artikli 42 lõike 4 punktiga a (uus) täiendavate süsteemide stimuleerimise kohta, et 
tagada turvalisus andmete rahvusvahelisel edastamisel.

Muudatusettepanek 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib omal valikul võtta edastamisel 
aluseks käesoleva artikli lõike 2 punktides 
b ja c osutatud isikuandmete kaitse 
standardklauslid ning pakkuda lisaks 
standardklauslitele täiendavaid, 
õiguslikult siduvaid kohustusi, mida 
edastatud andmetele kohaldatakse. 
Sellistel juhtudel tuleb nimetatud 
lisakohustuste osas eelnevalt 
järelevalveasutusega konsulteerida ning 
need täiendavad standardklausleid, mitte 
ei ole nendega otseselt või kaudselt 
vastuolus. Liikmesriigid, 
järelevalveasutused ja komisjon 
julgustavad täiendavate ja õiguslikult 
siduvate kohustuste kasutamist, pakkudes 
kõrgendatud kaitsemeetmeid kasutavatele 
vastutavatele töötlejatele ja volitatud 
töötlejatele andmekaitse pitserit, märgist 
või mehhanismi, mis on vastu võetud 
artikli 39 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Vastutavatel töötlejatel ja volitatud töötlejatel on sageli vahetud ja praktilised kogemused, 
mis näitavad, et täiendavad kaitsemeetmed võivad olla seoses nende edastatavate 
isikuandmetega asjakohased. Määrus peaks julgustama vastutavaid töötlejaid ja volitatud 
töötlejaid pakkuma täiendavaid kaitsemeetmeid, kui need on asjakohased. Kõnealused 
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täiendavad kohustused ei tohi olla standardklauslitega vastuolus.

Muudatusettepanek 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. a Käesoleva artikli lõike 2 punktis e 
osutatud täiendavate lepingusätete 
kasutamise julgustamiseks võivad 
pädevad asutused pakkuda kõnealuseid 
kaitsemeetmeid kasutavatele vastutavatele 
töötlejatele ja volitatud töötlejatele 
vastavalt artiklile 39 vastuvõetud 
andmekaitse pitserit, märgist või 
mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mis julgustab kasutama täiendavaid andmekaitse pitsereid või 
usaldusmärke.

Muudatusettepanek 789
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 

5. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 
alusel järelevalveasutuse antud load jäävad 
kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.
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Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga siduvad ettevõtluseeskirjad, 
tingimusel et need:

1. Üks järelevalveasutus annab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga ja ühekordse 
heakskiiduakti alusel ettevõtjate rühmale 
loa siduvateks ettevõtluseeskirjadeks. 
Kõnealused eeskirjad võimaldavad 
Euroopas ja väljaspool Euroopat 
mitmekordset ettevõtetevahelist 
rahvusvahelist edastamist, tingimusel et 
need:

Or. en

Muudatusettepanek 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme ja nende väliste alltöövõtjate, 
sealhulgas nende töötajate suhtes ning kõik 
täidavad neid;

Or. en

Selgitus

Pilvandmetöötlusteenuste puhul kasutavad pilveteenuste osutajad ööpäevaringse teeninduse 
ja hoolduse tagamiseks konkreetse ülesande täitmiseks sageli väliseid alltöövõtjaid. Seetõttu 
peaks järelevalveasutus seda siduvates ettevõtluseeskirjades tunnustama.

Muudatusettepanek 792
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 
kohtulikult kaitstavad õigused;

b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 
kohtulikult kaitstavad õigused ja on 
andmesubjektide jaoks läbipaistvad;

Or. en

Muudatusettepanek 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed ning nende 
välised alltöövõtjad;
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Or. en

Muudatusettepanek 794
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) üldised isikuandmete kaitse põhimõtted, 
eelkõige eesmärgi piiritlemine, andmete 
kvaliteet, töötlemise õiguslik alus, tundlike 
isikuandmete töötlemine; andmeturbe 
tagamise meetmed; andmete edasine 
edastamine organisatsioonidele, kelle 
suhtes need eeskirjad ei ole siduvad;

d) üldised isikuandmete kaitse põhimõtted, 
eelkõige eesmärgi piiritlemine, võimalikult 
väheste andmete kogumine, piiratud 
säilitamisperiood, andmete kvaliteet, 
töötlemise õiguslik alus, tundlike 
isikuandmete töötlemine; andmeturbe 
tagamise meetmed; andmete edasine 
edastamine organisatsioonidele, kelle 
suhtes need eeskirjad ei ole siduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 795
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse siduvate 
ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 
käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 
seoses nende heakskiitmise tingimustega, 
lõike 2 punktide b, d, e ja f kohaldamisega 
volitatud töötlejate poolt täidetavate 
siduvate ettevõtluseeskirjade suhtes ja 
täiendavate nõuetega, et tagada asjaomaste 
andmesubjektide isikuandmete kaitse.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse siduvate 
ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 
käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 
seoses nende heakskiitmise tingimustega, 
kaasa arvatud läbipaistvus 
andmesubjektide jaoks, lõike 2 punktide b, 
d, e ja f kohaldamisega volitatud töötlejate 
poolt täidetavate siduvate 
ettevõtluseeskirjade suhtes ja täiendavate 
nõuetega, et tagada asjaomaste 
andmesubjektide isikuandmete kaitse.
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Or. en

Muudatusettepanek 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
puudumise korral või kui komisjon 
otsustab, et kolmas riik või territoorium 
või kolmanda riigi töötlemissektor või 
rahvusvaheline organisatsioon ei taga 
piisavat kaitsetaset vastavalt artikli 41 
lõikele 5 või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

Or. en

Muudatusettepanek 797
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) edastamine tehakse registrist, mis liidu 
või liikmesriigi õigusaktide kohaselt on 
mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on 
tutvumiseks avatud laiemale avalikkusele 
või kõigile õigustatud huviga isikutele, 
kuivõrd konkreetsel juhul täidetakse 
tutvumist käsitlevaid tingimusi, mis liidu 
või liikmesriigi õigusaktidega on ette 
nähtud, või

g) edastamine tehakse registrist, mis liidu 
või liikmesriigi õigusaktide kohaselt on 
mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on 
tutvumiseks avatud laiemale avalikkusele 
või kõigile õigustatud huviga isikutele, 
kuivõrd konkreetsel juhul täidetakse 
tutvumist käsitlevaid tingimusi, mis liidu 
või liikmesriigi õigusaktidega on ette 
nähtud ja vastutav töötleja või volitatud 
töötleja on saanud järelevalveasutuselt 
vastavalt artiklile 34 edastamiseks või 
edastamistoimingute kogumiks eelneva 
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loa;

Or. en

Muudatusettepanek 798
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.
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Or. en

Selgitus

Pilvandmetöötluse ajastul ei ole võimalik sätestada, et selliste andmete edastamine, mida 
esineb harva ja mis ei ole mahukad, on väiksemate andmekoguste edastamisest kvalitatiivselt 
erinevad. Oluline element on asjakohaste kaitsemeetmete kehtestamine.

Muudatusettepanek 800
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui andmete töötlemine põhineb lõike 1 
punktil h, peab vastutav töötleja või 
volitatud töötleja pöörama erilist 
tähelepanu andmete laadile, kavandatud 
töötlemistoimingu või töötlemistoimingute 
eesmärgile ja kestusele ning samuti 
olukorrale andmete päritoluriigis, 
kolmandas riigis ja lõplikus sihtriigis ning 
vajaduse korral seoses isikuandmete 
kaitsega lisatud asjaomastele 
kaitsemeetmetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 801
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punkte b, c ja h ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

4. Lõike 1 punkte b ja c ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 802
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse.

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse. Erandit 
kasutatakse ainult juhuslike edastamiste 
korral. Iga kord tuleb edastamise kõiki 
asjaolusid hoolikalt hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 803
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides ning 
teavitavad edastamisest järelevalveasutust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 804
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Andmete avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud
1. Kolmanda riigi kohtu ega 
haldusasutuse otsust, millega nõutakse 
vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt isikuandmete avaldamist, ei 
tunnustata ja seda ei ole võimalik mis 
tahes viisil täitmisele pöörata, mis ei piira 
nõude esitanud kolmanda riigi ja liidu või 
liikmesriigi vahel kehtiva vastastikuse 
abistamise lepingu või rahvusvahelise 
lepingu kohaldamist.
2. Kui kolmanda riigi kohtu või 
haldusasutuse otsuses nõutakse 
vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt isikuandmete avaldamist, 
teavitab vastutav töötleja või volitatud 
töötleja või vastutava töötleja esindaja, 
kui ta on olemas, järelevalveasutust 
nõudest põhjendamatu viivituseta ja peab 
saama järelevalveasutuselt edastamiseks 
eelneva loa vastavalt artikli 34 lõike 1 
punktile d.
3. Järelevalveasutus hindab nõutud 
avaldamise vastavust määrusele ja 
eelkõige seda, kas avaldamine on 
vastavalt artikli 44 lõike 1 punktidele d ja 
e ning lõikele 5 vajalik ja õiguslikult 
nõutav. 
4. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides ning 
teavitavad edastamisest järelevalveasutust.
5. Komisjon võib kehtestada 
tüüpvormingu lõikes 2 osutatud 
järelevalveasutusele edastatavate teadete 
jaoks ja lõikes 4 osutatud andmesubjekti 
teavitamise jaoks ning teadete 
edastamisele ja teavitamisele 
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kohaldatavad menetlused. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku tekst pärineb teatavaks saanud talitustevahelise 
konsulteerimisdokumendi projektist. See kaitseb kolmandate riikide eest, kes tahavad oma 
õigusakte eksterritoriaalselt jõustada. Kaitse on vajalik, kuna mõningate kolmandate riikide 
õigusaktid sunnivad vastutavaid töötlejaid avaldama isikuandmeid nõuetekohaste 
kaitsemeetmeteta. Kolmandate riikide asutustel võib olla juurdepääs Euroopa vastutavate 
töötlejate käes olevatele isikuandmetele ainult vastastikuse õigusabi menetluste kaudu.

Muudatusettepanek 805
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik näeb ette ühe või mitu 
avaliku sektori asutust, kes vastutavad 
käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 
eest ja osalevad selle järjepideval 
kohaldamisel kogu liidus, et kaitsta 
füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi 
seoses nende isikuandmete töötlemisega ja 
hõlbustada isikuandmete vaba liikumist 
kogu liidus. Selleks teevad 
järelevalveasutused omavahel ja 
komisjoniga koostööd.

1. Iga liikmesriik näeb ette ühe või mitu 
avaliku sektori asutust, kes vastutavad 
käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 
eest ja osalevad selle järjepideval 
kohaldamisel kogu liidus, et kaitsta 
füüsiliste ja juriidiliste isikute põhiõigusi 
ja -vabadusi seoses nende isikuandmete 
töötlemisega ja hõlbustada isikuandmete 
vaba liikumist kogu liidus. Selleks teevad 
järelevalveasutused omavahel ja 
komisjoniga koostööd.

Or. de

Muudatusettepanek 806
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel on oma personal, kelle 
nimetab ametisse järelevalveasutuse juht, 
kellele personal allub.

6. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel on oma personal, kes 
valitakse eelkõige isikuandmete kaitse 
alaste ülesannete täitmiseks nõutavate 
kogemuste ja oskuste alusel, kelle nimetab 
ametisse järelevalveasutuse juht, kellele 
personal allub.

Or. ro

Selgitus

Järelevalveasutuse personal tuleb valida eelkõige isikuandmete kaitse alaste ülesannete 
täitmiseks nõutavate kogemuste ja oskuste alusel.

Muudatusettepanek 807
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse asjaomase liikmesriigi parlament.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse käigus ning 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 

2. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõike 1 alusel, siis on pädev 
järelevalveasutus liikmesriigi 
järelevalveasutus või territoorium, kus on
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omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis, 
on vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

asutatud määrusega hõlmatud vastutava 
töötleja või volitatud töötleja peamine 
tegevuskoht. Vaidlusi tuleks lahendada 
kooskõlas artiklis 58 sätestatud 
järjepidevuse mehhanismiga ja see ei 
piira käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõike 2 alusel, siis on pädev 
järelevalveasutus liikmesriigi 
järelevalveasutus või territoorium, kus 
vastutav töötleja on kooskõlas artikliga 25 
määranud oma esindaja liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 810
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõigete 1 ja 2 alusel mitmele sama 
ettevõtjate rühmaga vastutavale töötlejale 
ja/või volitatud töötlejale, siis on pädev 
ainult üks järelevalveasutus ja ta 
määratakse kooskõlas artikli 51 lõikega 2.
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Or. en

Muudatusettepanek 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõigete 1 ja 2 alusel mitmele vastutavale 
töötlejale ja/või volitatud töötlejale sama 
ettevõtjate rühma raames, siis on pädev 
ainult üks järelevalveasutus ja see 
määratakse kooskõlas artikli 51 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) osaleb aruteludes liikmesriikide asutuste 
ja organitega nende õiguslike ja 
haldusmeetmete üle, mis käsitlevad 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset 
seoses isikuandmete töötlemisega;

f) osaleb aruteludes liikmesriikide asutuste 
ja organitega nende õiguslike ja 
haldusmeetmete üle, mis käsitlevad 
üksikisikute ja juriidiliste isikute õiguste ja 
vabaduste kaitset seoses isikuandmete 
töötlemisega;

Or. de

Muudatusettepanek 813
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt j a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) töötab välja suunised 
jõustamisvolituste kasutamise kohta, mis
koordineeritakse vajaduse korral Euroopa 
Andmekaitsenõukogu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus annab andmesubjektile 
tema taotluse korral nõu käesolevast 
määrusest tulenevate õiguste kasutamisel ja 
teeb vajaduse korral sel eesmärgil koostööd 
teiste liikmesriikide järelevalveasutustega.

3. Pädev järelevalveasutus annab 
andmesubjektile tema taotluse korral nõu 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamisel ja teeb vajaduse korral sel 
eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide 
järelevalveasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus: 1. Pädeval järelevalveasutusel on õigus:

Or. en

Muudatusettepanek 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada vastutavalt 
töötlejalt või volitatud töötlejalt 
juurdepääs:

Pädeval järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada vastutavalt 
töötlejalt või volitatud töötlejalt 
juurdepääs:

Or. en

Muudatusettepanek 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igal järelevalveasutusel on õigus juhtida
õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.

3. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 
juhtida õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul.

4. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa ja 
eelneva konsulteerimise taotlusi, kontrolle 
ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt
andmesubjekte mitmes liikmesriigis.

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa ja 
eelneva konsulteerimise taotlusi, kontrolle 
ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
andmesubjektidel mitmes liikmesriigis on
tõenäoliselt andmesubjektide suhtes 
ebasoodsad õiguslikud tagajärjed.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata käesoleva määruse vastased
töötlemistoimingud.

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata töötlemistoimingud, mille vastuolu 
käesoleva määrusega on tõestatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 821
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui töötlemistoimingud võivad 
tõenäoliselt mõjutada andmesubjekte 
mitmes liikmesriigis, on iga kõnealuse 
liikmesriigi järelevalveasutusel õigus
osaleda vastavalt vajadusele 
ühisülesannetes või -operatsioonides. 
Pädev järelevalveasutus esitab iga 
kõnealuse liikmesriigi järelevalveasutusele 
kutse osaleda asjaomases ühisülesandes või 
-operatsioonis ja vastab viivitamata 
järelevalveasutuse taotlusele 
operatsioonides osaleda.

2. Juhul kui töötlemistoimingud võivad 
tõenäoliselt mõjutada andmesubjekte 
mitmes liikmesriigis, osaleb iga kõnealuse 
liikmesriigi järelevalveasutus vastavalt 
vajadusele ühisülesannetes või -
operatsioonides. Pädev järelevalveasutus 
esitab iga kõnealuse liikmesriigi 
järelevalveasutusele kutse osaleda 
asjaomases ühisülesandes või -
operatsioonis ja vastab viivitamata 
järelevalveasutuse taotlusele 
operatsioonides osaleda.

Or. en

Selgitus

Kui tugevdada andmekaitseasutuste kohustust teha piiriülestel juhtudel oma partneritega 
koostööd, võib see aidata tagada, et väiksemaid andmekaitseasutusi ei koormata ülemäära 
juhtudel, kui nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad suured ettevõtted. Lisaks aitaks see ära 
hoida meelepärase kohtualluvuse valimise ohtu seoses uute andmekaitsestandardite 
jõustamisega, s.t asutamiskoha valimine nii, et see alluks andmekaitseasutusele, millel 
puudub suutlikkus viia ise läbi mahukaid uurimisi.

Muudatusettepanek 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta
meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Enne kui pädev järelevalveasutus võtab 
vastu lõikes 2 osutatud meetme, edastab 
see pädev järelevalveasutus meetme 
eelnõu Euroopa Andmekaitsenõukogule ja 
komisjonile.
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Or. en

Muudatusettepanek 823
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta 
meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Enne kui pädev asutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta 
meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on seotud töötlemistoimingutega, mis on 
seotud kaupade või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 
nende käitumise jälgimisega, või

a) on seotud isikuandmete 
töötlemistoimingutega, mis on seotud 
kaupade või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis, 
kui Euroopa Majanduspiirkonda 
mittekuuluv vastutav töötleja või volitatud 
töötleja ei nimeta esindajat Euroopa 
Majanduspiirkonna territooriumil, või

Or. en

Selgitus

See peaks stimuleerima ELi mittekuuluvate riikide ettevõtteid nimetama esindaja ELi
territooriumil. ELis asutatud ELi mittekuuluvate riikide ettevõtteid ei tohiks diskrimineerida.

Muudatusettepanek 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võib oluliselt mõjutada isikuandmete 
vaba liikumist Euroopa Liidus või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on suunatud sellise töötlemistoimingute 
loetelu vastuvõtmisele, mille puhul 
kohaldatakse eelnevat konsulteerimist 
vastavalt artikli 34 lõikele 5, või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 34 muudatusettepanekuid eelneva konsulteerimise kohta – nõue koostada loetelud ja 
esitada need järjepidevuse mehhanismile on ülemäära bürokraatlik ja uuendusvastane.

Muudatusettepanek 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on suunatud sellise töötlemistoimingute 
loetelu vastuvõtmisele, mille puhul 
kohaldatakse eelnevat konsulteerimist 
vastavalt artikli 34 lõikele 5, või

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) on suunatud artikli 42 lõike 2 punktis c 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklauslite kindlaksmääramisele 
või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) on suunatud artikli 42 lõike 2 punktis d 
osutatud lepingutingimuste kinnitamisele 
või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) on suunatud siduvate 
ettevõtluseeskirjade heakskiitmisele 
artikli 43 tähenduses.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Andmekaitseasutused peaksid olema määruse otsese mõju all pädevad koostama siduvaid 
ettevõtluseeskirju, ilma et nad peaksid neid järjepidevuse mehhanismile esitama.

Muudatusettepanek 831
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 f a) lubab töötlemist teaduseesmärkidel 
kooskõlas artikli 81 lõikega 3 ja/või artikli 
83 lõikega 3.

Or. en

Muudatusettepanek 832
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 
järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 
meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56.

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui pädev 
asutus ei esita lõikes 2 osutatud meetme 
eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56.

Or. en

Muudatusettepanek 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
nõuda mis tahes küsimuse käsitlemist 
järjepidevuse mehhanismi abil.

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
enda nimel tegutsedes ja sidusrühma 
taotlusel nõuda mis tahes küsimuse 
käsitlemist järjepidevuse mehhanismi abil.

Or. en

Selgitus

Kui määruse kohaldamisel tekivad vastuolud, mis ohustavad ühtlustatud rakendamist ja 
mõjutavad konkreetseid sidusrühmasid, tuleks anda mõjutatud sidusrühmadele õigus 
lahendada oma probleemid järjepidevuse mehhanismi raames.

Muudatusettepanek 834
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
teavitab viivitamata elektrooniliselt 
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 
komisjoni talle edastatud asjakohasest 
teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 
tõlkimise.

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
teavitab põhjendamatu viivituseta
elektrooniliselt Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 
komisjoni talle edastatud asjakohasest 
teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 
tõlkimise.

Or. en

Muudatusettepanek 835
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
teavitab viivitamata elektrooniliselt 
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 
komisjoni talle edastatud asjakohasest 
teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 
tõlkimise.

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
teavitab viivituseta elektrooniliselt Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 
komisjoni talle edastatud asjakohasest 
teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 
tõlkimise.

Or. en

Muudatusettepanek 836
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse ühe nädala 
jooksul pärast lõike 5 kohase teabe saamist, 
kui komitee teeb sellekohase otsuse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel või kui 
mis tahes järelevalveasutus või komisjon 
esitab selleks taotluse. Arvamus võetakse 
vastu ühe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust 
ning avalikustab arvamuse.

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse ühe nädala 
jooksul pärast lõike 5 kohase teabe saamist, 
kui komitee teeb sellekohase otsuse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel või kui 
mis tahes järelevalveasutus või komisjon 
esitab selleks taotluse. Arvamus võetakse 
vastu kahe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust 
ning avalikustab arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 837
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 
artikli 51 alusel pädev järelevalveasutus
arvestavad Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamusega ja kahe nädala jooksul pärast 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 
arvamuse kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

8. Lõikes 1 osutatud pädev 
järelevalveasutus arvestavad Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamusega ja kahe 
nädala jooksul pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistujalt arvamuse 
kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Komisjoni arvamus
1. Kümne nädala jooksul pärast küsimuse 
tõstatamist vastavalt artiklile 58 või 
vähemalt kuue nädala jooksul artiklis 61 
sätestatud juhul võib komisjon määruse 
nõuetekohaseks ja järjepidevaks 
kohaldamiseks võtta vastu arvamuse 
artiklite 58 või 61 kohaselt tõstatatud 
küsimuste kohta.
2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus igati komisjoni 
arvamusega ning teavitab komisjoni ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sellest, 
kas jäädakse meetme eelnõu juurde või 
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soovitakse seda muuta.
3. Lõikes 1osutatud ajavahemiku jooksul 
ei võta järelevalveasutus meetme eelnõud 
vastu.
4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus igati komisjoni 
arvamusega ning teavitab komisjoni ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sellest, kas 
jäädakse meetme eelnõu juurde või 
soovitakse seda muuta.

2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus komisjoni arvamusega 
ning teavitab komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu sellest, kas jäädakse 
meetme eelnõu juurde või soovitakse seda 
muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Meetme eelnõu peatamine
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1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:
a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks nende territooriumil 
tuleb kiiresti tegutseda, kui on oht, et 
andmesubjekti õiguse kohtulikku kaitsmist 
võib praeguse seisundi muutmine 
märkimisväärselt takistada, või kui on vaja 
ära hoida olulisi puudusi, mille põhjuseks 
on pädeva järelevalveasutuse selge 
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viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

rikkumine või põhjendamatu tegevusetus, 
võib ta erandina artiklis 58 sätestatud 
korrast võtta viivitamata vastu piiratud 
kehtivusajaga ajutised meetmed. 
Järelevalveasutus edastab viivitamata 
kõnealused meetmed koos kõikide 
põhjendustega pädevale 
järelevalveasutusele, Euroopa 
Andmekaitsenõukogule, komisjonile ja 
vastutavale töötlejale või volitatud 
töötlejale.

Or. en

Muudatusettepanek 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi, võib ta erandina artiklis 58 
sätestatud korrast võtta viivitamata vastu 
piiratud kehtivusajaga ajutised meetmed. 
Järelevalveasutus edastab viivitamata 
kõnealused meetmed koos kõikide 
põhjendustega pädevale 
järelevalveasutusele, Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 
kohase meetme ja leiab, et lõplikud 
meetmed tuleb kiiresti vastu võtta, võib ta 
Euroopa Andmekaitsenõukogult taotleda
arvamuse viivitamatut esitamist, esitades 
kõnealuse taotluse ja lõplike meetmete 
kiireloomulisuse põhjused.

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 
kohase meetme, taotleb ta Euroopa 
Andmekaitsenõukogult arvamuse 
viivitamatut esitamist, esitades taotluse ja 
lõplike meetmete kiireloomulisuse 
põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 844
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses talle järelevalveasutustelt 
vastavalt artiklile 58 või 61 edastatud 
küsimustega teha otsus käesoleva 
määruse eesmärkidele ja tingimustele 
vastava nõuetekohase rakendamise kohta, 
milles käsitletakse küsimust, mille suhtes 
on vastu võetud põhjendatud otsus 
vastavalt artikli 60 lõikele 1, või milles 
käsitletakse küsimust, mille suhtes 
järelevalveasutus ei võta vastu meetme 
eelnõud ja mille kohta on 
järelevalveasutus teatanud, et ta ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, mis 
on vastu võetud artikli 59 kohaselt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel,
komisjoni või teiste sidusrühmade taotluse 
korral eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 846
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõustab komisjoni kõikides 
isikuandmete kaitsega seotud küsimustes 
Euroopa Liidus, sealhulgas käesoleva 
määruse kavandatavad muudatused;

a) nõustab Euroopa institutsioone kõikides 
isikuandmete kaitsega seotud küsimustes 
Euroopa Liidus, sealhulgas käesoleva 
määruse kavandatavad muudatused;

Or. en

Muudatusettepanek 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme või komisjoni taotluse korral 
käesoleva määruse kohaldamist käsitlevaid 
küsimusi ning annab käesoleva määruse 
järjepideva kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme, komisjoni või teiste sidusrühmade
taotluse korral käesoleva määruse 
kohaldamist käsitlevaid küsimusi ning 
annab käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
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soovitusi ja parimaid tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 848
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) edendab järelevalveasutuste vahelist 
koostööd ning teabe ja parimate tavade 
vahetamist;

e) edendab järelevalveasutuste vahelist 
koostööd ning teabe ja parimate tavade 
vahetamist, kaasa arvatud 
ühisoperatsioonide ja muude 
ühistegevuste koordineerimist, kui ta 
otsustab seda teha ühe või mitme 
järelevalveasutuse taotlusel;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et artikli 49 punktis d on sätestatud riiklike andmekaitseasutuste liikmetele 
ainult vähemalt nelja aasta pikkune ametiaeg. Selle tõttu on ebatõenäoline, et kõik 
liikmesriigid kehtestavad ametiaja pikkuseks viis aastat või enam, nii et kui ametiaja 
pikkusena näha ette riikliku tasandi ametiaja pikkust ületav aeg, ei õnnestu liikmetel 
tõenäoliselt ametiaja lõpuni töötada. Samuti tuleks selgitada, et Euroopa 
Andmekaitsenõukogu ametikohtade ametiaeg on seotud nende ülesandega riigi tasandil.

Muudatusettepanek 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
konsulteerib oma artiklis 66 esitatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
huvitatud osapooltega ja annab neile 
võimaluse mõistliku aja jooksul 
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kommenteerida. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu teeb artikli 72 
kohaldamist piiramata 
konsulteerimismenetluse tulemused 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Enne kui andmekaitsenõukogu arvamused ja raportid vastu võtab, peaks ta konsulteerima 
huvitatud osapooltega ja andma neile võimaluse mõistliku aja jooksul kommenteerida, nagu 
see on võimalik teistes reguleerimisvaldkondades.

Muudatusettepanek 850
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Andmekaitsenõukogu teavitab 
korrapäraselt ja õigeaegselt komisjoni oma 
tegevuse tulemustest. Komitee koostab 
aastaaruande, kus käsitletakse füüsiliste 
isikute kaitse olukorda seoses isikuandmete 
töötlemisega liidus ja kolmandates riikides.

Euroopa Andmekaitsenõukogu teavitab 
korrapäraselt ja õigeaegselt komisjoni oma 
tegevuse tulemustest. Komitee koostab 
aastaaruande, kus käsitletakse füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kaitse olukorda seoses 
isikuandmete töötlemisega liidus ja 
kolmandates riikides.

Or. de

Muudatusettepanek 851
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eesistuja ja eesistuja asetäitjate ametiaeg 
on viis aastat ja neid võib ametisse tagasi 
nimetada.

2. Eesistuja ja eesistuja asetäitjate ametiaeg 
on viis aastat ja neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Neid saab ametist tagasi 
kutsuda Euroopa Parlamendi otsusega, 
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mis on vastu võetud antud häälte 
kahekolmandikulise enamusega ja 
Euroopa Parlamendi liikmete enamusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 852
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis oma liikmete hulka kuuluva 
ühe või mitme andmesubjekti nimel, kui ta 
leiab, et käesoleva määruse kohaseid 
andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel ja neid 
rahastatakse vähemalt 80 000 euro 
ulatuses ning neil on vastav liikmete 
struktuur koos representatiivsete 
liikmetega.

Or. de

Selgitus

Minimaalne rahastus ja representatiivsed liikmed on vajalikud, et tagada kollektiivhagi 
põhjendamatu kasutamise ärahoidmine ja vältida puhtalt hagiühenduste moodustamist ning 
katta minimaalses ulatuses advokaadi- ja kohtukulud.

Muudatusettepanek 853
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime on 
pandud isikuandmetega seotud rikkumine.

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime on 
pandud isikuandmetega seotud rikkumine 
või kui ta on seisukohal, et vastutav 
töötleja on rikkunud oma artiklis 23 
sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsekaitsevahendi kohaldamist, 
sealhulgas õigust esitada 
järelevalvesugusele kaebus, nagu on 
osutatud artiklis 73, on igal füüsilisel isikul 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit, kui 
nad leiavad, et nende käesolevast 
määrusest tulenevaid õigusi on rikutud 
nende isikuandmete sellise töötlemise 
tulemusel, mis on vastuolus käesoleva 
määrusega.

1. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsekaitsevahendi kohaldamist, 
sealhulgas õigust esitada 
järelevalvesugusele kaebus, nagu on 
osutatud artiklis 73, on igal füüsilisel ja 
juriidilisel isikul õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit, kui nad leiavad, et 
nende käesolevast määrusest tulenevaid 
õigusi on rikutud nende isikuandmete 
sellise töötlemise tulemusel, mis on 
vastuolus käesoleva määrusega.

Or. de

Muudatusettepanek 855
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
vastu algatatakse menetlus selle 
liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 
või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 
algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 
asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avalikku võimu teostav avaliku sektori 
asutus.

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
vastu algatatakse menetlus selle 
liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 
või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 
algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 
asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avalikku võimu teostav avaliku sektori 
asutus. Erand ei kehti kolmanda riigi 
avaliku sektori asutuse suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
vastu algatatakse menetlus selle 
liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 
või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 
algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 
asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avalikku võimu teostav avaliku sektori 
asutus.

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
vastu võib algatada menetluse selle 
liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 
või volitatud töötleja asub, või selle 
liikmesriigi kohtus, kus asub 
andmesubjekti alaline elukoht, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avalikku võimu teostav liikmesriigi avaliku 
sektori asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 
ühe või mitme andmesubjekti nimel.

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklis 74 osutatud õigusi ühe või 
mitme andmesubjekti nimel. Artikli 77 
kohaseid nõudeid ei saa esitada asutused, 
organisatsioonid või ühendused artikli 73 
lõike 2 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 858
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 
ühe või mitme andmesubjekti nimel.

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 
ühe või mitme oma liikmete hulka 
kuuluva andmesubjekti nimel.

Or. de

Selgitus

Minimaalne rahastus ja representatiivsed liikmed on vajalikud, et tagada kollektiivhagi 
põhjendamatu kasutamise ärahoidmine ja vältida puhtalt hagiühenduste moodustamist ning 
katta minimaalses ulatuses advokaadi- ja kohtukulud.

Muudatusettepanek 859
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
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organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 
ühe või mitme andmesubjekti nimel.

organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74, 75 ja 77 osutatud 
õigusi ühe või mitme andmesubjekti nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Vastutus peaks jääma vastutavale töötlejale, nagu see praegu direktiivis on. Vastutaval 
töötlejal on otsene side andmesubjektiga ja tema vastutab vahetult andmesubjekti ees.
Vastutav töötleja ja volitatud töötleja rajavad vastutussuhte tavaliselt lepingute alusel 
juhtudeks, kui volitatud töötleja ei tegutse andmete vastutava töötleja nõudmiste kohaselt.

Muudatusettepanek 862
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 863
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest. Ettevõtjate rühma puhul 
vastutab kogu rühm ühe 
majandusüksusena.

Or. en
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Muudatusettepanek 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 
vastutav töötleja solidaarselt vastutav kogu 
kahju eest ulatuses, nagu kaasvastutavate 
töötlejate vastutus ei ole artiklis 24 
osutatud õiguslikes kokkulepetes 
määratletud.

Or. en

Selgitus

Kaasvastutavatel töötlejatel tuleks lubada oma vastutus lepingu alusel kindlaks määrata, 
kajastades sel viisil nende rolle ja otseseid või kaudseid suhteid andmesubjektidega. 
Solidaarvastutust kohaldataks kaasvastutavate töötlejate suhtes üksnes juhul, kui nad ei ole 
oma vastutusi ja kohustusi artiklis 24 nõutud viisil õiguslikes kokkulepetes määratlenud.

Muudatusettepanek 865
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 
vastutav töötleja solidaarselt vastutav kogu 
kahju eest.

Or. en

Muudatusettepanek 866
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

3. Vastutava töötleja võib kõnealusest 
vastutusest tervikuna või osaliselt 
vabastada, kui ta tõestab, et tema ei ole 
kahju põhjustanud sündmuse eest vastutav.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

3. Vastutava töötleja võib kõnealusest 
vastutusest tervikuna või osaliselt 
vabastada, kui ta tõestab, et tema ei ole 
kahju põhjustanud sündmuse eest vastutav.

Or. en

Muudatusettepanek 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

Or. en
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Muudatusettepanek 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, asjaomaste isikuandmete 
tundlikkust, kõrvalekaldumise tahtlikku 
või tahtmatut iseloomu, rikkumisega 
tekitatud kahju või märkimisväärse kahju 
ohu määra, füüsilise või juriidilise isiku 
või nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra. Kõnealuste karistuste 
määramisel tagatakse küll eelnimetatud 
tingimuste ja muude olukorrale 
iseloomulike asjaolude arvessevõtmisel 
teatav kaalutlusõigus, kuid 
halduskaristuste kohaldamise erisused 
võib järjepidevuse mehhanismi alusel läbi 
vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 870
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 

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

tundlikkust, kõrvalekaldumise tahtlikku 
või tahtmatut iseloomu, rikkumisega 
tekitatud kahju või kahju ohu määra, 
füüsilise või juriidilise isiku või nende 
isikute varasemate rikkumiste vastutuse 
määra, kooskõlas artikliga 23 kohaldatud 
tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid ja 
protseduure ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö
määra. Andmekaitseasutusel on vajaduse 
korral õigus nõuda andmekaitseametniku 
määramist, kui asutus, organisatsioon või 
ühendus on eelistanud seda mitte teha.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et tahtlikud või hoolimatud rikkumised teenivad 
raskemaid karistusi kui lihtsalt tahtmatud rikkumised, eesmärgiga tagada, et karistus on 
käitumisega proportsionaalne ja kõige raskemad karistused reserveeritakse kõige 
tõsisematele üleastumistele. 

Muudatusettepanek 871
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskendavad tegurid, mis toetavad 
lõigetes 4–6 sätestatud haldustrahvide 
ülemmäärasid, hõlmavad eelkõige:
i) korduvaid rikkumisi, mis on pandud 
toime kohaldatavaid õigusakte 
hoolimatult eirates;
ii) keeldumist koostööst täitemenetluse 
raames või selle takistamist;
iii) rikkumisi, mis on tahtlikud, tõsised ja 
tekitavad tõenäoliselt olulist kahju;
iv) isikuandmete kaitse mõjuhinnangut ei 
ole tehtud;
v) andmekaitseametnikku ei ole 
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määratud.

Or. en

Muudatusettepanek 872
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kergendavad tegurid, mis toetavad 
lõigetes 4–6 sätestatud haldustrahvide 
alammäärasid, hõlmavad eelkõige:
i) füüsilise või juriidilise isiku võetud 
meetmeid asjaomaste kohustuste täitmise 
tagamiseks;
ii) tegelikku ebakindlust selles suhtes, kas 
tegevus kujutas endast asjaomaste 
kohustuste rikkumist;
iii) rikkumise viivitamatut lõpetamist 
teadasaamisel;
iv) koostööd täitemenetluste raames;
v) isikuandmete kaitse mõjuhinnang on 
tehtud;
vi) andmekaitseametnik on määratud.

Or. en

Muudatusettepanek 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus.
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Or. en

Muudatusettepanek 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid ilma 
ärihuve omamata või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 876
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:
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Or. en

Selgitus

Põhiõiguste kaitsmiseks peavad halduskaristused olema heidutavad.

Muudatusettepanek 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks ette vabastused või erandid 
järgmistest sätetest: II peatükk põhimõtted, 
III peatükk andmesubjekti õigused, 
IV peatükk vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus alati,
kui see on vajalik, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 878
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
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õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

Or. de

Selgitus

Meediavabaduse kujundamine andmekaitset käsitlevates õigusaktides ei puuduta üksnes 
vahetut ajakirjandustööd. Ajakirjanduse uurimisvabadus satuks samuti ohtu, kui andmed 
ametisõitude, infoallikate tasude jm kohta saaksid teatavaks välistele asutustele.

Muudatusettepanek 879
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu annab 
pärast ajakirjanduse, autorite ja 
kunstnikega, andmesubjektide ja 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega konsulteerimist välja 
suunised selle kohta, millal on kõnealused
vabastused või erandid vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 880
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
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Isikuandmete töötlemine ja ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõte
Avaliku sektori asutuse või organi käes 
olevates dokumentides sisalduvaid 
isikuandmeid võib nimetatud asutus või 
organ avaldada kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktidega, mis käsitlevad ametlike 
dokumentide üldist kättesaadavust ning 
milles on isikuandmete kaitse vastavusse 
viidud ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et andmekaitse eeskirjad ei takistaks põhjendamatult avalikkuse ülevaadet 
avalikest asjadest. Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma ja Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti arvamustes väljendatu kohaselt tuleks seetõttu tagada ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse põhimõte.

Muudatusettepanek 881
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Avaliku sektori asutuse või organi käes 
olevates dokumentides sisalduvaid 
isikuandmeid võib nimetatud asutus või 
organ avaldada kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktidega, mis käsitlevad ametlike 
dokumentide üldist kättesaadavust ning 
milles on isikuandmete kaitse vastavusse 
viidud ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Or. en
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Selgitus

Oluline on tagada, et andmekaitse eeskirjad ei takistaks põhjendamatult avalikkuse ülevaadet 
avalikest asjadest. Nagu on väljendatud Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma 
ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamustes, tuleks seetõttu tagada ametlike dokumentide 
üldise kättesaadavuse põhimõtte järgimine mitte ainult põhjenduses, vaid eraldi artiklis.

Muudatusettepanek 882
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 883
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 884
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, et tagada liikmesriikide 
õigusaktides määratletud missiooni 
täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 887
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Muudatusettepanek 889
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võtavad 
liikmesriigid vastu eeskirjad isikuandmete 
töötlemise kohta ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil.

Iga liikmesriik teatab komisjonile oma 
õigusaktide käesoleva lõike kohaselt 
vastuvõetud sätted ja neid mõjutavad 
hilisemad muudatused.



PE502.174v02-00 102/116 AM\923501ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö eesmärgil 
vastavalt artikli 6 lõikele 2 ja artikli 9 
lõike 2 punktile i üksnes juhul, kui:

Or. en

Selgitus

Artikkel 83 sätestab sõltumatu õigusliku aluse isikuandmete töötlemiseks teadustöö eesmärgil, 
tingimusel et selle kriteeriumid on täidetud. Käesolev muudatusettepanek selgitab, et artiklites 
6 ja 9 toodud muudele isikuandmete töötlemise õiguslikele alustele (nt andmesubjekti 
nõusolek) mõju ei avaldata ja teadlased võivad isikuandmete töötlemisel tugineda nendele 
sätetele kooskõlas artikli 83 lõikega 1.

Muudatusettepanek 891
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid, mis ei kuulu määruse 
artiklitega 8 ja 9 hõlmatud 
andmekategooriatesse, töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö eesmärgil 
üksnes juhul, kui:

Or. en
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Muudatusettepanek 892
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse kohaldamist 
piiramata võib isikuandmeid töödelda 
ajaloo- ja statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 893
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloolisel, 
statistilisel või teaduslikul eesmärgil 
üksnes juhul, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloolisel, 
statistilisel või teaduslikul eesmärgil 
üksnes juhul, kui:

Or. en
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Muudatusettepanek 895
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seda eesmärki ei ole võimalik 
saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 
võimalda või mis enam ei võimalda 
andmesubjekti tuvastada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 896
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, 
töödeldes andmeid, mis ei võimalda või 
mis enam ei võimalda andmesubjekti 
tuvastada;

a) seda eesmärki ei ole võimalik mõistlikul 
viisil saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 
võimalda või mis enam ei võimalda 
andmesubjekti tuvastada;

Or. en

Muudatusettepanek 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmete töötlemist ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil ei käsitleta artikli 5 lõike 1 
punktiga b vastuolus olevana, tingimusel 
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et töötlemine: 
a) on hõlmatud käesoleva artikli 
tingimuste ja kaitsemeetmetega ning 
b) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõikes 3 sätestatud erandi alusel võib 
määruse artiklitega 8 ja 9 hõlmatud 
andmekategooriatesse kuuluvaid andmeid 
töödelda ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil üksnes 
andmesubjektide nõusolekul, kui see on
kooskõlas artikli 4 lõikega 8.

Or. en

Muudatusettepanek 899
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmeid, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest, kui seda eesmärki saab nii täita.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 900
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) liikmesriigid võivad õigusaktidega 
sätestada erandid lõikes 2 kehtestatud 
teadustööks nõusoleku andmise nõudest, 
kui teadustöö teenib erakordselt suurt 
avalikku huvi ja teadustööd ei ole 
võimalik teisel viisil teha. Kõnealused 
andmed muudetakse anonüümseks või 
varjatakse pseudonüümide alla 
kõrgeimate võimalike standardite alusel ja 
andmesubjektide taastuvastamise 
vältimiseks võetakse kõik võimalikud 
meetmed. Kõnealune töötlemine eeldab 
asjaomase riikliku järelevalveasutuse või 
asutuste eelnevat luba kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 34 lõikega 1 ja 
käesoleva määruse VII peatüki 2. jaos 
sätestatud järjepidevuse mehhanismiga.

Or. en

Muudatusettepanek 901
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmete töötlemist ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil ei käsitleta artikli 5 lõike 1 
punktiga b vastuolus olevana, tingimusel 
et töötlemine:
a) on hõlmatud käesoleva artikli 
tingimuste ja kaitsemeetmetega ning 
b) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.
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Or. en

Selgitus

Sidudes artikli 5 lõike 1 punkti b artikliga 83, selgitab käesolev muudatusettepanek, et ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö eesmärgid ei ole kavandatud vastuolus olevate 
eesmärkidena.

Muudatusettepanek 902
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse, eelkõige 
käesoleva artikli piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta konkreetseid 
eeskirju isikuandmete töötlemise kohta 
teadustöö eesmärgil, eelkõige rahvatervise 
uuringute valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide tasandil on andmekaitse eeskirjad keerulised ja nüansirikkad ka seoses 
rahvatervise uuringutega. Liikmesriikide seadusandjatele tuleks anda õigused konkreetsete 
meetmete säilitamiseks või vastuvõtmiseks selliste rahvatervise uuringute eetikakontrolli 
kohta, mis teostati andmesubjektilt nõusoleku küsimise vajaduseta. Eetikakontroll liikmesriigi 
tasandil annab andmesubjektidele garantii, et nende isikuandmete teadustöö eesmärgil 
kasutamine ja taaskasutamine on antud ajahetkel kooskõlas ühiskondlike väärtustega.

Muudatusettepanek 903
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustööga tegelevad asutused võivad 
isikuandmeid avaldada või muul viisil 

välja jäetud
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avalikustada üksnes juhul, kui:
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku 
vastavalt artiklis 7 sätestatud 
tingimustele;
b) isikuandmete avaldamine on vajalik 
teadustöö tulemuste tutvustamiseks või 
teadustegevuse edendamiseks ja kui 
andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused ei ole ülimuslikud nende 
huvide suhtes või
c) andmesubjekt on andmed 
avalikustanud.

Or. en

Muudatusettepanek 904
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustööga tegelevad asutused võivad 
isikuandmeid avaldada või muul viisil 
avalikustada üksnes juhul, kui:

2. Ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustööga tegelevad asutused võivad 
isikuandmeid avaldada või muul viisil 
avalikustada üksnes andmesubjektide 
nõusolekul, kui see on kooskõlas artikli 4 
lõikega 8.

Or. en

Muudatusettepanek 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) isikuandmeid töödeldakse 
koondandmetega aruannete koostamise 
eesmärgil, mis koosnevad anonüümseks 
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muudetud andmetest, pseudonüümide alla 
varjatud andmetest või mõlematest.

Or. en

Selgitus

Kõnealuste aruannete eesmärk ei ole tuvastamine või tagasi üksikisikute juurde minemine.
Kõnealuste aruannete koostamiseks kogutakse üksikisikute andmed anonüümsel viisil kokku ja 
need ei mõjuta eraelu puutumatust. Koondandmete aruannete näide on veebianalüüs.

Muudatusettepanek 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib edastada isikuandmed kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, kui:
a) neid eesmärke ei ole võimalik muul 
viisil saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 
võimalda või mis enam ei võimalda 
andmesubjekti tuvastada;
b) vastuvõtjal puudub juurdepääs 
andmetele, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, ja
c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete vastuvõtja vahelised 
lepingutingimused keelavad 
andmesubjekti taastuvastamise ja piiravad 
töötlemist kooskõlas käesolevas artiklis 
kehtestatud tingimuste ja 
kaitsemeetmetega.

Or. en
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Selgitus

Teadustöö eesmärgil edastatud võtme ja koodiga varustatud andmete vastuvõtjal puuduvad 
vahendid subjektide taastuvastamiseks ja käesoleva muudatusettepaneku kohaselt puudub tal 
juurdepääs võtmele ja lepingu alusel on temalt võetud andmesubjektide taastuvastamise 
võimalus. Käesolev muudatusettepanek muudaks ametlikuks protsessi, millega tagatakse 
mõistlikul viisil, et kolmandates riikides paiknevad vastuvõtjad ei saa hakata võtme ja 
koodiga varustatud andmeid taastuvastama ega hakka seda tegema, võimaldades kõnealuseid 
andmeid täiendava koormuseta edastada.

Muudatusettepanek 907
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 908
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Süüdimõistvate kohtuotsustega seotud 

andmete töötlemine eesmärgiga ennetada 
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finantskuritegusid
Käesoleva määruse raames ja kooskõlas 
artikli 9 lõike 2 punktiga j on 
süüdimõistvate kohtuotsustega või 
nendega kaasnevate turvameetmetega 
seotud isikuandmete töötlemine artikli 9 
lõike 2 punktis b toodud vastutavate 
töötlejate konkreetsete õiguste teostamise 
eesmärgil lubatud, kui artikli 9 lõike 2 
punkti g seisukohast on täidetud avaliku 
huvi kriteeriumid ja sellega kaasnevad 
nõuetekohased meetmed andmesubjekti 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitseks ja on 
võimalik näidata, et töötlemise eesmärk 
erineb märkimisväärselt käesoleva 
määruse artikli 21 punktis d juba 
sätestatud erandist, ja 
a) avaliku sektori asutused osutavad abi 
finantskuriteo ennetamisel, uurimisel või 
avastamisel või
b) piiriülese iseloomuga finantskuriteo 
ennetamisega tegelevatele avaliku sektori 
asutustele osutatakse abi
ja teostatakse kõnealustel juhtudel ja 
pädeva andmekaitseasutuse eelneval 
nõusolekul andmesubjekti ajaloolise 
nõusoleku alusel, isegi kui selline 
nõusolek on tagasi võetud ja ilma, et see 
piiraks artiklis 17 kodifitseeritud 
kustutamise õigust. Kui andmete vastutav 
töötleja on saanud pädevalt avaliku 
sektori asutuselt töötlemiseks loa, 
teavitatakse andmesubjekti loa saamisest 
kooskõlas artiklis 14 kehtestatud 
kohustustega. Nendel asjaoludel jääb 
esikohale parandamise õigus.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutustele on antud volitused kuritegude uurimiseks. Ei oleks mõistlik 
kasutada andmekaitse määrust erandite tegemiseks põhimõttest, et kuritegude uurimise ja 
nendega võitlemisega tegelevad avaliku sektori asutused.
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Muudatusettepanek 909
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta erieeskirju, et 
kehtestada artikli 53 lõikes 2 sätestatud 
järelevalveasutuste uurimisvolitused seoses 
vastutavate töötlejate või volitatud 
töötlejatega, kellel on siseriiklike 
õigusaktide või pädevate asutuste 
kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 
hoidmise kohustus või muu samaväärne 
saladuse hoidmise kohustus, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, et ühildada 
isikuandmete kaitse õigust ja saladuse 
hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.

1. Käesoleva määruse kohaldamist 
piiramata võivad liikmesriigid vastu võtta 
erieeskirju, et kehtestada artikli 53 lõikes 2 
sätestatud järelevalveasutuste 
uurimisvolitused seoses vastutavate 
töötlejate või volitatud töötlejatega, kellel 
on siseriiklike õigusaktide või pädevate 
asutuste kehtestatud eeskirjade alusel 
ametisaladuse hoidmise kohustus või muu 
samaväärne saladuse hoidmise kohustus, 
kui see on vajalik ja proportsionaalne, et 
ühildada isikuandmete kaitse õigust ja 
saladuse hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 910
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta erieeskirju, et 
kehtestada artikli 53 lõikes 2 sätestatud 
järelevalveasutuste uurimisvolitused seoses 
vastutavate töötlejate või volitatud 
töötlejatega, kellel on siseriiklike 
õigusaktide või pädevate asutuste 
kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 
hoidmise kohustus või muu samaväärne 

1. Käesoleva määruse kohaldamist 
piiramata võivad liikmesriigid vastu võtta 
erieeskirju, et kehtestada artikli 53 lõikes 2 
sätestatud järelevalveasutuste 
uurimisvolitused seoses vastutavate 
töötlejate või volitatud töötlejatega, kellel 
on siseriiklike õigusaktide või pädevate 
asutuste kehtestatud eeskirjade alusel 
ametisaladuse hoidmise kohustus või muu 



AM\923501ET.doc 113/116 PE502.174v02-00

ET

saladuse hoidmise kohustus, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, et ühildada 
isikuandmete kaitse õigust ja saladuse 
hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.

samaväärne saladuse hoidmise kohustus, 
kui see on vajalik ja proportsionaalne, et 
ühildada isikuandmete kaitse õigust ja 
saladuse hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 911
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal 
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad põhjalikke 
eeskirju, mis on seotud üksikisikute 
kaitsega isikuandmete töötlemisel, võib 
nende eeskirjade kohaldamist jätkata 
tingimusel, et need viiakse kooskõlla 
käesoleva määruse sätetega.

1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal 
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad põhjalikke 
eeskirju, mis on seotud üksikisikute ja 
juriidiliste isikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel, võib nende eeskirjade 
kohaldamist jätkata tingimusel, et need 
viiakse kooskõlla käesoleva määruse 
sätetega.

Or. de

Muudatusettepanek 912
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 

2. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, alluvad sõltumatu 
järelevalveasutuse järelevalvele vastavalt 
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käesoleva määruse VI peatükile. käesoleva määruse VI peatükile.

Or. en

Muudatusettepanek 913
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 914
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega ei panda 
füüsilistele ega juriidilistele isikutele 
lisakohustusi isikuandmete töötlemise 
suhtes, mis toimub seoses üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamisega 

1. Käesolevat määrust ei kohaldata, kui 
andmetöötlus on tagatud 
direktiiviga 2002/58/EÜ.
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üldkasutatavates sidevõrkudes Euroopa 
Liidus ja mis on seotud küsimustega, 
mille puhul kehtivad nende suhtes 
direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
erikohustused, millel on sama eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 915
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2 
jäetakse välja.

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2, 
artikli 2 punktid b ja c, artikli 4 lõiked 3, 4 
ja 5 ning artiklid 6 ja 9 jäetakse välja.

Or. fr

Muudatusettepanek 916
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2 
jäetakse välja.

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2 
jäetakse välja. Ülejäänus jääb direktiiv 
2002/58/EÜ samaks.

Or. en

Muudatusettepanek 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Parlament ja nõukogu peaksid 
hindama komisjoni vastu võetud 
delegeeritud õigusakte ja rakendusakte 
iga kahe aasta järel.

Or. en


