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LÜHISELGITUS

Ettepanekus võtta vastu määrus säilitatakse direktiivi 95/46/EÜ põhimõtted ja kindlustatakse 
kodanike isikuandmete kaitse alaseid õigusi. Arvamuse koostaja väljendab heameelt Euroopa 
Komisjoni töö üle ja teeb järgmised märkused. 

Vaatamata teatud osapoolte väljendatud kõhklustele soovib arvamuse koostaja säilitada 
isikuandmete mõiste laiaulatusliku määratluse ja selgesõnalise nõusoleku põhimõtte 
andmetöötluse seaduslikkuse alusena. Need on kaks vajalikku tingimust selleks, et kaitsta 
tõhusalt seda põhiõigust ja äratada kaaskodanikes usaldust, eelkõige digitaalmaailmas.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku suurendada lastele ettenähtud kaitset, laiendades artikli 8 
kohaldamisala, et see hõlmaks kõikide kaupade ja teenuste müüki ning ei piirduks enam ainult 
infoühiskonna teenustega. 

Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätta välja artikkel 18, millega kehtestatakse 
isikuandmete ülekantavuse õigus. Direktiivi ettepanekus sätestatud uus õigus ei anna 
kodanikele mingit lisandväärtust võrreldes määruse artiklis 15 sätestatud andmetega 
tutvumise õigusega, mis lubab andmesubjektil teada saada, missuguseid andmeid töödeldakse. 

Arvamuse koostaja soovib kehtestada selgesõnaliselt vastutava töötleja vastutuse üldise 
põhimõtte. Ettepanekus võtta vastu määrus tõepoolest suurendatakse vastutavate töötlejate 
kohustusi, et võimaldada andmesubjektil oma õigusi tõhusalt teostada. Tuleb aga minna 
kaugemale, et sätestada selgesõnaliselt kõnealune vastutuse üldpõhimõte.

Samuti tuleb tugevdada õigust olla unustatud. Artikli 17 lõikes 2 on kehtestatud vastutava 
töötleja kohustus tagada nõuete täitmine andmete töötlemisel kolmandate isikute poolt. 
Arvamuse koostaja teeb ettepaneku kehtestada vastutavale töötlejale kohustus teavitada 
andmesubjekti sellest, kuidas kõnealused kolmandad isikud tema taotluse suhtes toimivad. 

Andmete kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamist 
käsitlevaid sätteid on märkimisväärselt täiendatud ja täpsustatud. Arvamuse koostaja teeb 
ettepaneku võtta kasutusele siduvate ettevõtluseeskirjade vastastikuse tunnustamise süsteem, 
mille on juba välja töötanud artikli 29 töörühm. Valdkonna pädev asutus peaks olema 
vastutava töötleja või volitatud töötleja peamise tegevuskoha pädev asutus. 

Järelevalveasutuste pädevuste suhtes väljendab arvamuse koostaja heameelt selle üle, et vastu 
võeti ühtse kontaktpunkti põhimõte, mis lihtsustab mitmes liikmesriigis asutatud ettevõtete 
tööd. Ei tohi siiski unustada, et kodanikud pöörduvad põhimõtteliselt oma päritoluliikmesriigi 
asutusse ja ootavad, et see asutus teeks kõik, mis vaja, et kodanike õigusi austataks. Ühtse 
kontaktpunkti põhimõtte rakendamine ei tohi muuta teisi järelevalveasutusi pelgalt 
kirjakastideks. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku selgitada, et juhtiv ametiasutus on 
kohustatud tegema koostööd teiste asjaomaste järelevalveasutuste ja Euroopa Komisjoniga 
vastavalt määruse VII peatükile. 

Halduskaristuste osas on arvamuse koostajal hea meel, et ettepanekus võtta vastu määrus on 
selleks kehtestatud märkimisväärselt suured summad. Järelevalveasutustel peab siiski olema 
trahvide määramisel suur kaalutlusõigus. Tuletame meelde, et ELi põhiõiguste harta artikli 8 
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lõikes 3 on sätestatud järelevalveasutuste sõltumatuse põhimõte. Järjepidevuse mehhanism 
võib kaasa aidata poliitika ühtlustamisele ELis trahvide valdkonnas. 

Peale selle sisaldab ettepanek võtta vastu määrus märkimisväärsel arvul delegeeritud 
õigusakte ja rakendusakte. Mõned nendest aktidest on vajalikud, sest nendega lisatakse 
määrusele mitteolemuslikke osi, teiste puhul teeb arvamuse koostaja ettepaneku need lihtsalt 
välja jätta. Seda küsimust saab õiguskomisjon eraldi käsitleda. Nimelt on Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 37 lõike 1 alusel õiguskomisjon pädev kontrollima kõigi seadusandlike 
algatuste õiguslikku alust ja võib otsustada omal algatusel või pädeva komisjoni taotluse 
põhjal delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamise üle. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Siseturu toimimisest tulenev majandus-
ja sotsiaalne integratsioon on isikuandmete 
piirideüleseid vooge märkimisväärselt
suurendanud. Majandus- ja sotsiaal- ning 
avaliku ja erasektori osalejate vaheline 
andmevahetus on suurenenud terves 
Euroopa Liidus. Liikmesriikide 
ametiasutusi kutsutakse liidu õigusaktidega 
üles koostööle ja isikuandmete 
vahetamisele, et neil oleks võimalik täita 
oma ülesandeid või teha seda teise 
liikmesriigi ametiasutuse nimel.

(4) Siseturu toimimisest tulenev majandus-
ja sotsiaalne integratsioon on piirideülest 
tegevust märkimisväärselt suurendanud.
Majandus- ja sotsiaal- ning avaliku ja 
erasektori osalejate vaheline andmevahetus 
on suurenenud terves Euroopa Liidus.
Liikmesriikide ametiasutusi kutsutakse 
liidu õigusaktidega üles koostööle ja 
isikuandmete vahetamisele, selleks et täita 
oma ülesandeid või teha seda teise 
liikmesriigi ametiasutuse nimel.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 
üleilmastumine tekitavad isikuandmete 
kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 
ja kogumise ulatus on märkimisväärselt 

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

suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 
era- kui ka avaliku sektori asutustel 
kasutada isikuandmeid oma eesmärkide
täitmiseks enneolematus ulatuses.
Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 
avalikumalt ja ülemaailmsemalt.
Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 
majandust kui ka ühiskondlikku elu ja on 
toonud kaasa vajaduse ELi-sisese andmete 
liikumise ning nende kolmandatesse 
riikidesse ja rahvusvahelistele
organisatsioonidele edastamise täiendava 
hõlbustamise ja isikuandmete 
kõrgetasemelise kaitse tagamise järele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevat määrust ei tuleks 
kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes 
füüsilise isiku poolt üksnes isiklikel või 
kodustel eesmärkidel, näiteks kirjavahetus 
ja aadresside loetelu ning ilma tulutoova 
eesmärgita ning väljaspool ametialast ja 
äritegevust. Erandit ei tuleks kohaldada 
vastutavate töötlejate ega volitatud 
töötlejate suhtes, kes pakuvad 
isikuandmete isiklikel või kodustel 
eesmärkidel töötlemise vahendeid.

(15) Käesolevat määrust ei tuleks 
kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes 
füüsilise isiku poolt üksnes isiklikel või 
kodustel eesmärkidel, näiteks kirjavahetus 
ja aadresside loetelu ning ilma tulutoova 
eesmärgita ning väljaspool ametialast ja 
äritegevust, ning mille käigus ei tehta 
kõnealuseid isikuandmeid kättesaadavaks 
määramata arvule isikutele. Erandit ei 
tuleks kohaldada vastutavate töötlejate ega 
volitatud töötlejate suhtes, kes pakuvad 
isikuandmete isiklikel või kodustel 
eesmärkidel töötlemise vahendeid.

Selgitus

Tuleks selgitada selle erandi kohaldamisala, nimelt suhtlusvõrkude laialdase leviku tõttu, mis 
võimaldavad andmete jagamist teatud isikutega. Euroopa Kohus (kohtuasjad C-101/01 ja C-
73/07) soovitab kasutada selle erandi kohaldamise kriteeriumina, et andmed tehakse 
„kättesaadavaks määramata arvule isikutele”. Euroopa andmekaitseinspektor on samal 
arvamusel.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Arvestades üha suuremat uute teenuste pakkumist veebis ja pidevat tehnoloogia arengut, tuleb 
tagada kodanike isikuandmete kõrgetasemeline kaitse. Näib, et kontrollimine igal üksikjuhul 
eraldi on tingimata vajalik.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel kasutatava 
meediakanaliga sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
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muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 
hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. See ei välista 
võimalust anda nõusolek andmete 
töötlemiseks, kasutades kooskõlas 
direktiiviga 2002/58/EÜ brauseri või muu 
rakenduse sobivaid seadeid. Nõusolek 
peaks hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Vastutava töötlejana või volitatud 
töötlejana tegutseva ettevõtja või 
kontserni peamine tegevuskoht tuleks 
määrata objektiivsete kriteeriumide alusel 
ning see peaks eeldama tegelikku ja 
tulemuslikku andmealast tegevust
töötlemise eesmärki, tingimusi ja 
vahendeid käsitlevate peamiste otsuste 
vastuvõtmisel ning stabiilset asukohta. See 
kriteerium ei tohiks sõltuda sellest, kas 
isikuandmete töötlemine toimub tegelikult 
kõnealuses kohas, kuna isikuandmete 
töötlemise või töötlemistoimingute 
teostamise tehniliste vahendite ja 
tehnoloogia olemasolu ja kasutamine 
iseendast ei kujuta endast sellist peamist 
tegevuskohta, seega ei ole need peamise 
tegevuskoha määravad kriteeriumid.
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis, või kui vastutav töötleja omab 
teatud toodete või teenuste puhul 
märkimisväärset turujõudu ja kui neid 
tooteid või teenuseid pakutakse 
tingimusel, et saadakse isikuandmete 
töötlemiseks nõusolek, või kui teenuse 
tingimuste ühepoolne ja mitteolemuslik 
muudatus ei jäta andmesubjektile muud 
valikut, kui muudatusega nõustuda või 
loobuda internetipõhisest vahendist, 
millesse ta on palju aega investeerinud.
Juhul kui vastutav töötleja on avaliku 
sektori asutus, puudub tasakaal ainult 
selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

Selgitus

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission’s proposal, in any 
situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data 
processing and abandoning the work they have already put into their profile. Another case of 
clear imbalance would be if the market for the service in question is 
monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real possibility to 
choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully address this 
issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social networks.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla üksikisiku 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 peaksid vastutav töötleja või 
andmeid saavad kolmandad isikud olema 
kohustatud andmesubjekti selgesõnaliselt 
teavitama oma õigustatud huvist asjaomase 
isiku vastu ja vaidlustamisõigusest ning 
samuti olema kohustatud need õigustatud 
huvid dokumenteerima. Arvestades, et 
avaliku sektori asutuste jaoks peab 
andmete töötlemise õigusliku aluse 
õigusaktiga kehtestama seadusandja, ei 
tuleks nimetatud õiguslikku alust 
kohaldada avalik-õiguslike asutuste poolse, 
nende ülesannete täitmiseks teostatava 
töötlemise puhul.

Selgitus

Direktiivi 95/46/EÜ sõnastus tuleks säilitada. Tuleb meelde tuletada, et määrus ei käsitle 
ainult digitaalmaailma, vaid seda kohaldatakse ka veebivälise tegevuse suhtes. Teatud 
sektoritel, näiteks ajalehtede kirjastustel, on oma tegevuse rahastamiseks vaja kasutada 
välisallikaid, et võtta ühendust võimalike uute registreeritud teenusekasutajatega. 

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(48) Õiglase ja läbipaistva töötlemise 
põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 
teavitada eelkõige töötlemistoimingu 
tegemisest ja selle eesmärkidest ning
kriteeriumidest, mille alusel saab iga 
kasutusotstarbe jaoks kindlaks määrata
andmete säilitamise tähtaja, samuti
nendega tutvumise, nende muutmise ja 
kustutamise nõudmise ning kaebuse 
esitamise õigusest. Kui andmeid kogutakse 
andmesubjektilt, tuleks teda teavitada ka 
sellest, kas ta on kohustatud andmeid 
esitama, ja andmete esitamata jätmise 
tagajärgedest.

Selgitus

Alati ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata isikuandmete konkreetset säilitamise kestust, 
eelkõige nende andmete eri otstarbeks säilitamise korral.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda andmetega, 
mis on tema kohta kogutud, ja õigus selle 
õiguse lihtsale kasutamisele. Igal 
andmesubjektil peaks seega olema õigus 
teada eelkõige andmete töötlemise 
eesmärke, ajavahemikku, andmete saajaid, 
töödeldavate andmete loogikat ja sellise 
töötlemise võimalikke tagajärgi (vähemalt 
profiilianalüüsi korral) ning saada eelneva 
kohta teavet. Lisaks peaks igal
andmesubjektil olema õigus olla 
teavitatud isikuandmete töötlemisest ning 
saada elektroonilise taotluse esitamise 
korral töödeldavate mitteäriliste andmete 
elektrooniline, koostalitlusvõimelises ja 
struktureeritud vormingus koopia, mida 
on võimalik edaspidi kasutada. Need 
õigused ei tohiks kahjustada teiste isikute 
õigusi ja vabadusi, sealhulgas ärisaladusi 
ega intellektuaalomandit ning eelkõige 
tarkvara kaitsvat autoriõigust. Sellise 
kaalutlemise tulemus ei tohiks aga olla see, 
et andmesubjektile ei anta üldse teavet.

Selgitus

Alati ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata isikuandmete konkreetset säilitamise kestust, 
eelkõige nende andmete eri otstarbeks säilitamise korral.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Andmesubjekti jaoks on hädavajalik, et säilitatakse täielikku tervisekaarti tema tervise kohta, 
et ta saaks parimat arstiabi ja ravi kogu elu jooksul. Õigust olla unustatud ei tohiks 
kohaldada, kui andmeid töödeldakse tervishoiu eesmärgil, nagu on sätestatud artikli 81 
punktis a.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 

välja jäetud
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struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise puhul õigus 
saada neid käsitlevate andmete koopia 
samuti üldkasutatavas elektroonilises 
vormingus. Andmesubjektil peaks olema 
võimalik edastada enda esitatud andmeid 
ühest automatiseeritud rakendusest 
(näiteks sotsiaalvõrgustikust) teise. Seda 
tuleks kohaldada juhul, kui andmesubjekt 
esitas andmed automatiseeritud 
töötlemissüsteemi nõusoleku alusel või 
lepingu täitmisel.

Selgitus

Andmesubjektidel on andmetega tutvumise õigus, mis on sätestatud määruse ettepaneku 
artiklis 15. Andmetega tutvumise õigus annab igale andmesubjektile õiguse saada teavet selle 
kohta, missuguseid andmeid töödeldakse. Artikkel 18, mis võimaldab andmesubjektidel saada 
oma andmete koopia, ei anna kodanike isikuandmete kaitsele mingit lisaväärtust ja tekitab 
segaduse andmetega tutvumise õiguse täpse ulatuse suhtes, ehkki see on põhiõigus.

Muudatusettepanek 14
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 andmesubjektil peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat otsust, millel on 
ebasoodne õiguslik mõju või mis 
kahjustab asjaomast andmesubjekti. See 
ei kehti kaubandusliku teabevahetuse 
meetmete kohta, näiteks kliendisuhete 
haldamise või klientide leidmise 
valdkonnas. Selline otsus peaks olema 
lubatud aga siis, kui see on lubatud 
seadusega või siis, kui töötlemine on 
õiguspärane vastavalt artikli 6 lõike 1 
puntidele a–f a. Igal juhul tuleks sellise 
töötlemise korral kohaldada sobivaid 
kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 
õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
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seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata 
lapse puhul. Ilma et see mõjutaks artikli 9 
lõike 2 kohaldamist, ei tohiks 
profiilianalüüsil olla isikutele 
diskrimineerivat mõju, näiteks rassilise 
või etnilise päritolu, usu või seksuaalse 
sättumuse tõttu.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastusega jäetakse mulje, et mis tahes profiilianalüüsil on 
negatiivsed tagajärjed, kuigi teatud profiilianalüüsil võib olla suur positiivne mõju, näiteks 
sarnastele klientidele pakutavate teenuste parandamine või kohandamine.

Muudatusettepanek 15

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.

Selgitus

Sellega parandatakse isikuandmete kaitset. Selge sõnaga on vaja sätestada vastutava töötleja 
vastutuse üldpõhimõte.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 

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

vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid koos teiste 
vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel. Solidaarvastutuse korral 
võib volitatud töötleja, kes hüvitas 
andmesubjektile tekitatud kahju, esitada 
vastutava töötleja vastu kaebuse, et nõuda 
kulude hüvitamist, juhul kui volitatud 
töötleja toimis kooskõlas teda vastutava 
töötlejaga siduva õigusaktiga.

Selgitus

Volitatud töötleja on määratletud töötlejana, kes tegutseb vastutava töötleja nimel. Järelikult, 
kui volitatud töötleja järgib rangelt talle antud juhiseid, peaks isikuandmete kaitse rikkumise 
eest vastutama vastutav töötleja, mitte volitatud töötleja, ilma et see kahjustaks andmesubjekti 
õigust kahju hüvitamisele.

Muudatusettepanek 17

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 või 
volitatud töötleja säilitama asjakohast 
teavet toimuva andmetöötluse põhiliikide 
kohta. Iga vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja peaks olema kohustatud tegema 
järelevalveasutusega koostööd ja tegema 
nimetatud dokumendid taotluse korral talle
kättesaadavaks, et need aitaksid 
järelevalveasutusel hinnata nende 
andmetöötluse põhiliikide vastavust 
käesoleva määruse nõuetele.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja saab teada
rikkumise toimumisest, mis kahjustab 
oluliselt andmesubjekti, peaks ta teatama 
rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele. Üksikisikut, kelle 
isikuandmeid võib rikkumine oluliselt
kahjustada, tuleks teavitada põhjendamatu 
viivituseta, et nad saaksid võtta vajalikke 
ettevaatusabinõusid. Rikkumist tuleks 
pidada andmesubjekti isikuandmeid ja 
eraelu puutumatust oluliselt kahjustavaks 
juhul, kui selle tagajärjeks 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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Selgitus

Rikkumise korral peab vastutav töötleja kõigepealt keskenduma kõikide asjakohaste meetmete 
võtmisele, et takistada rikkumise jätkamist. Kohustus teatada rikkumisest 24 tunni jooksul 
pädevale järelevalveasutusele ning sanktsioonid kohustuse täitmata jätmise eest võivad anda 
vastupidise tulemuse. Pealegi, nagu märkis artikli 29 töörühm oma 23. märtsi 2012. aasta 
arvamuses, ei pea väiksematest rikkumistest teatama, et vältida järelevalveasutuste 
ülekoormust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Samuti võib komisjon tunnistada, et 
kolmas riik, kolmanda riigi territoorium 
või töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei paku isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel. Sellest tulenevalt peaks
olema keelatud isikuandmete edastamine 
kõnealusele kolmandale riigile. Sellisel 
juhul tuleks ette näha komisjoni ja sellise 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni konsultatsioonid.

(82) Samuti võib komisjon tunnistada, et 
kolmas riik, kolmanda riigi territoorium 
või töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei paku isikuandmete kaitset
piisaval tasemel. Sellest tulenevalt peaks 
isikuandmete edastamine kõnealusele 
kolmandale riigile olema lubatud 
tingimusel, et antakse asjakohased 
tagatised või tehakse seda käesolevas 
määruses sätestatud erandite alusel.

Selgitus

Arvamuse koostaja järgib Euroopa andmekaitseinspektori 7. märtsi 2012. aasta arvamuses 
(punkt 220) antud soovitust.

Muudatusettepanek 20

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 
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töötleja peamine tegevuskoht.

Selgitus

Artikli 29 töörühm töötas välja siduvate ettevõtluseeskirjade vastastikuse tunnustamise 
süsteemi (14. aprilli 2005. aasta töörühm 107). See 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 21
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-, spordiga seotud 
pettuste vastu võitlemise eest vastutavate
ning kuritegude tõkestamises, uurimises, 
avastamises või kuritegude eest vastutusele 
võtmises pädevate asutuste vahel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(115) Olukorras, kus teises liikmesriigis 
asuv pädev järelevalveasutus ei võta 
seoses kaebusega meetmeid või on tema 
võetud meetmed ebapiisavad, võib 
andmesubjekt esitada oma tavapärases 
elukohariigis asuvale järelevalveasutusele 
taotluse, et see esitaks teise liikmesriigi 
pädevale kohtule hagi teise liikmesriigi 
järelevalveasutuse vastu. Taotluse saanud 
järelevalveasutus võib otsustada, kas 

välja jäetud
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taotluse vastuvõtmine on asjakohane või 
mitte ning tema otsuse võib kohtulikult 
läbi vaadata.

Selgitus

See võimalus ei anna kodanikele lisaväärtust ja võib seada ohtu järjepidevuse mehhanismi 
raames toimuva järelevalveasutustevahelise koostöö hea sujuvuse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(118) Igasuguse kahju, mida üksikisikule 
võib põhjustada ebaseaduslik töötlemine, 
peaks kompenseerima vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, kuid ta võidakse sellest 
kohustusest vabastada, kui ta tõestab, et ta 
ei ole kahju eest vastutav, seda eelkõige 
andmesubjekti süü või vääramatu jõu 
korral. Solidaarvastutuse korral võib 
volitatud töötleja, kes hüvitas 
andmesubjektile tekitatud kahju, kui ta 
toimis vastavalt teda vastutava töötlejaga 
siduvale õigusaktile, esitada vastutava 
töötleja vastu kaebuse, et nõuda kulude 
hüvitamist.

Selgitus

Ettepanekuga võtta vastu määrus kehtestatakse vastutava töötleja üldise vastutuse põhimõte 
(artikli 5 punkt f ja artikkel 22), mis tuleb säilitada ja sätestada sõnaselgelt. Volitatud töötleja 
on määratletud töötlejana, kes tegutseb vastutava töötleja nimel. Peale selle nähakse artikli 
26 lõikega 4 ette, et juhul kui volitatud töötleja ei järgi talle antud juhiseid, käsitatakse teda 
vastutava töötlejana.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 121 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121 a) Käesolevas määruses lubatakse 
määruse sätete kohaldamisel võtta arvesse 
ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõtet. Avaliku sektori 
asutuse või organi valduses olevates 
dokumentides sisalduvaid isikuandmeid 
võib see asutus või organ avaldada 
kooskõlas liikmesriigis kohaldatavate 
õigusaktidega. Selliste õigusaktidega 
ühitatakse õigus isikuandmete kaitsele 
ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 25

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; 

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

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.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; lapse nõusoleku 
tüüpvormide kehtestamine; 

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

andmesubjektide õiguste kasutamise 
tüüpkord ja -vormid; andmetega tutvumise 
tüüpvormid ja -kord; õiguse andmete 
ülekantavusele; õiguse andmete 
ülekantavusele; isikuandmete lõimitud ja 
vaikimisi kaitse ning dokumenteerimisega 
seonduva vastutava töötleja vastutuse 
tüüpvormid; töötlemise turvalisuse 
konkreetsed nõuded; eelneva loa ja eelneva 
konsulteerimise vormid ja kord; 
sertifitseerimise tehnilised standardid ja 
mehhanismid; kolmanda riigi, kolmanda 
riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisav tase; andmete 
avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; vastastikune abi; 
järjepidevuse mehhanismi raames tehtavad 
otsused. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes46. 
Seejuures peaks komisjon kaaluma 
konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 131

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(131) Arvestades, et allpool loetletud 
meetmed on üldise iseloomuga, tuleks 

(131) Arvestades, et allpool loetletud 
meetmed on üldise iseloomuga, tuleks 
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kasutada nende vastuvõtmisel 
kontrollimenetlust: lapse nõusoleku 
tüüpvormide kehtestamine; 
andmesubjektide õiguste kasutamise 
tüüpkord ja -vormid; andmetega tutvumise 
tüüpvormid ja -kord; õiguse andmete 
ülekantavusele; isikuandmete lõimitud ja 
vaikimisi kaitse ning dokumenteerimisega 
seonduva vastutava töötleja vastutuse 
tüüpvormid; töötlemise turvalisuse 
konkreetsed nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumisest järelevalveasutusele 
teatamise ning isikuandmetega seotud 
rikkumisest andmesubjektile teatamise 
tüüpvorming ja -kord; isikuandmete kaitse 
alase mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
vormid ja kord; sertifitseerimise tehnilised 
standardid ja mehhanismid; kolmanda 
riigi, kolmanda riigi territooriumi või 
töötlemissektori või rahvusvahelise 
organisatsiooni isikuandmete kaitse piisav 
tase; andmete avaldamine juhtudel, kui 
liidu õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames tehtavad 
otsused.

kasutada nende vastuvõtmisel 
kontrollimenetlust: lapse nõusoleku 
tüüpvormide kehtestamine; 
andmesubjektide õiguste kasutamise 
tüüpkord ja -vormid; andmetega tutvumise 
tüüpvormid ja -kord; dokumenteerimisega 
seonduva vastutava töötleja vastutuse 
tüüpvormid; töötlemise turvalisuse 
konkreetsed nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumisest järelevalveasutusele 
teatamise ning isikuandmetega seotud 
rikkumisest andmesubjektile teatamise 
tüüpvorming ja -kord; isikuandmete kaitse 
alase mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
vormid ja kord; sertifitseerimise tehnilised 
standardid ja mehhanismid; andmete 
avaldamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; vastastikune abi; 
ühisoperatsioonid; järjepidevuse 
mehhanismi raames tehtavad otsused.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(139) Arvestades asjaolu, mida on 
rõhutanud Euroopa Kohus, et isikuandmete 
kaitse õigus ei ole absoluutne õigus, vaid 
seda tuleb arvestada vastavalt selle 
ülesandele ühiskonnas ja tasakaalustada 
muude põhiõigustega, siis vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele austatakse 
käesolevas määruses põhiõigusi ja peetakse 
kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tunnustatud põhimõtetest, mis on 
sätestatud aluslepingutes, ning milleks on 
eelkõige õigus era- ja perekonnaelu, kodu 

(139) Arvestades asjaolu, mida on 
rõhutanud Euroopa Kohus, et isikuandmete 
kaitse õigus ei ole absoluutne õigus, vaid
seda tuleb arvestada vastavalt selle 
ülesandele ühiskonnas ja tasakaalustada 
teiste Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud õigustega, siis vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele austatakse 
käesolevas määruses põhiõigusi ja peetakse 
kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tunnustatud põhimõtetest, mis on 
sätestatud aluslepingutes, ning milleks on 
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ja edastatavate sõnumite saladuse 
austamisele, õigus oma isikuandmete 
kaitsele, mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 
ettevõtlusvabadus, õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kultuuriline, 
usuline ja keeleline mitmekesisus,

eelkõige õigus era- ja perekonnaelu, kodu 
ja edastatavate sõnumite saladuse 
austamisele, õigus oma isikuandmete 
kaitsele, mõtte-, südametunnistuse- ja 
usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 
ettevõtlusvabadus, õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kultuuriline, 
usuline ja keeleline mitmekesisus,

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik 
üksnes isikliku või koduse tegevuse käigus 
ilma tulutoova eesmärgita ja isikuandmeid 
ei tehta kättesaadavaks määramata arvule 
isikutele;

Selgitus

Tuleks selgitada selle erandi kohaldamisala, nimelt suhtlusvõrkude laialdase leviku tõttu, mis 
võimaldavad andmete jagamist teatud isikutega. Euroopa Kohus (kohtuasjad C-101/01 ja C-
73/07) soovitab kasutada selle erandi kohaldamise kriteeriumina, et andmed tehakse 
„kättesaadavaks määramata arvule isikutele”. Euroopa andmekaitseinspektor on samal 
arvamusel.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid töötlevad pädevad 
asutused neilt tellitud ametliku statistika 
koostamiseks ja levitamiseks.

Selgitus

Selleks et vähendada küsitlustele vastamise koormust, tuleks riikide statistikaametitele ja 
komisjonile anda õigus pääseda vabalt juurde asjaomastele haldusregistritele, mis kuuluvad 
vastavatele avaliku halduse süsteemidele, ja neid kasutada, kui see on vajalik Euroopa 
statistika koostamiseks, väljatöötamiseks ja levitamiseks. 

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) andmed esitatakse anonüümselt.

Selgitu

Anonüümsed andmed ei ole määratluse kohaselt isikuandmed.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) isikuandmeid töötlevad pädevad 
asutused valimisnimekirjade 
koostamiseks.

Selgitus

Selleks et vähendada küsitlustele vastamise koormust, tuleks riikide statistikaametitele ja 
komisjonile anda õigus pääseda vabalt juurde asjaomastele haldusregistritele, mis kuuluvad 
vastavatele avaliku halduse süsteemidele, ja neid kasutada, kui see on vajalik Euroopa 
statistika koostamiseks, väljatöötamiseks ja levitamiseks. 
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Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 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, mille suhtes kohaldatakse eraldi 
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ja iseseisvat tehnilist ja organisatsioonilist 
kontrolli;

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Esitatud määratlus on liiga lai ja muudaks pärilikud omadused, nagu juuksed ja silmavärv, 
tundlikeks andmeteks, mis vajavad suuremat kaitset. Esitatud muudatus põhineb kehtivatel 
rahvusvahelistel standarditel.

Muudatusettepanek 40
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 

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

Muu hulgas võib arvesse võtta järgmisi 
objektiivseid kriteeriume:
1) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peakorteri asukoht;

2) kontserni sellise allüksuse asukoht, kes 
oma juhtimisfunktsioonide ja 
haldusülesannete tõttu kõige paremini 
sobib käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjade jõustamisega tegelema, või
3) asukoht, kus toimub tegelik ja 
tulemuslik juhtimistegevus, mis määrab 
stabiilse töökorralduse kaudu 
andmetöötluse;
a) ettevõtja või kontsern, olgu see siis 
vastutav või volitatud töötleja, määrab 
andmekaitsenõuete täitmise eesmärgil 
peamise tegevuskoha ja teavitab sellest 
asjaomast järelevalveasutust;
b) järelevalveasutus, kellest teavitati, võib 
peamise tegevuskoha määramise suhtes 
esinevate erimeelsuste korral paluda 
Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „pädev järelevalveasutus” –
järelevalveasutus, kellel on vastavalt 
artikli 51 lõikele 2 ainupädevus teostada 
järelevalvet vastutava töötleja või 
volitatud töötleja töötlemistoimingute üle.
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Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) „ametlik statistika” – kvantitatiivne 
ja kvalitatiivne ning esinduslik 
koondteave, mis iseloomustab teatud 
kollektiivset nähtust konkreetse 
elanikerühma seas;

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) „valimisnimekiri” –
valimisõiguslike inimeste isiku- ja 
elukohaandmetega teave;

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Käesolev muudatus, millega lubatakse töötlemist, mis ei ole liigne, sobib paremini. Selles 
viidatakse algse andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ sõnastusele ja püütakse vältida vastuolusid 
muude ELi eeskirjadega, näiteks tarbijakrediidi direktiivi ning kapitalinõuete paketiga, milles 
nõutakse isikuandmete töötlemist ka näiteks krediidiasutustelt.
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Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Suurema selguse, lihtsuse ja tõhususe huvides.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo-, 
statistika- ja koonduurimuste ning 
teadustöö eesmärgil kooskõlas artiklites 81 
ja 83 sätestatud eeskirjade ja tingimustega 
ning kui korrapäraselt hinnatakse nende 
edasise säilitamise vajalikkust;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja



PE494.710v02-00 32/102 AD\930359ET.doc

ET

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

või andmeid saanud kolmanda isiku või 
kolmandate isikute 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.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku säilitada direktiivi 95/46/EÜ sõnastus. Ta tuletab meelde, 
et määrus ei käsitle ainult digitaalmaailma, vaid seda kohaldatakse ka veebivälise tegevuse 
suhtes. Teatud sektoritel, näiteks ajalehtede kirjastustel, on oma tegevuse rahastamiseks vaja 
kasutada välisallikaid, et võtta ühendust võimalike uute registreeritud teenusekasutajatega.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kohaldatavate finantseeskirjade või 
siis sektori või kutseühingu vastu võetud 
tegevusjuhendi kohaselt on töötlemine 
vajalik pettuste avastamiseks ja 
ärahoidmiseks.

Selgitus

Kogemus näitab, et nn seaduslik kohustus ei hõlma riigisiseseid finantseeskirju ega 
tegevusjuhendeid, millel on keskne osa pettuste vältimisel ja avastamisel, mis on väga olulised 
vastutavate töötlejate jaoks ja andmesubjektide kaitse seisukohalt.

Muudatusettepanek 49
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 

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

vähemalt ühel lõike 1 punktides a–f
osutatud õiguslikul alusel. See kehtib 
eelkõige lepingu- ja üldtingimuste
muutmise suhtes.

Selgitus

Viidata tuleks ka lõike 1 punktile f, sest muidu kohaldataks isikuandmete kogumisele järgneva 
töötlemise suhtes rangemaid tingimusi, kui andmete kogumise suhtes.

Muudatusettepanek 50

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

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu määrus nähakse ette märkimisväärne arv delegeeritud õigusakte, mis 
ei ole õigustatud. Täpsemalt on olemas sellealane kohtupraktika ja laste isikuandmete 
töötlemiseks vajaliku nõusoleku küsimust reguleerib artikkel 8.

Muudatusettepanek 51
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 muudest 
küsimustest eraldi. Eelkõige 
infoühiskonna teenuste puhul võib 
andmesubjekt anda oma nõusoleku 
elektroonilisel kujul.
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Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui andmesubjekt loobub antud 
nõusolekust, võib vastutav töötleja 
keelduda andmesubjektile teenuse 
osutamisest juhul, kui andmete töötlemine 
on teenuse osutamiseks või teenuse 
korrektsuse tagamiseks vajalik.

Muudatusettepanek 53
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 andmesubjekt ja 
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras ja seetõttu puudub tal nõusoleku 
andmisel vabadus.

Selgitus

Vaja on suuremat õiguskindlust, sest on palju olukordi, kus andmesubjekt ja vastutav töötleja 
on selgelt ebavõrdses olukorras, näiteks töösuhe, arsti ja patsiendi suhe jne. Siinkohal on 
tähtis keskenduda asjaolule, et nõusoleku andmisel puudub vabadus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Õigus- ja teovõimeta isiku nõusoleku 
andmise või temalt loa saamise tingimuste 
kindlaksmääramiseks kohaldatakse 
kõnealuse isiku elukohaliikmesriigi 
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õigusakte. 

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määruse kohaldamisel
eeldab kuni 13aastase lapse isikuandmete 
töötlemine tavaliselt seda, et nõusoleku või 
loa annab lapse vanem või seaduslik 
esindaja. Nõusoleku saamise asjakohane 
vorm peaks sõltuma lapsele tekitatavast 
ohust seoses andmete mahu, liigi ja nende 
töötlemise olemusega. Vastutav töötleja 
teeb kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 
mõistlikke jõupingutusi. Kontrollitava 
nõusoleku saamise meetodid ei põhjusta 
isikuandmete edasist töötlemist, mis oleks 
muidu ebavajalik.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui 
lapse töödeldavad andmed hõlmavad 
tervishoidu ja kui liikmesriigi tervishoiu-
ja sotsiaalhooldusalastes õigusaktides 
seatakse füüsilise vanuse asemel 
esikohale üksikisiku pädevus.

Selgitus

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolduse valdkonnas lapsevanema või eestkostja poolt loa andmine ei 
peaks olema vajalik, kui lapsel on endal otsustusõigus. Lastekaitsega seotud juhtudel ei ole 
alati andmesubjekti huvides, kui tema vanemal või eestkostjal on juurdepääs tema andmetele, 
ja seda tuleb õigusaktides kajastada.
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Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 
poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 
ametiühingusse kuulumist ja sellealast 
tegevust, samuti geneetilisi andmeid, 
andmeid tervise, seksuaalelu ning 
süüdimõistvate kohtuotsuste ja nendega 
seotud turvameetmete kohta. Eelkõige 
hõlmab see kaitsemeetmeid, et vältida 
töötajate kandmist musta nimekirja, 
näiteks seoses nende ametiühingualase 
tegevusega või esindusrolliga tervise ja 
ohutuse valdkonnas.

Selgitus

Täpsustamist vajab küsimus, et andmeid ei tohi kunagi kasutada tööhõive küsimustes 
andmesubjekti huvide vastaselt. Ühtlasi on tähtis rõhutada, et töötajate isikuandmetele 
juurdepääs tuleks keelata, kui sihiks on saada teavet töötajate kuuluvuse kohta 
ametiühingutesse ja samuti sarnase ametiühingutegevuse kohta, milles nad osaleda võivad.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötlemine on vajalik õigusnõuete
koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks
või

f) töötlemine on vajalik nõuete
koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks 
igat liiki kohtu- või haldusmenetluse 
raames või

Selgitus

Näib asjakohane lisada laiendav viide, et oleks selge, et seda tüüpi andmeid võib töödelda, 
kui tegemist on õiguse tunnustamise, teostamise või kaitsmisega igat liiki kohtu- või 
haldusmenetluse raames.
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 
seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 
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 või 
osalist registrit võib pidada ainult 
ametiasutuse järelevalve all.

Selgitus

Iga seda tüüpi täielik või osaline register peab olema ametiasutuste järelevalve all.

Muudatusettepanek 60
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

Selgitus

Lõikes 3 ette nähtud volitamine on liiast, kuna see annab komisjonile õiguse arendada 
aspekte, mis on selle õigusakti olulised osad, ja seda valdkonnas, mis on eriti tundlik seda 
laadi andmete jaoks, mida õigusaktis käsitletakse. Järelikult näib kõige sobivam, et neid 
aspekte käsitletakse samas määruses.
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Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Teave andmete töötlemise kohta või sellest teatamine peab olema selge ja arusaadav. 
Sõnastus „andmesubjektile kohandatud” võib tekitada õiguskindlusetust. Näib 
proportsionaalne kehtestada erikohustus ainult laste suhtes, kes moodustavad erikategooria.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu
jooksul pärast taotluse kättesaamist, 
artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 
tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 

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

nõutud teabe. Seda tähtaega võib 
pikendada, kui oma erakordselt suurest 
taotluste hulgast tulenevat õigust 
kasutavad mitu andmesubjekti ja 
mõistlikus ulatuses on vajalik nendepoolne 
koostöö, et vältida vastutava töötleja jaoks 
ebavajalikke ja ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Ent vastutav töötleja peab 
taotlused rahuldama võimalikult kiiresti 
ja taotluse korral selgitama 
järelevalveasutusele tähtaja pikendamise 
põhjuseid. Kõnealune teave esitatakse 
kirjalikult või võimaluse korral võib 
vastutav töötleja teha kättesaadavaks 
turvalise veebiplatvormi, kus 
andmesubjekt saab otse tutvuda oma 
isikuandmetega. Kui andmesubjekt esitab 
taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti ja teave on selles vormingus 
kättesaadav.

Selgitus

Tasu väljajätmine võib tuua kaasa andmetega tutvumise taotluste arvu suurenemise, mis koos 
lühikese tähtajaga koormab nii ettevõtjaid kui ka eri organisatsioone ja avaliku sektori 
asutusi. Samuti ei ole isikuandmed alati elektroonilises vormis kättesaadavad ja kõnealuse 
kohustuse lisamine suurendaks halduskoormust. Vastutavatel töötlejatel tuleks lubada esitada 
andmeid turvalistel veebiplatvormidel ja neid tuleks selleks ergutada, sest platvormid 
annaksid andmesubjektile otsese ja hõlpsa juurdepääsu vastutavale töötlejale väga väikeste 
kuludega.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 
teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 
võeta. Kui taotlused on suure mahu, 
keerukuse või korduva esitamise tõttu
selgelt põhjendamatud, võib vastutav 
töötleja võtta taotletud teabe andmise ja 
toimingute tegemise eest asjakohast 
kasumit mitteandvat tasu või keelduda 



PE494.710v02-00 40/102 AD\930359ET.doc

ET

töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
selgelt põhjendamatu.

toimingute tegemisest. Sel juhul lasub 
vastutaval töötlejal kohustus tõendada, et 
taotlus on selgelt põhjendamatu.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 65

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

Selgitus

Seda sätet ei ole vaja rohkem täpsustada delegeeritud õigusaktiga. Võimalikke probleeme 
saavad kõige paremini lahendada liikmesriikide järelevalveasutused.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Selgitus

Võimalikke probleeme saavad kõige paremini lahendada liikmesriikide järelevalveasutused.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vastutava töötleja ning vajaduse korral 
töötleja esindaja ja andmekaitseametniku
nimi ja kontaktandmed;

a) vastutava töötleja ning vajaduse korral 
töötleja esindaja ja andmekaitseametniku 
kontaktandmed;

Muudatusettepanek 68
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;

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) isikuandmete säilitamise tähtaeg või kui 
see ei ole võimalik, sellise tähtaja 
määramise kriteeriumid;
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Muudatusettepanek 70
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;

Selgitus

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

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) vajaduse korral selle, et vastutav töötleja 
kavatseb edastada isikuandmed 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, ning isikuandmete 
kaitse taseme kolmandas riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis, 
osutades piisavat kaitset käsitlevale
komisjoni otsusele;

g) vajaduse korral selle, et vastutav töötleja 
kavatseb edastada isikuandmed 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ja et piisavat kaitset
käsitlev vastav komisjoni otsus on olemas 
või puudub;

Selgitus

Teave komisjoni otsuse olemasolu või puudumise kohta tagab andmesubjekti piisava 
teavitatuse ja selgitab vastutava töötleja kohustust.

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) muu teave, mis on vajalik
andmesubjekti õigusi arvestava 

h) muu teave, mida vastutav töötleja peab 
vajalikuks andmesubjekti õigusi arvestava 
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andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete kogumise konkreetset 
olukorda.

andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete kogumise konkreetset 
olukorda.

Selgitus

Tuleb selgitada selle sätte ulatust ja täpsustada, et vastutavad töötlejad võivad tagada 
suurema läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjektilt andmete saamise ajal
või

a) üldjuhul andmesubjektilt andmete 
saamise ajal või juhul, kui esimene 
võimalus ei ole teostatav, see nõuab 
ebaproportsionaalselt suurt jõupingutust 
või vähendab andmesubjekti tagatisi, 
võimalikult lühikese tähtaja jooksul või

Selgitus

Mõne tegevusala puhul võib olla vajalik teatavat paindlikkust, mille nõuetekohast kasutamist 
saavad pealegi järelevalveasutused hõlpsasti kontrollida. Teiselt poolt annab andmete 
kogumise viisist olenevalt andmesubjektile suuremad tagatised see, kui seda teavet antakse 
vahetult hiljem, kirjalikult või andmeside teel, nii et andmesubjekt oleks olukorrast hästi 
teavitatud. 

Muudatusettepanek 74
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 

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
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esmakordse avalikustamise ajal. andmete esmakordse avalikustamise ajal
või kui andmeid kasutatakse 
teabevahetuseks asjaomase isikuga, 
hiljemalt esimese teabevahetuse ajaks 
selle isikuga.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) andmed ei ole kogutud andmesubjektilt 
ja sellise teabe esitamine on võimatu või 
nõuab ülemääraseid jõupingutusi ja 
suurendab liigselt halduskoormust, eriti 
kui töötlejaks on VKE komisjoni 6. mai 
2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ 
(mikroettevõtete, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete määratlemise kohta) 
tähenduses1 või

_____________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
milles täpsustatakse lõike 1 punktis f 
osutatud vastuvõtjate liigitamise 
kriteeriumid, lõike 1 punktis g osutatud 
juurdepääsuvõimalusest teavitamise 
nõuded, lõike 1 punktis h osutatud 
täiendava teabe esitamise vajaduse 

välja jäetud
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kindlaksmääramise kriteeriumid sektorite 
ja olukordade kaupa ning kaitsemeetmed 
lõike 5 punktis b sätestatud erandite 
puhuks. Seejuures võtab komisjon 
asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete suhtes.

Selgitus

Lõikes 7 ette nähtud delegeeritud õigusaktid ületavad selle tehnika üldiseid kasutamise piire, 
sest need kujutavad sel juhul küsimusi, mis tuleks lahendada määruses.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmete säilitamise tähtaeg; d) isikuandmete säilitamise tähtaeg või kui 
see ei ole võimalik, sellise tähtaja 
määramise kriteeriumid;

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Andmesubjektil on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt teada, milliseid 
isikuandmeid töödeldakse, ning saada 
elektroonilise taotluse esitamise korral
töödeldavate mitteäriliste andmete 
elektrooniline, koostalitlusvõimelises ja 
struktureeritud vormingus koopia, mida 
on võimalik edaspidi kasutada. Vastutav 
töötleja tuvastab andmetele juurdepääsu 
taotleva andmesubjekti isiku käesoleva 
määruse artiklite 5–10 piires.
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva artikli nõuete täitmisest on 
vabastatud krediidiasutused, mis 
säilitavad andmeid järgmistel põhjustel:
– riskijuhtimise eesmärgil;
– ELi ja rahvusvaheliste järelevalve- ja 
vastavusnõuete täitmiseks;
– turu kuritarvitamise küsimustega 
tegelemiseks.

Muudatusettepanek 80
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

Selgitus

Võttes arvesse interneti olemust ja võimalust postitada teavet üle maailma erinevatele 
võrgusaitidele, ei ole see säte teostatav.
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sõnavabaduse õiguse teostamiseks 
vastavalt artiklile 80;

a) sõnavabaduse õiguse teostamiseks 
vastavalt artiklile 80 või infoühiskonna 
teenuste osutamisel sõnavabaduse 
kasutamise hõlbustamiseks;

Selgitus

Komisjoni esitatud säte ei anna meediale piisavalt võimalust meedia õiguste kaitsmiseks 
digitaalajastul.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku huvi kaitsmiseks tervishoiu 
valdkonnas vastavalt artiklile 81;

b) tervishoiu võimaldamiseks või avaliku 
huvi kaitsmiseks tervishoiu valdkonnas 
vastavalt artiklile 81;

Selgitus

Andmesubjekti jaoks on hädavajalik, et säilitatakse täielikku tervisekaarti tema tervise kohta, 
et ta saaks parimat arstiabi ja ravi kogu elu jooksul. Õigust olla unustatud ei tohiks 
kohaldada, kui andmeid töödeldakse tervishoiu võimaldamise jaoks, nagu on sätestatud 
artikli 81 punktis a.

Muudatusettepanek 83
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 

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

põhimõttest, et isikuandmete kaitse on 
õigus, ning olema proportsionaalsed 
taotletava õiguspärase eesmärgiga;

Muudatusettepanek 84
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.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktidega seoses ei saa leppida kõnealuse artikli lõikega 9, sest selles 
nähakse ette selliste aspektide reguleerimine, mis on olulised õigusaktist õigesti aru 
saamiseks. Kui peetakse vajalikuks neid aspekte tingimata käsitleda, tuleb seda teha 
määruses.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui vaidlustamine on põhjendatud 
vastavalt lõikele 1, teatab vastutav töötleja 
andmesubjektidele mõjuvad ja
õiguspärased põhjused, millele ta tugineb 
lõikes 1 osutatud tingimustel, või vastasel 
korral lõpetab kõnealuste isikuandmete 
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igasugusel kujul kasutamise või 
töötlemise, kui esitatud on vastuväide 
seoses lõikega 2, ei tohi vastutav töötleja 
selliseid isikuandmeid enam kasutada ega 
muul viisil töödelda.

Selgitus

Nimelt kui vaidlustamisõiguse puhul on võimalus, et vastutav töötleja tõendab, et selleks on 
mõjuvad ja õiguspärased põhjused, siis puudub põhjus, miks peaks pelgalt vastuväite 
esitamine vallandama kõnealuses lõikes 3 nimetatud tagajärje.

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjektil on õigus vältida tema 
suhtes kahjulike õiguslike tagajärgedega 
või teda halvasti mõjutavat otsust, mis 
põhineb üksnes või peamiselt automaatsel 
töötlemisel, millega hinnatakse 
andmesubjekti teatavaid isiklikke aspekte.

Selgitus

Tähtis on pidada meeles, et teatud profiilianalüüs on tarbijatele väga kasulik ja võib olla hea 
klienditeeninduse alus. Profiilianalüüsi laia määratluse raames ei eristata olemuselt 
positiivset tavapärast andmetöötlustegevust negatiivsemast profiilianalüüsist. Positiivset 
profiilianalüüsi kasutatakse tihti teenuste kohandamiseks tarbijatele nende vajaduste ja 
eelistuste salvestamise kaudu.

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sätetele võib andmesubjekti suhtes võtta 
lõikes 1 osutatud otsusena käsitatavat 
otsust ainult juhul, kui töötlemine:

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

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

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

b) on seaduspärane vastavalt käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktidele a–f a.

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

Ilma et see mõjutaks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, ei tohi profiilianalüüsil olla 
isikutele diskrimineerivat mõju, näiteks 
rassilise või etnilise päritolu, usu või 
seksuaalse sättumuse tõttu. 

(Komisjoni teksti punkt b on parlamendi muudatusettepanekus muudetud punktiks a ning 
seda on ka muudetud.)

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 89
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

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud seadusandliku 
meetmega sätestatakse vähemalt töötlemise 
eesmärgid, töötlemise otstarve ja vastutava 
töötleja kindlaksmääramise viis.
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Selgitus

Kõrgema kaitsetaseme tagamiseks peavad piirangu korral olema õigusaktis märgitud ka 
isikuandmete töötlemise eesmärgid.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutava töötleja ülesanded Vastutava töötleja üldise vastutuse 
põhimõte

Selgitus

Vastutuse põhimõte, mis on vaikimisi kehtestatud määruse ettepaneku IV peatükiga, tuleb 
sätestada selgesõnaliselt, et tagada kõrgem kaitsetase.

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete hulka
kuuluvad eelkõige:

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete hulka
võiksid kuuluda eelkõige:

Selgitus

Parem on propageerida neid meetmeid kui head tava, eriti kuna vastasel juhul looks see 
reguleerimisel ebamõistliku kohustuse.

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) andmekaitseametniku määramine 
vastavalt artikli 35 lõikele 1.

e) andmekaitseametniku määramine 
vastavalt artikli 35 lõikele 1 või 
sertifitseerimise kohustus ja sertifikaadi 
nõue vastavalt komisjoni 
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kindlaksmääratud 
sertifitseerimispoliitikale.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võttes arvesse tehnika arengut, 
tehnikaalaste teadmiste hetkeseisu ja 
juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 
töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 
käigus selliseid arendatavale tegevusele ja 
selle eesmärkidele vastavaid tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vastutav töötleja rakendab mehhanisme, 
millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse 
vaid töötlemise konkreetsele eesmärgile 
vastaval hulgal isikuandmeid, ning 
eelkõige selle, et andmeid ei koguta 
rohkem ega levitata kauem kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Nende 
mehhanismidega tagatakse eelkõige see, et 
isikuandmed ei ole vaikimisi üldiselt 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 97

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

Selgitus

Kõnealune ettepanek võtta vastu määrus on kohaldatav kõikide, nii veebiga seotud kui ka 
veebiväliste sektorite suhtes. Komisjonil puudub pädevus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
selliste andmete kaitse valdkonnas alates nende loomisest ja vaikimisi, mis võiksid ohustada 
tehnoloogilist innovatsiooni. Võimalikke probleeme saavad kõige paremini lahendada 
liikmesriikide järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitsenõukogu.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 ja 2 
sätestatud nõuete kohased tehnilised 

välja jäetud
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standardid. Asjaomased rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Kõnealune ettepanek võtta vastu määrus on kohaldatav kõikide, nii veebiga seotud kui ka 
veebiväliste sektorite suhtes. Komisjonil ei ole õigust kehtestada tehnilisi eeskirju, mis võiksid 
kahjustada tehnoloogilist innovatsiooni. Võimalikke probleeme saavad kõige paremini 
lahendada liikmesriikide järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitsenõukogu.

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on vähem kui 250 töötajaga ettevõte või b) on vähem kui 250 töötajaga ettevõte, 
välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus 
peab andmete töötlemist ettevõttes suureks 
riskiks, arvestades andmete eripära, tüüpi
või nende isikute arvu, keda töötlemine 
hõlmab, või
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Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Käesoleva sättega komisjonile antud volitused on liiga suured. Kui need on sisuliselt 
tingimata vajalikud, tuleks neid käsitleda määruses.

Muudatusettepanek 102
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 omal vastutusel toimuva 
töötlemise põhiliike.

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 ettenähtud kohustus ei kehti 
VKEdele, kellele andmetöötlus on ainult 
kaupade ja teenuste müügi kõrvaltegevus.
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Selgitus

Siinkohal tuleb kohaldada põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja arvestada VKEdega, 
kellele see kohustus oleks väga koormav. Kui VKE andmetöötlustegevus jääb alla 50 % 
ettevõtte tulust, tuleb seda pidada kõrvaltegevuseks.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punktid d ja e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;

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

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

e) artikli 22 lõikes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

Selgitus

On vajalik, et organisatsioonidele, kellel ei ole andmekaitsevolinikku või piisavat sertifikaati, 
kehtestatakse rangemad aruandluskriteeriumid, mille alusel kehtib nõue kehtestada teatud 
kindel mudel ja teostada minimaalset dokumenteerimist seadusega ettenähtud vormis. 

Muudatusettepanek 105
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 

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

volitatud töötleja ning vajaduse korral ka 
töötleja esindaja ülesandeid.

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1
osutatud dokumentide tüüpvormid.
Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon kehtestab lõikes 2 osutatud 
dokumentide tüüpvormid. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Tuleks rõhutada lõiget 1 selles mõttes, et volitatud töötleja vastutab konkreetsetel juhtudel, 
mitte üldjuhul, nagu seda teeb vastutav töötleja.

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus täidab oma 
ülesandeid vastavalt artikli 53 lõikele 2, 
vastavad vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja tema märkustele mõistliku tähtaja 
jooksul, mille pikkuse määrab kindlaks 
järelevalveasutus. Järelevalveasutuse 
märkustele esitatud vastuses kirjeldatakse 
võetud meetmeid ja saavutatud tulemusi.

Kui järelevalveasutus täidab oma 
ülesandeid vastavalt artikli 53 lõikele 2, 
vastavad vastutav töötleja ise või oma 
esindaja kaudu ja volitatud töötleja tema 
märkustele mõistliku tähtaja jooksul, mille 
pikkuse määrab kindlaks järelevalveasutus.
Järelevalveasutuse märkustele esitatud 
vastuses kirjeldatakse võetud meetmeid ja 
saavutatud tulemusi.

Selgitus

Lõikes 2 puudub viide esindajale, kes esindab vastutavat töötlejat väljaspool ELi.

Muudatusettepanek 109

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

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu määrus nähakse ette märkimisväärne arv delegeeritud õigusakte, mis 
ei ole õigustatud. Konkreetsemalt võib komisjoni poolt andmetöötluse turbe alal võetavad 
tehnilised meetmed kahjustada tehnoloogilist innovatsiooni. Peale selle on sama artikli 
lõikesse 4 kavandatud lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täpsustamise eesmärgil 
rakendusaktide vastuvõtmine.



PE494.710v02-00 60/102 AD\930359ET.doc

ET

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjekti oluliselt kahjustava
isikuandmetega seotud rikkumise korral 
teavitab vastutav töötleja põhjendamatu
viivituseta sellest järelevalveasutust.

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat lõikes 1 nimetatud
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rikkumisest kohe pärast selle avastamist. isikuandmetega seotud rikkumisest kohe 
pärast selle avastamist.

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmetega seotud rikkumisest ei 
ole vaja teatada juhul, kui vastutav 
töötleja on rakendanud asjakohaseid 
kaitseabinõusid ja neid abinõusid on 
kasutatud andmete puhul, mida 
isikuandmetega seotud rikkumine hõlmas. 
Selliste tehniliste kaitseabinõudega 
muudetakse andmed loetamatuks 
kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele.

Muudatusettepanek 114
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

Selgitus

Komisjoni delegeeritud õigusaktid peaksid siinkohal piirduma ühtse vormi kehtestamisega 
juhtumitest teatamise ning tõrgete ja juhtumite registri pidamise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 115

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:

Selgitus

Artikli 33 lõikes 2 loetletud töötlemistoimingud, mille puhul on nõutav mõju hindamine, on 
sõnastatud üldiselt. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ja õiguskindluse huvides peab see 
loetelu olema piiratud. 

Muudatusettepanek 116

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

Selgitus

Vastutavatele töötlejatele kohustuse kehtestamine konsulteerida enne igasugust andmete 
töötlemist üldiselt andmesubjektidega, olenemata sellest, mis sektoriga on tegemist, näib 
ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ või kui andmeid töötleb 
muu organ, kellele on usaldatud avalike 
teenustega seotud ülesannete täitmine, ja 
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selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

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

Selgitus

Andmete töötlemise mõjuhinnangut käsitlevate eeskirjade kohaldamine peaks sõltuma 
osutatava teenuse ja mitte seda teenust osutava organi iseloomust. Näiteks usaldatakse 
avalike teenuste osutamine sageli eraõiguslikule organisatsioonile. Avalike teenuste 
pakkumisel tuleks rakendada ühtainsat lähenemisviisi, vaatamata sellele, kas teenust osutav 
organ on avaliku sektori asutus või organ või lepinguliselt tegutsev eraõiguslik 
organisatsioon.

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid ei ole siinkohal õigustatud, sest nendega käsitletaks õigusakti olulisi 
aspekte. Sel juhul on vaja õigusaktis õigesti piiritleda selle sätte ulatus.
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Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelnev luba ja konsulteerimine Eelnev konsulteerimine

Selgitus

Artikli 34 lõige 1 tuleb üle viia V peatükki, mis käsitleb isikuandmete edastamist kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelisele organisatsioonile. Järelikult tuleb artikli pealkirja muuta.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid konsulteerivad 
järelevalveasutusega, kui nad valmistavad 

välja jäetud
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ette riigi parlamendis vastuvõetavat 
seadusandlikku meedet või seadusandliku 
meetme alusel võetavat meedet, millega 
määratakse kindlaks töötlemise laad, et 
viia kavandatav töötlemine kooskõlla 
käesoleva määrusega ning eelkõige 
tagada andmesubjekte ähvardavate 
ohtude leevendamine.

Selgitus

Kuigi on hea, et seadusandliku menetluse ajal korraldatakse konsultatsioone kavandatud 
õigusaktide sobivuse ja kvaliteedi teemal, ei usuta, et ELi määrus oleks sobiv õigusakt seda 
tüüpi eeskirjade ettenägemiseks, mis käsitlevad seadusandlikku menetlust liikmesriikides.

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

välja jäetud

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. VKEd, kes on vastutavad töötlejad või 
volitatud töötlejad, määravad 
andmekaitseametniku ametisse ainult 
juhul, kui nende VKEde põhitegevuseks 
on andmetöötlustoimingud, mis oma 
laadi, ulatuse ja/või eesmärkide tõttu 
nõuavad andmesubjektide korrapärast ja 
süstemaatilist kontrolli.

Selgitus

Andmekaitseametniku ametisse nimetamine ei tohiks olla seotud töötajate arvuga, vaid peaks 
olema riskipõhine meetod, milles keskendutakse töötlemistegevusele ja ka nende 
andmesubjektide arvule, kelle andmeid organisatsioon töötleb.
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Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kontsern võib määrata ühe ühise
andmekaitseametniku.

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Muudel kui lõikes 1 osutatud juhtudel 
võivad vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja ning neid esindavad ühingud ja 
organid määrata ühe andmekaitseametniku.

4. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
ning neid esindavad ühingud ja organid
võivad määrata ühe andmekaitseametniku.

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Peale selle, kuigi on tõsi, et volinik peab täitma oma ülesandeid rangelt kutsealastel eeldustel 
(muudatusettepanek lõike 5 kohta), on üks põhjuseid, miks ta tuleb ametist tagandada, 
eelkõige suur tähelepanematus nende eelduste suhtes (vt muudatusettepanek lõike 7 kohta).

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Andmekaitseametniku võib tema 
ametiaja jooksul ametist kõrvaldada ainult 
juhul, kui ta enam ei vasta kohustuste 
täitmiseks esitatavatele tingimustele, või 
ametikohustuste tõsise rikkumise tõttu.

Selgitus

See kaitsemeede võib olla vastuolus teenuste osutamise vabadusega ja kahjustada konkurentsi 
turul. Sama ajaline piirang mõjutab tööõiguse ja riigiametnike personalieeskirjade järgse 
õiguse aspekte, mis võib tekitada probleemseid olukordi. Seega võib voliniku ametikoha 
kaitsemeetmeid ja tagatisi leida muul viisil, aga mitte minimaalse ametikohal töötamise 
perioodi kehtestamisega.

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kutseoskuse nõudeid.

Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kõnealuse artikli koostamisel on silmas peetud põhiliselt ettevõtte või institutsiooniga 
tööalaselt või ülesannete täitmise poolest seotud andmekaitsevolinikke, kuid siiski ei hõlma 
see lõplikult nende ülesannete täitmise allhanke juhtusid teenuslepingute abil.

Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat 
ja volitatud töötlejat seoses nende 
kohustustega, mis tulenevad käesolevast 
määrusest;

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud ülesannete,

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

sertifitseerimise ja ametiseisundi suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid.

Selgitus

Komisjoni ülesanne on siinkohal keskenduda andmekaitseametniku sertifitseerimisele ja 
ametiseisundile, et organisatsioonides, kus see ametikoht on olemas, töötaksid sellel 
ametikohal vajalike oskuste ja asjakohaste tagatistega isikud.

Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tarbijaõiguste järgimine;

Muudatusettepanek 133
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 poliitika ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise poliitikameetmed aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele ning selles ette nähtud 
meetmete võtmiseks ja soodustuste 
saamiseks, võttes arvesse eri sektorite ja 
töötlemistoimingute laadi.

ELi tasandi sertifitseerimispoliitika 
koostab Euroopa Andmekaitsenõukogu 
koos teiste asjaomaste sidusrühmadega ja 
selle kiidab ametlikult heaks komisjon. 
See poliitika keskendub mitte ainult 
institutsioonidele, vaid eelkõige kõnealuse 
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valdkonna töötajatele.
Sertifitseerimispoliitika lähtub eri 
tegevussektorites osalejate konkreetsetest 
vajadustest, võttes eelkõige arvesse mikro-
, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
erivajadusi ning nende ettevõtete jaoks 
vajalikku kulude piiramist, et see poliitika 
saaks kujuneda tõhusaks vahendiks. 
Sertifikaadi saamise, pikendamise ja 
kaotamisega kaasnevad käesolevas 
määruses ette nähtud tagajärjed.

Selgitus

Sertifikaatide väljastamise kord tuleb ette näha range menetluse abil suutlikkuse 
suurendamiseks, see peab olema sätestatud eraldi dokumendis ja seda peab saama 
ajakohastada. Seepärast peab saama sertifikaati teatud juhtudel pikendada ja ajakohastada. 
Sertifikaate peab olema võimalik tühistada, kui esineb tõsiseid eeskirjade rikkumisi, mis on 
vastuolus sertifikaadi omamisega. Sellega peab kaasnema vahetu tagajärg sertifikaadiga 
antud soodustuste kaotamise näol.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Eelnev luba

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.
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Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kõnealuse artikli lõige 1, milles kasutatakse väljendit „täiendavat luba”, jätab mulje, et kuigi 
on olemas otsus nõuetele vastavuse kohta, puudub algne luba edastamiseks. Nõuetele 
vastavuse otsuse saab teha just seepärast, et on võimalik teostada edastamist ilma eelneva 
eriloata. Seepärast tehakse ettepanek muuta seda sõnastust, asendades fraasi „täiendavat 
luba” sõnaga „eriluba”.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses. 

Selgitus

Komisjoni otsuseid ei tohi vastu võtta ainult kontrollimenetluse teel. Lisaks tuleb selles 
kontekstis konsulteerida Euroopa Andmekaitsenõukoguga.
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Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
on mis tahes isikuandmete edastamine 
kolmandale riigile või territooriumile või 
kõnealuse kolmanda riigi 
töötlemissektorile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile piiratud vastavalt 
artiklites 42–44 sätestatud tingimustele.
Komisjon alustab sobival ajal 
konsultatsioone kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada käesoleva artikli lõike 5 
kohasest otsusest tulenevat olukorda.

Selgitus

Sõna „keelatud“ kasutamist tuleks täpsustada ja kasutada pigem sõna „piiratud“.

Muudatusettepanek 138

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 on tuvastanud, et 
kolmas riik, kolmanda riigi territoorium 
või töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei paku isikuandmete 
kaitset piisaval tasemel, võib vastutav 
töötleja või volitatud töötleja edastada 
isikuandmeid kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes 
juhul, kui vastutav töötleja või volitatud 
töötleja on õiguslikult siduvas dokumendis 
sätestanud isikuandmete kaitseks 
asjakohased kaitsemeetmed, ja kui see on 
mõju hindamise põhjal asjakohane, siis 
juhul, kui vastutav või volitatud töötleja 
on kindlaks teinud, et andmete saaja 
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kolmandas riigis täidab rangeid 
andmekaitse standardeid.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalveasutus, kes kiidab heaks 
siduvad ettevõtluseeskirjad, on vastutava 
töötleja või volitatud töötleja peamise 
tegevuskoha asukoha järgne 
järelevalveasutus.

Selgitus

Artikli 29 töörühm töötas välja siduvate ettevõtluseeskirjade vastastikuse tunnustamise 
süsteemi (14. aprilli 2005. aasta töörühm 107 ja volitatud töötlejaid käsitlev 6. juuni 
2012. aasta töödokument 195). See 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 140
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edastamine on vajalik avalikust huvist 
tulenevatel kaalukatel põhjustel või

d) edastamine on vajalik avalikust huvist 
tulenevatel kaalukatel põhjustel, näiteks 
andmete rahvusvahelisel edastamisel 
konkurentsi-, maksu- ja tolli-, 
finantsjärelevalve-, sotsiaalkindlustus-
ning kuritegude tõkestamises, uurimises, 
avastamises või kuritegude eest 
vastutusele võtmises pädevate asutuste 
vahel, või

Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) edastamine on vajalik õigusnõuete
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks 
või

e) edastamine on vajalik õigus- või 
haldusnõuete koostamiseks, esitamiseks 
või kaitsmiseks või

Selgitus

Näib sobiv lisada ka haldusmenetluste juhud, sest need on sageli subjektiivse õiguse 
teostamise ja kaitsmise algetapp.

Muudatusettepanek 142
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

Selgitus

Lõikes 7 ette nähtud delegeeritud õigusaktid lähevad liiga kaugele, sest nendega sätestatakse 
õigusakti olulisi aspekte, mitte üksnes selle rakendamist. Kui peetakse vajalikuks täiendada 
selles artiklis sätestatud eeskirjade olulisi aspekte, tuleks seda teha artikli sees.

Muudatusettepanek 143
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. Järelevalveasutused tegutsevad oma 
kohustuste täitmisel ja neile usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.
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Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutuse liikmed ei küsi ega 
võta oma kohustuste täitmisel juhiseid 
mitte kelleltki.

2. Järelevalveasutuste liikmed ei küsi ega 
võta oma kohustuste täitmisel juhiseid 
mitte kelleltki.

Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel oleks piisavalt 
personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid 
ning ruumid ja taristu kohustuste ja 
volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
need kohustused, mis tuleb täita 
vastastikuse abi ja koostöö kontekstis ning 
Euroopa Andmekaitsenõukogu töös 
osalemisel.

5. Iga liikmesriik tagab vastavalt oma 
riigisisesele pädevuste jagunemisele, et 
järelevalveasutustel oleks piisavalt 
personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid 
ning ruumid ja taristu kohustuste ja 
volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
need kohustused, mis tuleb täita 
vastastikuse abi ja koostöö kontekstis ning 
Euroopa Andmekaitsenõukogu töös 
osalemisel.

Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Iga liikmesriik tagab vastavalt oma 
riigisisesele pädevuste jagunemisele, et 
järelevalveasutustel on oma personal, kelle 
nimetab ametisse järelevalveasutuse juht, 
kellele personal allub.
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Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutuse üle teostatakse sellist 
finantskontrolli, mis ei mõjuta asutuse 
sõltumatust. Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutustel on eraldi aastaeelarve. 
Eelarved avalikustatakse.

7. Liikmesriigid tagavad vastavalt oma 
riigisisesele pädevuste jagunemisele, et 
järelevalveasutuste üle teostatakse sellist 
finantskontrolli, mis ei mõjuta asutuse 
sõltumatust. Liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma riigisisesele pädevuste 
jagunemisele, et järelevalveasutustel on 
eraldi aastaeelarve. Eelarved 
avalikustatakse.

Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikme kohustused lõpevad ametiaja 
lõppedes või ametist lahkumise või 
tagandamise korral kooskõlas artikliga 5.

3. Liikme kohustused lõpevad ametiaja 
lõppedes või töövõimetuse tekkimise, 
ametinõuetega kokkusobimatuse, 
tagasiastumise, ametist tagandamise, 
lõpliku süüdimõistmise korral tahtlikus 
kuriteos või kohustusliku pensioniea 
täitumise korral.
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Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädev kohus võib liikme 
ametist vabastada või jätta ilma õigusest 
saada pensioni või muid seda asendavaid 
soodustusi, kui liige ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui ta on süüdi raskes 
üleastumises.

4. Liikme ametisse nimetanud organ võib 
liikme ametist vabastada või tagasi 
kutsuda, kui liige ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui ta on toime pannud 
oma ametikohustuste raske rikkumise.

Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) järelevalveasutuse loomine ja staatus; a) järelevalveasutuste loomine ja staatus;

Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) järelevalveasutuse liikmete kohustuste 
täitmiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus 
ja oskused;

b) järelevalveasutuste liikmete kohustuste 
täitmiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus 
ja oskused;

Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) järelevalveasutuse liikme ametisse 
nimetamise eeskirjad ja kord ning samuti 
kohustustega sobimatuid tegevusi ja 

c) järelevalveasutuste liikme ametisse 
nimetamise eeskirjad ja kord ning samuti 
kohustustega sobimatuid tegevusi ja 
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ametikohti käsitlevad eeskirjad; ametikohti käsitlevad eeskirjad;

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) järelevalveasutuse liikmete vähemalt 
nelja aasta pikkune ametiaeg, välja arvatud 
esimest korda ametisse nimetamisel pärast 
käesoleva määruse jõustumist, kui osa 
liikmete ametiaeg võib kesta lühemat aega, 
kui järkjärgulise ametisse nimetamise abil 
on see vajalik järelevalveasutuse
sõltumatuse kaitsmiseks;

d) järelevalveasutuste liikmete vähemalt 
nelja aasta pikkune ametiaeg, välja arvatud 
esimest korda ametisse nimetamisel pärast
käesoleva määruse jõustumist, kui osa 
liikmete ametiaeg võib kesta lühemat aega, 
kui järkjärgulise ametisse nimetamise abil 
on see vajalik järelevalveasutuste
sõltumatuse kaitsmiseks;

Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asjaolu, kas järelevalveasutuse liikmeid 
saab ametisse uuesti tagasi nimetada;

e) asjaolu, kas järelevalveasutuste liikmeid 
saab ametisse uuesti tagasi nimetada;

Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) järelevalveasutuse liikmete ja personali 
kohustusi reguleerivad eeskirjad ja 
üldtingimused;

f) järelevalveasutuste liikmete ja personali 
kohustusi reguleerivad eeskirjad ja 
üldtingimused;

Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) järelevalveasutuse liikmete kohustuste 
lõpetamise eeskirjad ja kord, sealhulgas 
juhul, kui liikmed ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui nad on süüdi raskes 
üleastumises.

g) järelevalveasutuste liikmete kohustuste 
lõpetamise eeskirjad ja kord, sealhulgas 
juhul, kui liikmed ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui nad on süüdi raskes 
üleastumises.

Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutuse liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Järelevalveasutuste liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 73 lõikes 2 osutatud 
andmesubjekti või asutuse, 
organisatsiooni või ühenduse kaebuse 
korral vastutab kaebuse menetlemise eest 
selle liikmesriigi järelevalveasutus, kus 
kaebus esitati. 
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Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse käigus ning 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis, 
on vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

2. Mitmes liikmesriigis asutatud vastutava 
töötleja või volitatud töötleja tegevuse 
puhul on vastutava töötleja või volitatud 
töötleja peamise tegevuskoha 
järelevalveasutus pädev korraldama 
järelevalvet vastutava töötleja või volitatud 
töötleja töötlemistoimingute, sealhulgas 
käesoleva määruse kohaste otsuste 
tegemise üle kõikides liikmesriikides.

Pädev järelevalveasutus teeb koostööd 
teiste järelevalveasutuste ja komisjoniga 
vastavalt käesoleva määruse VII peatükis 
sätestatule.
Käesoleva määruse kohaldamise suhtes 
esinevate erimeelsuste korral võib iga 
järelevalveasutus paluda Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamust. 

Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) korraldab omal algatusel või kaebuse 
või teise järelevalveasutuse taotluse alusel 
uurimisi ning kui andmesubjekt on 
esitanud kaebuse nimetatud 
järelevalveasutusele, teavitab teda uurimise 
tulemusest mõistliku aja jooksul;

d) korraldab omal algatusel või kaebuse 
või teise järelevalveasutuse taotluse või 
politseile esitatud kaebuse alusel uurimisi 
ning kui andmesubjekt on esitanud 
kaebuse, teavitab teda uurimise tulemusest 
mõistliku aja jooksul;

Selgitus

Leitakse, et võimaliku ühtse põhjusena uurimise algatamiseks tuleb ette näha politsei 
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sekkumine kaebuse alusel, kui tegevuse tagajärjel saavad kahjustada teatavad olulised 
asjaolud, mis võivad kujutada ohtu inimeste eraelu puutumatusele.

Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) koordineerib sertifitseerimispoliitikat 
oma vastaval territooriumil kooskõlas 
artikliga 39.

Selgitus

Võttes arvesse kriteeriumit, millest lähtutakse seisukohas sertifitseerimispoliitika tugevdamise 
kohta, leitakse, et on tähtis viidata järelevalve- või kontrolliasutus(t)e volitustele seoses selle 
poliitikaga.

Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) teha auditeid või koostada 
auditikavasid isikuandmete kaitsmise 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga järelevalveasutus peab koostama oma 
tegevuse kohta aastaaruande. Aruanne 
esitatakse riigi parlamendile ning tehakse 
kättesaadavaks avalikkusele, komisjonile ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogule.

Iga järelevalveasutus peab koostama oma 
tegevuse kohta aastaaruande. Aruanne 
esitatakse vastava riigi parlamendile ja/või 
teistele õigusaktidega määratud avaliku 
sektori asutustele ning tehakse 
kättesaadavaks avalikkusele, komisjonile ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogule.



PE494.710v02-00 82/102 AD\930359ET.doc

ET

Selgitus

Vaja on lisada muudatusettepanek selleks, et sõnastus oleks vastav nende riikide olukorrale, 
kellel on oma territooriumil rohkem kui üks kontrolli- või järelevalveasutus.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. 

Selgitus

Täiendava aja andmine ei näi olevat mõistlik.

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektide huvides 
nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud 
lõikes 1 osutatud juhtudega, võtab 
komisjon vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid vastavalt artikli 87 lõikes 3 
osutatud menetlusele. Nimetatud aktid 
kehtivad kuni 12 kuud.

välja jäetud

Selgitus

See komisjoni eelisõigus ohustab järelevalveasutuste sõltumatust. 
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Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) teeb ettepanekuid Euroopa 
sertifitseerimispoliitika aluspõhimõtete 
kohta, jälgib ja hindab neid ning esitab 
saadud tulemused komisjonile. 

Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat. Üheks eesistuja 
asetäitjaks on Euroopa 
andmekaitseinspektor, kui ta ei ole valitud 
eesistujaks.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat.

Selgitus

Ei ole põhjust, mis õigustaks, et andmekaitseinspektoril on suurem õigus kui mõnel teisel 
avaliku sektori asutusel olla alaliselt eesistuja asetäitja.

Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus oma alalise 
elukoha liikmesriigis või liikmesriigis, kus 
asub vastutava töötleja peamine 
tegevuskoht, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
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kooskõlas käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal andmesubjektil on õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit, millega kohustatakse 
järelevalveasutust kaebuse alusel 
tegutsema andmesubjektide õiguste 
kaitsmiseks vajaliku otsuse puudumise 
korral või kui järelevalveasutus ei teavita 
andmesubjekti kolme kuu jooksul 
vastavalt artikli 52 lõike 1 punktile b 
esitatud kaebuse menetlemise käigust või 
tulemusest.

2. Kui järelevalveasutus ei ole kolme kuu 
jooksul alates kaebuse esitamise 
kuupäevast andmesubjekti kaebuse 
menetlemise käigust teavitanud, loetakse 
kaebus tagasilükatuks. Samuti juhul, kui 
kuue jooksul alates kaebuse esitamisest ei 
ole järelevalveasutus kaebust lõplikult 
lahendanud, loetakse kaebus on 
tagasilükatuks.

Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleb kehtestada kaebuste menetlemise toimikutes otsuste tegemiseks 
maksimaalne tähtaeg, milleks kehtestatakse kuus kuud. Kaaluda võiks pikemat tähtaega
erandjuhtudeks. Igal juhul ollakse seisukohal, et kaebustes peab olema kehtestatud 
maksimaalne tähtaeg ka andmesubjektile kaebuse menetlemise käigu kohta teabe andmiseks 
ning selle tähtaja ületamine peab tähendama samuti ja täies ulatuses, et kaebus on jäetud 
rahuldamata.
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Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 
järelevalveasutusele esitada taotluse 
alustada tema nimel menetlust teise 
liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

välja jäetud

Selgitus

See võimalus ei anna kodanikele lisaväärtust ja võib seada ohtu järjepidevuse mehhanismi 
raames toimuva järelevalveasutustevahelise koostöö hea sujuvuse.

Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama meedet, otsust või praktikat 
käsitlev menetlus on pooleli seoses 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga, võib kohus menetluse 
peatada, välja arvatud juhul, kui 
andmesubjekti õiguste kaitset käsitleva 
küsimuse kiireloomulisus ei võimalda ära 
oodata järjepidevuse mehhanismi 
menetluse tulemust.

3. Kui sama meedet, otsust või praktikat 
käsitlev menetlus on pooleli seoses 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga, võib kohus ühe poole 
taotlusel ja olles kõik pooled eelnevalt ära 
kuulanud menetluse peatada, välja arvatud 
juhul, kui andmesubjekti õiguste kaitset 
käsitleva küsimuse kiireloomulisus ei 
võimalda ära oodata järjepidevuse 
mehhanismi menetluse tulemust.

Selgitus

Leitakse, et menetlust peab saama peatada ainult ühe poole taotlusel ja pärast poolte 
võistlevuse põhimõttel ärakuulamist, sest see on seda tüüpi menetluste puhul kõige kohasem 
lahendus.
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Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Sellise mehhanismi järele puudub praktiline vajadus.

Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest. Solidaarvastutuse korral 
võib volitatud töötleja, kes hüvitas 
andmesubjektile tekitatud kahju, kui ta 
toimis vastavalt artikli 26 lõikes 2 
osutatud õigusaktile, esitada vastutava 
töötleja vastu kaebuse, et nõuda kulude 
hüvitamist.

Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 51 lõike 2 kohasel pädeval
järelevalveasutusel on õigus kohaldada 
halduskaristusi kooskõlas käesoleva 
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artikliga.

Muudatusettepanek 177

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 muu hulgas järgmist:

a) rikkumise olemus, raskus ja kestus; 
b) asjaomaste andmete tundlikkus; 
c) rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloom; 
d) koostöö määr või koostööst keeldumine 
või selle takistamine jõustamisprotsessi 
raames;
e) füüsilise või juriidilise isiku võetud 
meetmed asjaomaste kohustuste täitmise 
tagamiseks;
f) rikkumisega tekitatud kahju või kahju 
ohu määr;
g) füüsilise või juriidilise isiku ja nende 
isikute varasemate rikkumiste vastutuse 
määr;
h) kooskõlas artikliga 23 kohaldatud 
tehnilised ja organisatsioonilised meetmed 
ja protseduurid ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega 
tehtava koostöö määr.

(Osa komisjoni teksti lõikest 2 on parlamendi muudatusettepanekus saanud punktideks a, 
c, g ja h.)
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Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalveasutus võib teha kirjaliku 
hoiatuse ilma karistust kohaldamata. 
Järelevalveasutus võib määrata trahvi 
korduva ja tahtliku rikkumise eest 
summas kuni 1 000 000 eurot või ettevõtte 
puhul kuni 2 % ulatuses selle aastakäibest 
kogu maailmas.

Selgitus

Tuleb säilitada maksimaalne trahvisumma, mida võib järelevalveasutus määrata ja mis võib 
ulatuda ühe miljoni euroni ja ettevõtete puhul kuni 2 %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 179
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 3 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või 

a) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon on valmis tegema koostööd 
järelevalveasutusega, et kehtestada 
parandusmeetmed, mille eesmärk on ära 
hoida samalaadseid rikkumisi edaspidi. 
Selles punktis nimetatud koostöö 
määratakse kindlaks lähtuvalt 
järelevalveasutusega sõlmitud siduvatest 
kokkulepetest. Kui kuue kuu jooksul 
alates menetluse alustamisest ei ole 
nõuetekohaselt akrediteeritud 
järelevalveasutusega koostööd tehtud, 
määratakse trahv, mida oleks algselt 
kohaldatud;

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või b) riigiasutus teeb järelevalveasutusega 
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organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

koostööd, et kehtestada meetmed, mis 
võimaldavad vältida samalaadseid 
rikkumisi tulevikus. Selles punktis 
osutatud koostöö määratakse kindlaks 
lähtuvalt asjaomase asutuse vastu võetud 
lepingutest või otsustest, milles viidatakse 
võetud meetmete päritolule. Kui aasta 
jooksul alates menetluse alustamisest ei 
ole nõuetekohaselt akrediteeritud 
järelevalveasutusega koostööd tehtud, 
määratakse trahv, mida oleks algselt 
kohaldatud.
Käesoleva artikli alusel tühistatakse 
eelnevad lõpliku otsusega määratud 
sanktsioonid hooletusest tingitud 
rikkumiste eest vastavalt järgmistele 
tähtaegadele: 
kahe aasta möödudes, kui 
sanktsioonidega kaasnes kuni 250 000 
euro suurune trahv või ettevõtte puhul 
trahv, mis ulatub kuni 0,5 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest; nelja aasta 
möödudes, kui sanktsioonidega kaasnes 
kuni 500 000 euro suurune trahv või 
ettevõtte puhul trahv, mis ulatub kuni 1 
%-ni ülemaailmsest aastakäibest; kuue 
aasta möödudes, kui sanktsioonidega 
kaasnes kuni 1 000 000 euro suurune 
trahv või ettevõtte puhul trahv, mis ulatub 
kuni 2 %-ni ülemaailmsest aastakäibest. 

Käesoleva artikli alusel tühistatakse 
eelnevad lõpliku otsusega määratud 
sanktsioonid, mis on määratud raske 
hooletuse tõttu või tahtlike rikkumiste 
eest, vastavalt järgmistele tähtaegadele:

viie aasta möödudes, kui sanktsioonidega 
kaasnes kuni 250 000 euro suurune trahv 
või ettevõtte puhul trahv, mis ulatub kuni 
0,5 %-ni ülemaailmsest aastakäibest; 
kümne aasta möödudes, kui 
sanktsioonidega kaasnes kuni 500 000 
euro suurune trahv või ettevõtte puhul 
trahv, mis ulatub kuni 1 %-ni 



PE494.710v02-00 90/102 AD\930359ET.doc

ET

ülemaailmsest aastakäibest; viieteist aasta 
möödudes, kui sanktsioonidega kaasnes 
kuni 1 000 000 euro suurune trahv või 
ettevõtte puhul trahv, mis ulatub kuni 2 
%-ni ülemaailmsest aastakäibest.

(Osa komisjoni teksti punktist b on parlamendi muudatusettepanekus muudetud punktiks a.)

Selgitus

Ulatuslikumate alternatiivsete sanktsioonide kehtestamine, erilise rõhuasetusega strateegial, 
mis põhineb rikkumiste vältimisel tulevikus. Enamik ettenähtud alternatiivseid sanktsioone 
põhineb kokkulepetel, milles kehtestatakse vahendid, millega saab rikkumisi tulevikus ära 
hoida. Korrigeerivad kokkulepped lähtuvad järelevalveasutusega sõlmitud lepingutest või 
aktidest või otsustest, mille on vastu võtnud asjaomane haldusasutus.

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõiked 4 kuni 7

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

(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2; 
(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.
5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:
(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;
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(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
(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;
(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;
e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
(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 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

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:
(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
(b) töötleb andmete erikategooriaid 
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artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet; 
(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25; 
(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(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;
(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
(l) kannab kolmandale riigile või 
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;
(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
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peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;
(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;
(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.
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.

Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 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 
töötlemise suhtes ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

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 
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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. The word 
"solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which 
undermines the provision set by this article. 

Muudatusettepanek 182
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

Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Isikuandmete töötlemine ja ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 

põhimõte
Avaliku sektori asutuse või organi 
valduses olevates dokumentides 
sisalduvaid isikuandmeid võib see asutus 
või organ avaldada kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktidega, mis käsitlevad ametlike 
dokumentide üldist kättesaadavust ja 
millega ühitatakse õigus isikuandmete 
kaitsele ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
87 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

Selgitus

Ainus vastuväide, mis meil on praegu selle õigusakti suhtes, on seoses selle lõikes 3 
komisjonile antud volitusega. Sellega ületatakse vastuvõetavaid seadusandliku delegeerimise 
piire ja järelikult tuleb küsimusi, millele viidatakse, käsitleda samas õigusaktis, kas nüüd või 
hilisemates muudatustes, mis võivad olla vajalikud õigusakti tõhususe tagamiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 185
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

Selgitus

Lõikes 3 ette nähtud volitus komisjonile on liiga ulatuslik ja seda tuleb käsitleda eraldi sättes.
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Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, samuti mitteabielulise 
põlvnemise kindlaksmääramiseks 
ametlikus või haldusalases kohtueelses 
uurimises üksnes juhul, kui:

Selgitus

Selleks et hõlbustada mitteabielulise põlvnemise uurimisi väikelaste röövi või varastamise 
juhtudel, tehakse ettepanek lisada esimesse lõiku taane, millega sätestatakse selgelt 
andmetöötlus nende uurimiste korral.

Muudatusettepanek 187
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; and

Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) andmeid, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest, kui seda eesmärki saab nii täita.
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Isikuandmed, mida töödeldakse ametliku 
või haldusalase kohtueelse uurimise 
raames mitteabielulise põlvnemise 
kindlaksmääramiseks, edastatakse 
andmesubjektidele ainult juhul, kui see 
on vajalik, ja ilma et see piiraks 
kriminaalmenetluse algatamist, kui see on 
seaduses ette nähtud.

Selgitus

Selleks et hõlbustada mitteabielulise põlvnemise uurimisi väikelaste röövi või varastamise 
juhtudel, lisatakse lõike 1 viimasesse lõiku see tekst, et kehtestada asjakohased kaitseabinõud 
kohtueelsete kohtu- või haldusuurimiste raames töödeldavate isikuandmete puutumatuse 
tagamiseks, nii et neid andmeid edastatakse üksnes juhul, kui see on seadusega ette nähtud.

Muudatusettepanek 189
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 83 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ajaloo-, statistika- ja koonduurimuste
ning teadustööga tegelevad asutused 
võivad isikuandmeid avaldada või muul 
viisil avalikustada üksnes juhul, kui:
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Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Täiendavat andmete töötlemist 
ajaloolisel, statistilisel, koond- või 
teadusuurimuste eesmärgil ei käsitleta 
artikli 5 lõike 1 punktiga b vastuolus 
olevana, tingimusel et töötlemine:
a) on hõlmatud käesoleva artikli 
tingimuste ja kaitsemeetmetega ning
b) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.
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Selgitus

Artikli 83 praegune ettepanek näib võimaldavat terviseandmete töötlemist andmete 
tuvastataval kujul teadustöö eesmärgil, viitamata nõusolekule. Ainsad kaitsemeetmed (et 
tuvastatavaid andmeid tuleb hoida eraldi ja et teadlased võivad tuvastataval kujul andmeid 
kasutada üksnes siis, kui teadustööd ei saa viia lõpule, ilma et kasutaks tuvastataval kujul 
andmeid) vähendavad märkimisväärselt terviseandmete kaitset. On oht, et praegune 
ettepanek võimaldab teadlastel kasutada tuvastataval kujul andmeid ilma nõusolekuta.
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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
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Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 
käesoleva määruse VI peatükile või saavad 
vajaliku sertifikaadi andmete töötlemiseks 
kooskõlas artikliga 39.

Selgitus

Sõltumatu järelevalveasutuse nõude alternatiivina võiks olla asjakohane sertifikaadi nõue, 
millest võib olla kasu eelkõige väiksemate rahaliste vahenditega uskkondadele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 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, artiklis 30, 
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 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
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 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 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
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volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Vastavalt artikli 8 lõikele 3, artikli 9 
lõikele 3, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 31 lõikele 5, artikli 32 
lõikele 5, artikli 33 lõikele 6, artikli 34 
lõikele 8, artikli 35 lõikele 11, artikli 37 
lõikele 2, artikli 39 lõikele 2, artikli 43 
lõikele 3, artikli 44 lõikele 7, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon edendab käesolevas artiklis 
osutatud õigusaktide vastuvõtmisel 
tehnoloogianeutraalsust.
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