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LÜHISELGITUS

25. jaanuaril 2012 esitas Euroopa Komisjon ELi andmekaitse eeskirjade ulatusliku reformi. 
Kavandatud määruse eesmärk on ühtlustada isikuandmeid käsitlevaid õigusi internetis ja 
tagada selliste andmete vaba liikumine Euroopa Liidus.

Lisaks on esitatud määruse eesmärk:

 kohandada andmekaitse-eeskirjad digitaalmaailma muutunud nõudmistele, arvestades 
tõsiasja, et praegused sätted võeti vastu 17 aastat tagasi, kui internetikasutajaid oli 
Euroopas vähem kui 1%;

 vältida praegusi erinevusi 1995. aastal avaldatud eeskirjade rakendamisel eri 
liikmesriikides ja tagada, et isikuandmete kaitse põhiõigust kohaldatakse ühtviisi 
kõikides liidu tegevusvaldkondades;

 tugevdada tarbija rahulolu digitaalse siseturuga, edastada paremat teavet õiguste ja 
andmekaitse kohta ning rakendada andmete parandamise õigus, õigus olla unustatud, 
õigus nõuda andmete kustutamist, andmete ülekandmise õigus ja vaidlustamisõigus;

 tugevdada ühtset digitaalset turgu, vähendada praegust killustatust ja haldustõkkeid 
ning etendada üldisemalt olulist osa Euroopa 2020 strateegias. 

Võrreldes olemasoleva direktiiviga 95/46/EÜ, kehtestatakse kavandatud määrusega 
andmekaitseametniku määramise kohustus avalikule sektorile ja erasektoris suurtele 
ettevõtetele, kus on enam kui 250 töötajat, ning nendele ettevõtetele, kelle põhitegevuseks on 
andmete töötlemine.

Parandused tehti ka seoses isikuandmete edastamisega kolmandasse riiki või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Praeguse eelnõuga luuakse Euroopa Andmekaitsenõukogu ja nähakse ette määruse rikkumise 
eest kohaldatavad karistused, trahvid ja õigused hüvitusele. 

Raportöör toetab komisjoni ettepaneku põhieesmärke.

Kavandatud muudatused peaksid aitama ettevõtetel hoiduda liigsest halduskoormusest, 
eelkõige nendel, kellel on andmekaitse alal aruandekohustuse sissetöötatud süsteemid, ning 
võimaldama teatud määral paindlikkust seoses määruse mõnede sätetega, eelkõige nendega, 
mis käsitlevad aruandekohustust ja järelvalveasutusele teatamist. Lisaks tuleb selgitada, 
sõnastada ja lihtsustada mõned algse teksti mõisted ja aspektid. 

Raportöör eelistab andmekaitse valdkonnas kvantitatiivsele lähenemisviisile kvalitatiivset, s.t 
sellist lähenemisviisi, mis eespoolnimetatud vastutamise põhimõttele tuginedes keskendub 
üldjuhtimisele ja on vastandiks liigsele sõltuvusele nõusoleku- või bürokraatlikest 
dokumenteerimismenetlustest, millel sellest hoolimata on andmekaitses oma osa. 
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Tähtis on rõhutada tehniliste lahenduste osa, nagu lõimitud eraelukaitse, pseudonüümide 
kasutamine ja andmete anonüümseks muutmine, kusjuures kõige olulisem on tundliku sisuga 
andmete kaitse ja suunatud meetmed eeskirjadest kinnipidamiseks.

Raportöör soovib rõhutada, et oluline on vältida soovimatuid tagajärgi, s.t negatiivseid 
tagajärgi seoses ajakirjandusvabaduse, terviseuuringute ja finantskuritegevusevastase võitluse, 
spordipettuste ja innovatsioonipettustega arukate energiavõrkude ning arukate 
liiklussüsteemide valdkonnas.

Ettepaneku teine aspekt käsitleb delegeeritud õigusaktide suurt arvu.  Raportöör on 
seisukohal, et delegeeritud õigusaktide kasutamine on liiga ulatuslik ning teeb ettepaneku 
suurema osa neist kustutada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sõna- ja teabevabaduse kaitse on 
ELi põhiõiguste harta artikli 11 kohaselt 
põhiõigus. See õigus kätkeb 
arvamusvabadust ning vabadust saada ja 
levitada teavet ja ideid avaliku võimu 
sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest. 
Austada tuleks massiteabevahendite 
vabadust ja pluralismi.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleb viidata teabevabadusele ja sõnavabadusele, mis on ELi põhiõiguste harta artikli 
11 kohaselt Euroopa Liidus põhiõigused.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Määrus ei seisa teistest liidu 
õigusaktidest eraldi. e-kaubanduse 
direktiivi kohaselt on vastutuse 
piirmääradel horisontaalne struktuur ja 
seetõttu on nad kohaldatavad kogu teabe 
suhtes. Käesolevas määruses sätestatakse, 
mida kujutab endast andmekaitse 
rikkumine, samas kui e-kaubanduse 
direktiivis määratakse kindlaks 
tingimused, mille puhul 
teabeteenuseosutaja on vastutav 
kolmanda osapoole õiguserikkumiste eest.

Or. en

Selgitus

Põhjenduses on täiendavalt vaja selgitada, miks viidatakse e-kaubanduse direktiivi vastutuse 
piirmääradele.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Kui volitatud töötlejal või vastutaval 
töötlejal on liidus mitu asukohta, 
sealhulgas (kuid mitte üksnes) olukorrad, 
kus volitatud töötlejaks või vastutavaks 
töötlejaks on ettevõtjate rühm, tuleks ELis 
asuva vastutava töötleja peamine 
tegevuskoht käesolevas määruses kindlaks 
määrata objektiivsete kriteeriumide alusel 
ning see peaks eeldama tegelikku ja 
tulemuslikku juhtimistegevust töötlemise 
eesmärki, tingimusi ja vahendeid 
käsitlevate peamiste otsuste vastuvõtmisel 
ning stabiilset asukohta.  See kriteerium ei 
tohiks sõltuda sellest, kas isikuandmete 
töötlemine toimub tegelikult kõnealuses 
kohas, kuna isikuandmete töötlemise või 
töötlemistoimingute teostamise tehniliste 
vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 
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juhtkond. kasutamine iseendast ei kujuta endast 
sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 
need peamise tegevuskoha määravad 
kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas määratluse ,,peamine asukoht” muudatusega artikli 14 
lõikes 13 ja tunnistab, et paljudel juhtudel võib üks ja sama organisatsioon tegutseda nii 
vastutava töötleja kui ka volitatud töötlejana. Praegused määratlused võiksid luua olukorra, 
kus ühe ja sama organisatsiooni peamine asukoht võib sõltuvalt töötlemistegevusest olla 
erinev, mis muudaks peamise asukoha kontseptsiooni olematuks.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 
tuleks isikuandmed töödelda asjaomase
isiku nõusolekul või muul seaduses, 
käesolevas määruses või muus käesolevas 
määruses osutatud ELi või liikmesriigi 
õiguses ettenähtud õiguslikul alusel.

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 
tuleks isikuandmed töödelda ühel
õiguslikest alustest, mis on ette nähtud 
seaduses, käesolevas määruses või muus 
käesolevas määruses osutatud ELi või 
liikmesriigi õiguses.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ergutatakse nõusoleku asjakohast kasutust, kuna see on võrdväärne 
teiste artiklis 5 nimetatud seadusliku töötlemise alustega.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Nõusolek ei pruugi olla esmane või 
kõige soovitatavam valik isikuandmete 
töötlemise seadustamiseks. Nõusoleku 
kasutamine õigusliku alusena õiges 
kontekstis on oluline, ent seda tuleks 
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isikuandmete usalduslikul töötlemisel 
õigusliku alusena rakendada üksnes siis, 
kui andmesubjektil on võimalik oma 
nõusolekut täiel määral ja probleemideta 
anda ja tagasi võtta. Sobimatus kontekstis 
kaotab nõusolek õigusliku alusena oma 
väärtuse ja muutub andmesubjektile 
asjatuks koormaks. Näiteks ei ole 
nõusolek asjakohane õiguslik alus siis, 
kui andmetöötlust on vaja teenuse jaoks, 
mida kasutaja on taotlenud, või kui 
andmesubjekt ei saa keelduda
nõusolekust, ilma et see mõjutaks 
taotletud teenust. Selles ja teistes 
kontekstides peaks andmetöötleja püüdma 
tagada töötlemise õiguspärasuse mõnel 
teisel õiguslikul alusel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek viib teksti kooskõlla artikli 29 alusel moodustatud andmekaitse töörühma 
arvamusega nr 15/2011 nõusoleku määratluse kohta (lk 10), rõhutades, et nõusolek võib 
isikuandmete kaitse seisukohalt olla kasutu või koguni kahjulik, kui seda kasutatakse 
ülemäära, eelkõige seoses teabeteenustega.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta. 
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 

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

selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 
kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.

Or. en

Selgitus

Andmete töötlemine kolmanda osapoole õigustatud huvides peab jääma võimalikuks, nagu on 
sätestatud andmekaitse direktiivis 95/46/EÜ, eeldusel, et vajalikud tingimused on täidetud. 
Sellisest andmete töötlemise viisist loobumine ei ole paljude ettevõtete õiguspärase 
igapäevase äritegevuse juures võimalik. Näiteks on kolmanda osapoole aadresside 
kasutamine eriti oluline selleks, et saada uusi kliente.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nõusolek on õiguslik alus, ent seda ei tohiks eelistada teistele õiguslikele alustele ega 
ärgitada tema kasutamist seal, kus see ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(49) Andmesubjekti isikuandmete 
töötlemist käsitlev teave tuleks anda talle 
asjaoludest olenevalt kas kogumise ajal või 
mõistliku ajavahemiku jooksul, juhul kui 
andmeid ei koguta andmesubjektilt. Kui 
andmeid võib õiguspäraselt avaldada 
muule isikule, ilma andmesubjekti 
nõusoleku või uue nõusolekuta,
teavitatakse andmesubjekti sellest andmete 
esmakordsel avaldamisel, juhul kui 
andmesubjekt seda teavet taotleb.

Or. en

Selgitus

Kui andmed tohib õiguspäraselt avaldada teisele vastuvõtjale, siis ei peaks vajalik olema ei 
nõusolek ega ka andmesubjekti teavitamise järkjärguline protsess. See võib kaasa tuua 
soovimatud tagajärjed, näiteks, et andmesubjekt võtab oma nõusoleku andmete õiguspärase
töötlemiseks tagasi, või mis veelgi halvem, et kohanemise tulemusena väheneb andmesubjekti 
tähelepanu tema isikuandmete staatust käsitleva teabe suhtes. 

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Andmesubjektil peaks alati olema 
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võimalus anda üldine nõusolek oma 
andmete kasutamiseks ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil ning igal aja see nõusolek ka 
tühistada.

Or. en

Selgitus

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat meedet, millel 
on füüsilise isiku suhtes õiguslikud 
tagajärjed või mis seda isikut 
märkimisväärselt mõjutab. Sätte alla 
sobimiseks peaksid tegelikud mõjud olema 
õigusliku mõjuga astmeliselt võrreldavad.  
See ei kehti kaubandusliku teabevahetuse 
meetmete kohta, näiteks kliendisuhete 
haldamise või klientide värbamise 
valdkonnas. Automatiseeritud töötlemise 
teel tehtaval profiilanalüüsil põhinev 
meede, millel on füüsilise isiku suhtes 
õiguslikud tagajärjed või mis füüsilist 
isikut märkimisväärselt mõjutab, peaks 
olema lubatud aga siis, kui see on 
selgesõnaliselt lubatud seadusega, seda 
kasutatakse lepingu sõlmimisel või 
täitmisel või siis, kui andmesubjekt on 
selleks andnud oma nõusoleku.  Igal juhul 
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tuleks sellise töötlemise korral kohaldada 
sobivaid kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 
õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata 
lapse puhul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et kaubanduslik teabevahetus, näiteks kliendisuhete haldamise 
või klientide värbamise valdkonnas, ei mõjuta oluliselt füüsilist isikut artikli 20 lõike 1 
tähenduses. Sättega hõlmamiseks peavad tegelikud mõjud olema astmeliselt võrreldavad 
õigusliku mõjuga. 

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oluline on täpsustada, et vastutav töötleja on see, kes otseselt vastutab andmesubjekti eest.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Käesoleva direktiiviga ärgitatakse 
ettevõtteid arendama ettevõttesiseseid 
programme, millega on võimalik 
vahendada töötlemistoiminguid, mis oma 
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olemusest, kasutusvaldkonnast või 
eesmärkidest tingituna võivad ohustada 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, 
samuti kehtestama asjakohased 
kaitsemeetmed ning arendama välja 
innovatiivsed isikuandmete lõimitud 
kaitse lahendused ja andmekaitset 
tõhustavad vahendid. Ettevõtted, mis 
võivad avalikult tõendada, et neil on 
andmekaitsevaldkonnas sissetöötatud 
aruandesüsteem, ei vaja samuti eelneva 
loa taotlemise ja konsulteerimise 
täiendava kontrollimehhanismi 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek viib teksti kooskõlla lähenemisviisiga, milles aruandekohustust 
käsitletakse kui alternatiivset protsessi, mis stimuleerib häid ettevõttesiseseid tavasid. Sellise 
kooskõllaviimise tulemusena lähevad eeskirjadest kinnipidamise järelevalve- ja 
kindlustuskulud avaliku sektori käest turgude kanda.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oluline on, et määrusega tunnustatakse vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate (ning 
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juhul, kui ettevõte paikneb väljaspool ELi ning selle suhtes kohaldatakse antud määrust, siis 
esindaja) eri vastutusi ja ülesandeid. Dokumentatsioon peaks olema sobiv ja mitte ülemäära 
mahukas.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Isikuandmetega seotud rikkumistest teatamine peaks olema pigem kvalitatiivne kui 
kvantitatiivne. Keskenduda tuleks andmesubjekti võimaliku kahju ulatusele ja tuleks leida 
kiired abivahendid ning võtta meetmed asjaomaste järelevalveorganite ja andmesubjekti 
teavitamiseks. Tuleb vältida liiga paljude andmete esitamist, mille tulemuseks oleks 
järelevalveorganite piiratud vahendite ületamine.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70 a) Direktiiviga 2002/58/EÜ 
sätestatakse isikuandmete rikkumistest 
teatamise kohustused isikuandmete 
töötlemise suhtes seoses üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamisega 
üldkasutatavates sidevõrkudes Euroopa 
Liidus. Kui üldkasutatavate elektrooniliste 
sideteenuste pakkujad pakuvad ka teisi 
teenuseid, siis kohaldatakse nende suhtes 
jätkuvalt direktiiviga 2002/58/EÜ 
sätestatud isikuandmete rikkumistest 
teatamise kohustusi ja mitte käesolevat 
määrust. Selliste pakkujate suhtes tuleks 
kohaldada ühist isikuandmete rikkumisest 
teatamise korda, seda nii isikuandmete 
töötlemise puhul, mis toimub seoses 
üldkasutatavate elektrooniliste
sideteenuste osutamisega, kui ka teiste 
isikuandmete puhul, mille suhtes nad on 
vastutavad töötlejad. 

Or. en

Selgitus

Elektroonilise sideteenuse pakkujate suhtes tuleks kohaldada ühist rikkumistest teatamise 
korda kõikide nende andmete suhtes, mida nad töötlevad, mitte erinevaid, pakutavast 
teenusest sõltuvaid eeskirju. See tagaks võrdse lähtepositsiooni kõikidele selle valdkonna 
töötajatele.
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 a) Kontsern, kes kavatseb esitada 
heakskiitmiseks siduvad 
ettevõtluseeskirjad, võib teha ettepaneku, 
et järelevalveasutus oleks juhtiv 
ametiasutus. Juhtiv ametiasutus peaks 
olema selle liikmesriigi järelevalveasutus, 
kus on vastutava töötleja või volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht.

Or. en

Selgitus

Artikli 29 töörühm töötas välja siduvate ettevõtluseeskirjade vastastikuse tunnustamise 
süsteemi (14. aprilli 2005. aasta töörühm 107). Nimetatud vastastikuse tunnustamise süsteem 
tuleb lisada käesolevasse määrusesse. Pädeva asutuse määramise kriteeriumiks peaks olema 
peamise tegevuskoha asukoht, mis on määruse artikli 51 lõikes 2 nimetatud kriteerium.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Võitlus selliste spordipettuste vastu, nagu tulemuste kokkuleppimine ja doping, kuulub 
avalikkuse kõrgendatud huvi orbiiti ning nõuab kõikide vastutavate asutuste, sealhulgas riigi
õiguskaitseasutuste ja spordiliitude, kooskõlastatud sekkumist rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt ja sõltumata nende edastamise 
kanalist.
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kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 
eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 123 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(123 a) Tervist puudutavate isikuandmete 
kui andmete eriliigi töötlemine võib olla 
vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste või 
teadustöö eesmärgil. Seetõttu tuleks 
käesoleva määrusega tagada, et selliste 
terviseandmete ühtlustatud töötlemine, 
mille puhul rakendatakse konkreetseid ja 
sobivaid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
üksikisikute põhiõigusi ja isikuandmeid, 
ei kujutaks endast takistust siirde-, 
kliinilistele ja tervishoiualastele 
uuringutele.

Or. en

Selgitus

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
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respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja –vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta teatud piiratud tingimustes vastu 
delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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nõudva konkreetse ja märkimisväärse 
ohtu määratlemise kriteeriumid ja 
nõuded; andmekaitseametniku 
määramine ja tema ülesanded; 
toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused; 
töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) mis on muudetud alatiseks ja 
pöördumatult anonüümseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ,,varjunimega tähistatud andmed” –
isikuandmed, mis on kogutud, muudetud 
või muul moel töödeldud nii, et neid ei saa 
seostada andmesubjektiga omaette 
võetuna, kasutamata täiendavaid 
andmeid, millele kohaldatakse eraldi ja 
iseseisvat tehnilist ja organisatsioonilist 
kontrolli;

Or. en

Selgitus

Varjunimega tähistatud andmete määratlemine ja kasutamise edendamine soodustab 
tõenäoliselt andmete n-ö varjunimega tähistamist krüptimise teel, mis tuleb kasuks kõigile 
andmesubjektidele, sest määratluse kohaselt muudetakse isikuandmeid sellisel viisil, et neid ei 
saa seostada andmesubjektiga omaette võetuna, kasutamata täiendavaid andmeid, millele 
kohaldatakse eraldi ja iseseisvat tehnilist ja organisatsioonilist kontrolli.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) ,,anonüümsed andmed” – teave, 
mida pole kunagi seostatud 
andmesubjektiga, või mida on kogutud, 
muudetud või muul moel töödeldud nii, et 
seda ei saa seostada andmesubjektiga;

Or. en

Selgitus

Oluline on määratleda anonüümsete andmete tähendus, et selgitada selle kasutamist 
käesoleva määruse reguleerimisalas. Põhjenduse 23 kohaselt ei peaks andmekaitse 
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põhimõtted anonüümsete andmete kohta kehtima. Anonüümsete andmete määratlus tagab 
suurema õiguskindluse.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas nõusoleku küsimusele lähenemise viisiga põhjenduses 33 a (uus). Nõusoleku 
täpse vormi õigusliku reguleerimise asemel tuleks siin eelkõige ette võtta mõjuhindamine, et 
kasutajate konkreetse kogemuse alusel määratleda täpsed vajadused. Eeskirjad konkreetse, 
teadliku ja selgelt väljendatud nõusoleku kohta jäävad alles, ent neid kohaldatakse üksnes 
siis, kui pole läbi viidud mõjuhindamist.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) ,,isikuandmete eriliigid” – teave, mis 
kajastab rassilist või etnilist päritolu, 
poliitilisi tõekspidamisi, religiooni ja usku 
või ametiühingusse kuulumist, samuti 
geneetilised andmed, tervist või 
seksuaalelu puudutavad ning 
süüdimõistvate kohtuotsuste või 
turvameetmetega seotud andmed;

Or. en
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Selgitus

Isikuandmete eriliikide töötlemisel kohaldatakse juba erinõudeid (vt artikkel 9). 
Proportsionaalsuse eesmärgil tuleks vastutava töötleja kohustuste määratlemisel arvestada 
ka antud tundlike andmete rühma. Käesoleva määratluse lisamine loob suurema 
õiguskindluse.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) „peamine tegevuskoht” – asukoht, 
mille volitatud töötleja või vastutav 
töötleja on määratlenud järgmiste 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel: rühma Euroopa peakorteri 
asukoht või rühma kuuluva sellise 
ettevõtte asukoht, kellele on delegeeritud 
vastutus andmekaitse eest, või selle 
ettevõtte asukoht, kellel on kõige paremad 
võimalused (juhtimisülesannete ja 
haldussuutlikkuse raames), et tegelda 
käesolevas määruses sätestatud eeskirjade 
ja nende täitmisega, või asukoht, kus 
tehakse piirkondliku rühma peamised 
otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide kohta;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada eri kohtualluvustes tegutsevate ettevõtete tegelikku 
olukorda. Seda ei tuleks tõlgendada kui rohelist tuld teemal ,,forum shopping”, kuna ettevõte 
peab esitama läbipaistvad ja objektiivsed kriteeriumid, et õigustada oma peamist 
tegevuskohta määruse tähenduses.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

FATFi soovituste alusel on vajalik lisada määratlus ,,finantskuritegu”, kuna kuritegude 
ärahoidmiseks, uurimiseks ja avastamiseks on isikuandmete töötlemine lubatud. 

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) andmesubjekt on andnud töötlemiseks
selgesõnalise nõusoleku; 

Or. en

Selgitus

Nõusoleku andmise tingimused on sätestatud artiklis 7. Kavandatav väljajätmine tagab 
õiguskindluse, mille kohaselt õiguslikul alusel töötlemise tingimused ei ole vastuolus 
nõusoleku tingimustega artikli 7 tähenduses.
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Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Andmete töötlemine kolmanda osapoole õigustatud huvides peab jääma võimalikuks, nagu on 
sätestatud andmekaitse direktiivis 95/46/EÜ, eeldusel, et vajalikud tingimused on täidetud. 
Sellisest andmete töötlemise viisist loobumine ei ole paljude ettevõtete õiguspärase 
igapäevase äritegevuse juures võimalik, Näiteks on kolmanda osapoole aadresside kasutamne 
eriti oluline selleks, et saada uusi kliente.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rahvusvahelised konventsioonid, 
mille üheks pooleks on liit või liikmesriik.

Or. en

Selgitus

Avalikku huvi võib väljendada ka rahvusvahelistes konventsioonides, isegi kui selle teema 
kohta ei ole konkreetseid riigi või ELi õigusakte. Sellised konventsioonid peaksid 
sellegipoolest lähtuma põhimõttest, et isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 
proportsionaalsed taotletava õiguspärase eesmärgiga. Lisaks peaks kogu sellel alusel toimuv 
isikuandmete töötlemine olema loomulikult kooskõlas kõigi muude käesoleva määruse 
aspektidega.
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Samuti on oluline kaasata õigustatud huvi, mille kinnituseks on valdkonnapõhised näited 
tulemuslikuma energiatarneahela tagamisest arukate võrkudega. Kui ka andmesubjekti 
energiatarbimise andmeid ei koguta just tulemuslikuma energiaga varustamise eesmärgil, 
tuleks ette näha mõningane paindlikkus selleks, et see oleks võimalik, kui teenuse pakkujal on 
õigustatud huvi seda teavet eeltoodud eesmärgiga kasutada.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleliigne, kuna tõendamiskohustus on reguleeritud tavaliste menetlusnormidega.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmesubjekti isikuandmete 
töötlemiseks saadud nõusoleku kuju peab 
sobima kokku töödeldavate andmete ja 
töötlemise eesmärgiga, nagu on 
määratletud artiklis 33 kirjeldatud 
nõuetekohaselt läbiviidud isikuandmete 
kaitsele avaldatava mõju hinnangus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga seostatakse nõusoleku sobiv kuju mõjuhinnangu tulemustega, mis 
ärgitab nende kasutamist. Juhtudel, kus andmekaitse mõju hindamist ei ole läbi viidud, kehtib 
jätkuvalt kindlaksmääratud nõue, mille kohaselt andmesubjekt peab andma selgesõnalise 
nõusoleku.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui sellise mõju hindamise 
tulemusena ei peeta sobivaks nõusoleku 
mõnda teist kuju, antakse nõusolek 
konkreetse, teadliku ja selgesõnalise 
avalduse või muu nõusolekut väljendava 
tegevusega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga seostatakse nõusoleku sobiv kuju mõjuhinnangu tulemustega, mis 
ärgitab nende kasutamist. Juhtudel, kus andmekaitse mõju hindamist ei ole läbi viidud, kehtib 
jätkuvalt kindlaksmääratud nõue, mille kohaselt andmesubjekt peab andma selgesõnalise 
nõusoleku.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tingimused, mille alusel andmesubjekt annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, 
peavad olema selged ja ühemõttelised. Kui eesmärgiks on tagada, et nõusoleku keel muu 
tehnilise ametikeele hulgas kaduma ei lähe, tuleks võibolla termini ,,selgelt eristatav” asemel 
kasutada lihtsalt terminit ,,selge”. Tuleks rõhutada, mitte selgelt eristada.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek 
vastutava töötleja suhtes, kes töötleb 
isikuandmeid nõusoleku alusel igal ajal 
tühistada  Kui nõusolek on osa lepinguga 
või liikmelisusega reguleeritud suhtest, 
sõltub tühistamine vastava lepinguga või 
õiguslikult reguleeritud tingimustest.
Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne 
tühistamist toimunud töötlemise 
seaduslikkust. Nõusoleku tühistamist võib 
käsitleda põhjusena suhte lõpetamiseks 
vastutava töötlejaga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on oluline selleks, et tagada tühistamisõiguse praktilise rakendamise 
õiguskindlus. Eesmärgiks on selgitada, et isik, kes algselt andis nõusoleku, on tagasivõtmise 
ainus adressaat. Selgitus on oluline juhtumiteks, kus nõusolekuga hõlmatud andmed on antud 
edasi kolmandale osapoolele või need on avaldatud.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 
õiguslikku alust, kui seda pole antud 
vabatahtlikult, eelkõige juhtumite korral, 
kus andmesubjekt ja vastutav töötleja on 
seoses ühe konkreetse nõusolekuga selgelt 
ebavõrdses olukorras.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab veidi umbmäärast „selge ebavõrdsuse” mõistet, luues 
ettekujutuse ebavõrdsest olukorrast, kus andmesubjektil on vastutava töötlejaga tööalased 
suhted või kui vastutavaks töötlejaks on riigiasutus, ning sellise ebavõrdsuse tõttu ei ole 
tõenäoline, et nõusolek on antud vabatahtlikult.
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Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Keelatud on töödelda isikuandmete 
eriliike.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete eriliigid on määratletud artikli 4 lõike 1 punktis 9 a (uus) ning seetõttu puudub 
vajadus määratlust siinkohal korrata.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) töötlemine on vajalik sellise avaliku 
huviga seotud ülesande täitmiseks, mis on 
ettenähtud liidu õiguses, liikmesriigi 
õiguses, rahvusvahelistes 
konventsioonides, mille üheks pooleks on 
liit või liikmesriik, milles on sätestatud 
asjakohased kaitsemeetmed andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks, või

Or. en

Selgitus

Avalikku huvi võib väljendada ka rahvusvahelistes konventsioonides, isegi kui selle teema 
kohta ei ole konkreetseid riigi või ELi õigusakte. Sellised konventsioonid peaksid 
sellegipoolest lähtuma põhimõttest, et isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 
proportsionaalsed taotletava õiguspärase eesmärgiga. Lisaks peaks kogu sellel alusel toimuv 
isikuandmete töötlemine olema loomulikult kooskõlas kõigi muude käesoleva määruse 
aspektidega.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) tervislikku seisundit käsitlevate 
andmete töötlemine on vajalik tervise 
kaitseks, samuti ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil, kui artiklis 81 osutatud 
tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
võetud, või

Or. en

Selgitus

Selgitus on vajalik selleks, et kindlustada tervislikku seisundit käsitlevate andmete töötlemine, 
mida kasutatakse ajaloo- ja statistikauurimuste või teadustöö eesmärgil. Teadlased sõltuvad 
epidemioloogilisi, siirde- ja kliinilisi uuringuid läbi viies suurel määral patsientide 
registritest ja biopankadest, mistõttu on vaja tervislikku seisundit käsitlevate isikuandmete 
töötlemine tingimata kindlustada.
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötlemise eesmärk, mille jaoks 
isikuandmeid kasutatakse, sealhulgas 
lepingu- ja üldtingimused, kui töötlemine 
põhineb artikli 6 lõike 1 punktil b, ning 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil 
f;

(b) töötlemise eesmärk, mille jaoks 
isikuandmeid kasutatakse, ning vastutava 
töötleja õigustatud huvi, kui töötlemine 
põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f;

Or. en

Selgitus

Lepingu- ja üldtingimuse edastamise nõue on piisavalt reguleeritud tsiviilõiguses. 
Andmekaitse seisukohast on seetõttu tarvis anda teavet üksnes töötlemise eesmärgi või 
õigustatud huvi kohta.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel pole võimalik eelnevalt määratleda andmete säilitamise aega (näiteks 
püsivate lepingute korral). Liiatigi võib tekkida õigustatud huvi andmete edasiseks 
säilitamiseks ka pärast lepingulise suhte lõppemist.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

(e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele; 

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutuse kontaktandmete täpsustamise nõue, mis on seotud vastutusega igasuguse 
valeteabe eest, muudaks vajalikuks asjakohase teabe pideva kontrolli, mis oleks eelkõige 
VKEde suhtes ebaproportsionaalne kulu.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Juba niigi mahukat teabe esitamise kohustust laiendav üldklausel toob tõenäoliselt kaasa
märgatava õigusliku ebakindluse. Ei asjaomane ettevõte ega tarbija suuda kõnealuse 
sõnastuse järgi õiguskindlalt hinnata, millist teavet peab igal eraldi juhul kättesaadavaks 
tegema. 

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui isikuandmed kogutakse 
andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 
talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 
isikuandmete esitamine on kohustuslik või 
vabatahtlik, ning andmete esitamata 
jätmise võimalikud tagajärjed.

2. Juhul kui isikuandmed kogutakse 
andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 
talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 
isikuandmete esitamine on kohustuslik.

Or. en

Selgitus

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 
andmesubjektile lisaks lõikes 1 osutatud 
teabele teatavaks ka isikuandmete allika, 
välja arvatud juhul, kui andmed 
pärinevad avalikult kättesaadavast allikast 
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või andmete ülekandmine on seaduses 
sätestatud või töötlemine on vajalik seoses 
asjaomase isiku ametialase tegevusega.

Or. en

Selgitus

Ilma muudatusettepanekus loetletud eranditeta oleks andmete allika kohta teabe andmise 
kohustus ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigust teabealasele enesemääramisele võetakse nõuetekohaselt arvesse, kui 
sellel ajal esitatakse asjakohane teave.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) andmed ei ole kogutud andmesubjektilt 
või töödeldud andmed ei võimalda isikut 
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nõuab ülemääraseid jõupingutusi või kindlaks teha (kaudselt tuvastatavad või 
varjunimega tähistatud andmed) ja sellise 
teabe esitamine on võimatu või nõuab 
ülemääraseid jõupingutusi või

Or. en

Selgitus

Juurdepääsuõigus eeldab, et vastutav töötleja suudab isiku täielikult tuvastada, ja see ei ole 
alati tõsi, näiteks juhul, kui tal on üksnes kaudselt tuvastatav teave.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmesubjekti õigus taotleda 
vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete 
parandamist või kustutamist, ning 
vaidlustada oma isikuandmete töötlemine;

(e) andmesubjekti õigus taotleda 
vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete 
parandamist vastavalt artiklile 16 või 
kustutamist, ning vaidlustada oma 
isikuandmete töötlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

(f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele; 

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutuse kontaktandmete täpsustamise nõue, mis on seotud vastutusega igasuguse 
valeteabe eest, muudaks vajalikuks asjakohase teabe pideva kontrolli, mis oleks eelkõige 
VKEdele ebaproportsionaalne koormus.
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Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile a või kui nõusolekukohane 
andmete säilitamise tähtaeg lõppenud ning 
puudub muu õiguslik alus andmete 
töötlemiseks või kui kõikide andmete 
kustutamise eest hoolt kandmine ei nõua
vastutavalt töötlejalt ebaproportsionaalset 
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suurt jõupingutust;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse interneti olemust ja võimalust postitada teavet üle maailma erinevatele 
võrgusaitidele ei ole see säte teostatav.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 
viivitamatult kustutama lõikes 1 toodud 
tingimustel ning oma tehniliste ja 
praktiliste võimaluste raames, välja 
arvatud sellised andmed, mida tuleb 
säilitada:
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Or. en

Selgitus

Selgitusega, milles viidatakse lõikele 1, välditakse muljet, mille kohaselt lõikudes 1 ja 3 
kehtestatud tingimused on omavahel vastuolus.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) vastavalt liidu või liikmesriigi õigusest 
tulenevale vastutava töötleja kohustusele 
säilitada isikuandmeid;

Or. en

Selgitus

Teistel liikmesriikidel võib olla õigusakte, milles kohustatakse vastutavat töötlejat keelduma 
järgimast õigust olla unustatud. Andmeid tuleb alles hoida näiteks finantsaruandluse 
eeskirjade kohaselt aruandluse jaoks.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vastutav töötleja peab säilitama 
isikuandmeid tagamaks, et artikli 19 
kohaselt esitatud vaidlustamise tõttu on 
asjaomaste andmete töötlemine välistatud.

Or. en

Selgitus
Isikuandmete töötlemise vaidlustamine vastavalt artiklile 19 välistab tavapäraselt asjaomaste 
andmete edasise töötlemise. Selleks et tagada, et asjaomaseid andmeid tegelikult ei 
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kasutataks tulevaste andmetöötlusmeetmete jaoks, tuleb need kustutamise asemel sulgeda või 
muul viisil märgistada.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 viidatus õigused ei 
tohiks kahjustada teiste isikute õigusi ja 
vabadusi, sealhulgas ärisaladusi ega 
intellektuaalomandi õigust. Sellise 
kaalutlemise tulemus ei tohi aga olla see, 
et andmesubjektile ei anta üldse teavet.

Or. en

Selgitus

Kasutatakse põhjenduse 51 sõnastust seoses andmetele juurdepääsuga. Tuleb võtta 
nõuetekohaselt arvesse andmete ülekandmise piiranguid, eelkõige seoses ettevõtjate 
õigustatud huviga kaitsta mõistlikkuse piires ärisaladusi ja intellektuaalomandi õigust.
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Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Elektroonilise vormingu, sellega seotud 
toimingud ning isikuandmete lõike 2 
kohase edastamise korra määrab kindlaks 
vastutav töötleja, viidates kõige 
asjakohasematele kättesaadavatele 
tööstusstandarditele või tööstuse 
sidusrühmade või standardimisasutuste 
poolt kindlaks määratud standarditele.

Or. en

Selgitus

Organisatsioonidele tuleks anda võimalus määrata kindlaks isikuandmete edastamise 
vorming vastavalt seotud tootele ja teenusele ning eelistatav tehnoloogia. Eespool toodud 
muudatusettepanek tagab sellega seoses tarviliku paindlikkuse.

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 
vaidlustada oma isikuandmete töötlemine 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f viidatud 
juhtudel valitsevast ja kaitset väärivast 
konkreetsest olukorrast lähtudes. 
Õigustatud vaidlustamise korral ei 
puuduta vastutava töötleja poolt läbi 
viidav töötlemine enam kõnealuseid 
andmeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kajastatakse tõhusat ja järeleproovitud vaidlustamisalast sätet 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 14 punktis a. Kehtiva süsteemi muutmiseks puudub põhjus. 
Kõnealuses valdkonnas ei ole teadaolevalt praktilisi probleeme, mis õigustaksid 
õigusnormide muutmist. See kehtib veel enam seetõttu, et määrus on otsekohalduv ja seega 
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jääb direktiivi pakutav paindlikkus ära.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) on vajalik andmesubjekti eluliste 
huvide kaitsmiseks või avaliku huvi 
kaitsmiseks, nagu on kehtestatud artikli 5 
punktides d ja e;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) on vajalik teiste andmesubjektide 
poolt kasutatavate õiguste kaitsmiseks, 
näiteks pettuse avastamiseks või ELi 
õiguse või liikmesriigi õiguse rikkumise 
või muu ebaseadusliku tegevuse 
avastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) hõlmab anonüümseks muudetud 
andmeid.

Or. en
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Selgitus

Alatiseks anonüümseks muudetud andmed artikli 4 punkti 2 b (uus) tähenduses.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) selge ja kergesti ligipääsetav
andmehalduspoliitika, mis on 
proportsioonis vastutava töötleja poolt 
töödeldavate isikuandmete hulga ja liigiga 
ja andmete töötlemisega kaasneva kahju 
tekke ohuga andmekaitsele;
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Or. en

Selgitus

Lisatavad punktid esitatakse, et luua alus tegelikule, jõustatavale aruandekohustuse 
mehhanismile, mis oleks piisavalt paindlik, et hõlmata nii suuri ettevõtteid kui väiksemaid 
organisatsioone. Selline kontseptsioon on kooskõlas muudes nõuetele vastavuse süsteemides 
juba rakendatavate heade tavadega.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) tõendid selle kohta, et tippjuhtkond 
on kindlalt otsustanud rakendada 
andmehalduspoliitikat kogu ettevõttes, et 
tagada käesoleva määruse järgimine.

Or. en

Selgitus

Lisatavad punktid esitatakse, et luua alus tegelikule, jõustatavale aruandekohustuse 
mehhanismile, mis oleks piisavalt paindlik, et hõlmata nii suuri ettevõtteid kui väiksemaid 
organisatsioone. Selline kontseptsioon on kooskõlas muudes nõuetele vastavuse süsteemides 
juba rakendatavate heade tavadega.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmete lõimitud kaitse ja vaikimisi 
kaitse

Isikuandmete lõimitud kaitse 

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PA\913984ET.doc 47/83 PE496.562v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esindaja tegutseb vastutava töötleja nimel ja on vastutav töötleja ELis. Non bis in idem 
põhimõte.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad järgitud poliitikaid ja 
võetud meetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et nende vastutusel toimunud 
isikuandmete töötlemine on vastavuses 
artikliga 22.

Or. en

Selgitus

Iga andmetöötlemistoimingu kohta esitatav dokumenteerimisnõue ei ole täidetav 
rahvusvaheliste ettevõtete ega väiksemate ettevõtete poolt ning ei tõhustaks tarbijate eraelu 
kaitset. Siin esitatud ettepanekus välditakse üksnes õiguslikke, koormavaid andmekaitse 
nõuetele vastavuse programme, mis tekitavad palju paberitööd, kuid ei too kaasa paremaid 
praktilisi tavasid kohapeal.
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Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Dokumentatsioon sisaldab teavet, 
mida vajab järelevalveasutus, et teha 
kindlaks, kas vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on järginud käesolevat 
määrust, sealhulgas kõigi rakendatavate 
sisemeetmete ja –mehhanismide 
kirjeldust, mis peavad olema kooskõlas
artikliga 22.

Or. en

Selgitus

Iga andmetöötlemistoimingu kohta esitatav dokumenteerimisnõue ei ole täidetav 
rahvusvaheliste ettevõtete ega väiksemate ettevõtete poolt ning ei tõhustaks tarbijate eraelu 
kaitset. Siin esitatud ettepanekus välditakse üksnes õiguslikke, koormavaid andmekaitse 
nõuetele vastavuse programme, mis tekitavad palju paberitööd, kuid ei too kaasa paremaid 
praktilisi tavasid kohapeal.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

välja jäetud

a) vastutava töötleja, kaasvastutava 
töötleja, volitatud töötleja ning vajaduse 
korral esindaja nimi ja kontaktandmed;
b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;
c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;
d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;
e) andmete vastuvõtja või vastuvõtjate 
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kategooria, sealhulgas vastutavad 
töötlejad, kellele isikuandmed 
avalikustatakse vastavalt nende 
õigustatud huvile;
f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, siis andmed selle kohta 
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 
tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h 
osutatud edastamisega, siis 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;
g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;
h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika 
taseme kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade 
kaupa, võttes eelkõige arvesse tehnoloogia 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse lahenduste arengut, välja arvatud 
juhtudel, kui kohaldatakse lõiget 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivitusteta ja 

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

juhul kui on tegemist isikuandmetega 
seotud rikkumisega, mis hõlmab 
isikuandmete eriliike, ametisaladuse alla 
käivaid isikuandmeid, kuritegudega või 
kuriteokahtlusega seotud isikuandmeid 
või panga- või krediitkaardikontoga 
seotud isikuandmeid, ja mis on tõsiseks 
ohuks andmesubjekti õigustele või 
õigustatud huvidele.

Or. en

Selgitus

Isikuandmetega seotud rikkumistest teatamine peaks olema kvalitatiivne, mitte üksnes 
kvantitatiivne. Kui leiab aset tegelik, tõsine rikkumine, mis kujutab endast ohtu 
andmesubjektidele, peaks vastutav töötleja esmalt keskenduma rikkumise korrigeerimisele, 
enne järelevalveasutuse teavitamist. Kindlate, kuid teostamatute tähtaegade kehtestamine 
kõigile andmetega seotud rikkumiste võimalikele vormidele viiks puuduliku 
kvaliteedikontrollini selle üle, millised neist kujutavad endast tõelist ohtu andmesubjektile 
ning, mis veelgi halvem, võib rikkumiste hulga ja sageduse tõttu järelevalveasutuse teatistega 
üle ujutada.

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine, 
millele osutatakse artikli 31 lõikes 1, 
ohustab tõsiselt andmesubjekti õiguseid 
või õigustatud huve, teavitab vastutav 
töötleja pärast nimetatud artiklis osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 
ka andmesubjekti. 

Or. en

Selgitus

Proportsionaalsuse tagamiseks on tarvis kvalitatiivselt piiritleda teatamise nõuet, nii et see 
kehtiks teatavat tüüpi isikuandmetele ja üksnes tõsise kahjuliku mõju olemasolul.  See väldiks 
pädevate asutuste üleujutamist teadetega ebaoluliste kaebuste kohta.

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud ohtu kujutavad endast 
eelkõige järgmised töötlemistoimingud:

2. Lõikes 1 osutatud ohtu kujutavad endast 
järgmised töötlemistoimingud:

Or. en
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Selgitus

Õiguskindluse huvides on vaja selgelt ja ammendavalt kehtestada, millised on konkreetsed 
ohud.

Muudatusettepanek 93
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

Selgitus

Vastutavatele töötlejatele oleks andmesubjektide arvamuse väljauurimine 
ebaproportsionaalne koormus.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelnev luba ja konsulteerimine Eelnev konsulteerimine

Or. en

Selgitus

Õigusakti sisene järjepidevus, võttes arvesse põhjenduses 70 esitatud eesmärke.

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1
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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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eelnev loa taotlemine järelevalveasutuselt või asutusega konsulteerimine põhjustab eraelu 
puutumatuse kaitseks ette nähtud vahendite väärat jaotumist ja koormab märkimisväärselt 
juba niigi ületöötavaid järelevalveasutusi, tekitab tuntavaid ja vältimatuid viivitusi uute 
toodete ja teenuste kasutuselevõtmisel ning üldiselt ei soodusta tõhusate ettevõttesiseste 
isikuandmete kaitse programmide väljatöötamist. Nõuda ettevõtetelt, mis on investeerinud 
neisse siseprogrammidesse, et nad konsulteeriksid kohustuslikus korras järelevalveasutusega, 
tähendab mõjutada ebasoodsalt nende võimet töötada välja ja lasta turule uusi tooteid ja 
teenuseid, millest oleks kasu nii tarbijatel kui majandusel.

Muudatusettepanek 96
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 artiklis 9 
kehtestatud isikuandmete eriliikide 
töötlemise algust, et tagada kavandatud 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 
nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:
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Or. en

Selgitus

Eelneva riskipõhise konsulteerimise mudel on oluline. Vajadus anda teada iga kord, kui 
töötlemistoimingut muudetakse, annab tulemuseks tohutu hulga teatisi järelevalveasutusele, 
mis väga suure tõenäosusega ei suuda neid kõiki käsitleda. Teatis peaks olema nõutav, kui 
tegu on tundlikke andmeid käsitlevate töötlemistoimingutega või kui asutatakse uus volitatud 
töötleja.

Muudatusettepanek 97
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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

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 lõikes 4 sätestatud loetelu hõlmab 
töötlemistoimingute tüüpe, 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõike 2 punktis a osutatud 
märkimisväärse ohu tuvastamise 
kriteeriume ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100
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. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
juhtkond toetavad andmekaitseametnikku 
tema ülesannete täitmisel, andes tema 
käsutusse töötajad, ruumid, seadmed ja 
muud artiklis 37 osutatud kohustuste ja 
ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid.

Or. en

Selgitus

Andmekaitseametniku kohustused ja ülesanded tuleks määratleda strateegilisemal tasandil, et 
tagada andmekaitse tõhusus koos nõuetekohase aruandlusega juhtkonnale.

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada artiklis 28 osutatud 
dokumenteerimine;

d) tagada artiklis 28 osutatud 
põhiküsimuste dokumenteerimine;
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) töötada välja protsessid isikuandmetega 
seotud rikkumiste jälgimiseks, 
dokumenteerimiseks ning neist 
teavitamiseks vastavalt artiklitele 31 ja 32;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) jälgida isikuandmete kaitsele avaldatava 
mõju hinnangu koostamist vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja poolt ning 
eelneva loa taotlemist ja eelneva 
konsulteerimise kohaldamist, kui seda 
nõutakse vastavalt artiklitele 33 ja 34;

f) töötada välja protsessid, et jälgida 
isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 
hinnangu koostamist vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja poolt ning eelneva loa 
taotlemist ja eelneva konsulteerimise 
kohaldamist, kui seda nõutakse vastavalt 
artiklitele 33 ja 34;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tagada aruandekohustuse meetmete 
olemasolu artikli 22 lõike 2 punktide c–e b 
tähenduses.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek selgitab andmekaitseametniku rolli tippjuhtkonnani viivas 
aruandlusahelas.

Muudatusettepanek 105
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) aidata vastata järelevalveasutuse 
taotlustele ja oma pädevuse piires ka 
temaga koostöö tegemisele vastavalt 
järelevalveasutuse taotlusele või 
andmekaitseametniku omal algatusel;

Or. en

Muudatusettepanek 106
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 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid ja 
liikmesriikide ametivõimud saaksid kiiresti 
hinnata vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate pakutavat isikuandmete kaitse 
taset. Isikuandmete kaitse sertifitseerimise 
mehhanismid aitavad kaasa käesoleva 
määruse nõuetekohasele kohaldamisele, 
võttes arvesse eri sektorite ja 
töötlemistoimingute laadi.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek soosib ja võimaldab sellise süsteemi loomist, milles 
reguleerivad asutused akrediteerivad sõltumatuid hindajaid nii kogu ettevõtet hõlmavaks 
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hindamiseks kui teatava toote või tehnoloogia hindamiseks.

Muudatusettepanek 107
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 kui ta otsustab, et kolmas 
riik, kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga isikuandmete 
kaitset nõutaval tasemel vastavalt 
nimetatud artikli lõikele 5, võib vastutav 
töötleja või volitatud töötleja edastada 
isikuandmeid kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile, mis 
edastavad andmeid rahvusvahelisel alusel
üksnes juhul, kui vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on õiguslikult siduvas 
dokumendis sätestanud isikuandmete 
kaitseks asjakohased kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 108
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 
pärast seda, kui komisjon on need artikli 62 
lõike 1 punkti b kohaselt tunnistanud 
üldkehtivaks,  või

Or. en

Selgitus

Näidisklauslite vastuvõtmiseks järjepidevuse mehhanismi käivitamine ei ole õigustatud ja 
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seda ei teha ka praegu.

Muudatusettepanek 109
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 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 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Selgitus

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined. The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise. As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there should 
be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor will 
only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalveasutus kehtestab siduvad 
ettevõtluseeskirjad, tingimusel et need:

Or. en

Selgitus

Siduvate ettevõtluseeskirjade kehtestamiseks ei ole järjepidevuse mehhanismi käivitamine 
õigustatud. Kehtivas isikuandmete kaitse raamistikus seda ei teha.

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandid Muud õiguspärased alused andmete 
rahvusvaheliseks edastamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 112
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.

Or. en
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Selgitus

Tänapäeva ühiskonnas, kus andmed on väga olulised, ei ole mingit õigustust teha erandit 
mahukatele või sageli esinevatele edastamistele, sest see ei kajasta tegelikke andmevooge ja 
oleks seetõttu vastuolus andmete vaba liikumise eesmärgi saavutamisega.

Muudatusettepanek 113
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 rahvusvahelistes 
konventsioonides, liidu õigusaktides või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava töötaja 
suhtes kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Avalikku huvi võib väljendada ka rahvusvahelistes konventsioonides, isegi kui selle teema 
kohta ei ole konkreetseid riigi või ELi õigusakte. Sellised konventsioonid peaksid 
sellegipoolest lähtuma põhimõttest, et isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 
proportsionaalsed taotletava õiguspärase eesmärgiga. Lisaks peaks kogu sellel alusel toimuv 
isikuandmete töötlemine olema loomulikult kooskõlas kõigi muude käesoleva määruse 
aspektidega.

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 
osutatud avalikust huvist tulenevaid 
kaalukaid põhjuseid ning samuti lõike 1 
punktis h osutatud asjakohaste 
kaitsemeetmete kriteeriume ja tingimusi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 115
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 juhtiva avaliku 
sektori järelevalveasutuse, kes vastutab
käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 
eest ja osaleb 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.

Or. en

Selgitus

On ilmne, et tuleks näha ette juhtiv järelevalveasutus, et muuta ühtse kontaktpunkti asutamist 
sujuvamaks.

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Igal järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul. 
Järelevalveasutusel on õigus kohaldada 
sanktsioone üksnes vastutavale töötlejale 
või volitatud töötlejale, kelle peamine 
tegevuskoht asub samas liikmesriigis, või 
vastavalt artiklitele 56 ja 57 kui peamise 
tegevuskoha järelevalveasutus ei võta 
meetmeid.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse ja rõhutatakse järelevalveasutuste osa sanktsioonide 
kohaldamisel.

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult, 
olenemata VII peatüki koostöö- ja
järjepidevustegevusest.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleb võtta järelevalveasutuste kohustustusi üksteise ees järjepidevuse mehhanismi 
raames.

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada, et täidetakse artiklis 34 osutatud 
eelnevate lubade ja konsultatsioonide 
tingimus;

d) tagada, et täidetakse artiklis 34 osutatud 
eelnevate konsultatsioonide tingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) teavitada vastutavat töötlejat ja/või 
volitatud töötlejat õiguskaitsevahenditest, 
mida võib kasutada asutuse otsuse 
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vaidlustamiseks.

Or. en

Selgitus

Sätetesse, mis käsitlevad järelevalveasutuse volitusi, mis on suunatud vastutava töötleja ja/või 
volitatud töötleja tegevuse vastu, tuleks lisada konkreetsed õiguslikud kaitsemeetmed 
vastutavale töötlejale ja/või volitatud töötlejale.

Muudatusettepanek 120
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 
konsulteerimise taotlusi, kontrolle ja 
kiireteabe edastamist juhtumite alustamise 
ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutused kehtestavad 
spetsiaalsete koostöömeetmete praktilised 
aspektid.

4. Järelevalveasutused kehtestavad 
spetsiaalsete koostöömeetmete praktilised 
aspektid oma kodukorras. Kodukord 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en
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Muudatusettepanek 122
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 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, asjaomasele 
vastutavale töötlejale või volitatud 
töötlejale ja komisjonile.

Or. en

Selgitus

Ettevõtetele, mida need mõõtmed otseselt mõjutavad, ei ole õiguslikke kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab 
vastu oma töökorra ja paneb paika oma 
töökorralduse. Eelkõige näeb ta ette 
ülesannete täitmise jätkamise juhuks, kui 
liikme ametiaeg lõpeb või liige lahkub 
ametist, allrühmade loomise eriküsimuste 
lahendamiseks või erivaldkondade 
käsitlemiseks ning seoses artiklis 57 
osutatud järjepidevuse mehhanismi 
kasutamise korra.

2. Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab 
vastu oma töökorra ja paneb paika oma 
töökorralduse. Eelkõige näeb ta ette 
ülesannete täitmise jätkamise juhuks, kui 
liikme ametiaeg lõpeb või liige lahkub 
ametist, allrühmade loomise eriküsimuste 
lahendamiseks või erivaldkondade 
käsitlemiseks ning seoses artiklis 57 
osutatud järjepidevuse mehhanismiga
kasutatava korra ja asjaomastele 
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vastutavatele töötlejatele või volitatud 
töötlejatele kohaldatavad õiguslikud 
kaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus

Asjaomastele vastutavatele töötlejatele ja volitatud töötlejatele ei ole konkreetseid õiguslikke 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 124
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, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, isikuandmete 
erikategooriaid, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

Or. en

Selgitus

Määratava trahvi suurus peab sõltuma ka sellest, kas tegemist on „tundlike andmetega”.

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 

3. Järelevalveasutus võib teha kirjaliku 
hoiatuse ilma karistust kohaldamata. 
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vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui: Järelevalveasutus võib määrata trahvi 
korduva ja tahtliku rikkumise eest 
summas kuni 1 000 000 eurot või ettevõtte 
puhul kuni 1 % ulatuses selle aastakäibest 
kogu maailmas.

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

Tuleb säilitada maksimaalne trahvisumma, mida järelevalveasutus võib määrata ning mis 
võib ulatuda ühe miljoni euroni ja ettevõtete puhul kuni 1 %ni nende aastakäibest kogu 
maailmas. Tuleb siiski säilitada järelevalveasutuste sõltumatus, mis on sätestatud ELi 
põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 3. Lisaks võivad järjepidevuse mehhanism ja eelkõige 
artikli 58 lõiked 3 ja 4 aidata ühtlustada halduskaristuste alast poliitikat ELis.

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250.000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 

välja jäetud
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nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 

välja jäetud
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takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 

välja jäetud
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statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 137
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:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;

välja jäetud

Or. en



PA\913984ET.doc 73/83 PE496.562v01-00

ET

Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kannab kolmandale riigile või välja jäetud
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rahvusvahelisele organisatsioonile 
andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad, võttes 
arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 154
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.

II peatükki (põhimõtted), III peatükki 
(andmesubjekti õigused), IV peatükki 
(vastutav töötleja ja volitatud töötleja), V 
peatükki (isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele), VI peatükki 
(sõltumatud järelevalveasutused), VII 
peatükki (koostöö ja järjepidevus) ning 
VIII peatüki (õiguskaitsevahendid, 
vastutus ja sanktsioonid) artikleid 73, 74, 
76 ja 79 ei kohaldata isikuandmete 
töötlemisel üksnes ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.
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Selgitus

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 156
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
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Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83a
Süüdimõistvate kohtuotsustega seotud 

andmete töötlemine eesmärgiga ennetada 
finantskuritegusid

Käesoleva määruse raames ja kooskõlas 
artikli 9 lõike 2 punktiga j on 
süüdimõistvate kohtuotsustega või 
nendega kaasnevate turvameetmetega 
seotud isikuandmete töötlemine lubatud, 
kui sellega kaasnevad nõuetekohased 
meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja –
vabaduste kaitseks ja kui töötlemise 
eesmärk on
a) finantskuriteo ennetamine, uurimine 
või avastamine, või
a) avalik huvi, näiteks kaitse 
finantskuritegudest tulenevate piiriüleste 
ohtude eest,
ning mõlemal juhul toimub töötlemine 
ilma eelnevalt andmesubjektilt nõusolekut 
küsimata, et mitte takistada nimetatud 
eesmärkide täitmist.
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Selgitus

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Muudatusettepanek 159
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 160
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Isikuandmete kogumisel statistilisel ja 
rahvatervise eesmärgil tuleks 
isikuandmed muuta anonüümseks kohe 
pärast andmete kogumise, kontrollimise 
või võrdlemise lõppu, välja arvatud juhul, 
kui tuvastamist võimaldavad andmed on 
vajalikud statistilisel[1] või rahvatervisega 
seotud põhjusel, näiteks 
epidemioloogilised uuringud, 
siirdeuuringud ja kliinilised uuringud.
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([1] Euroopa Nõukogu ministrite komitee 30. septembril 1997. aastal ministrite asetäitjate 
602. kohtumisel vastu võetud soovituse nr R (97), mis käsitleb statistilisel eesmärgil kogutud 
ja töödeldud isikuandmete kaitset, lõige 8.)

Selgitus

Epidemioloogilised uuringud sõltuvad suurel määral „seotud andmete” kasutamisest ja neid 
ei saa viia läbi täielikult anonüümseks muudetud või pseudonüümide alla varjatud 
andmetega. Seotud uuringud on olnud teatavates Euroopa Liidu riikides luksusasjaks, samas 
kui käesolevas siduvas määruses ette pandud meetmed võivad sellised üliolulised uuringud 
peatada.

Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Juhul kui andmesubjektilt nõutakse 
nõusolekut meditsiiniliste andmete 
töötlemiseks eranditult rahvatervisega 
seotud uuringuteks, võib andmesubjektil 
olla võimalus anda üldine nõusolek 
andmete kasutamiseks epidemioloogilistel 
uuringutel, siirdeuuringutel ja kliinilistel 
uuringutel.

Or. en

Selgitus

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
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future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 163
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 

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 14 lõikes 7, artikli 26 lõikes 5, 
artikli 33 lõikes 6, artikli 35 lõikes 11, 
artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2 ja
artikli 43 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimine.
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delegeerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 164
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 ning artiklid 6 ja 9 
jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does. The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


