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Muudatusettepanek 72
David Casa

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.

Or. en

Muudatusettepanek 73
David Casa

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 
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 

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 
üleilmastumine tekitavad isikuandmete 
kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 
ja kogumise ulatus on märkimisväärselt 
suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 
era- kui ka avaliku sektori asutustel 
kasutada isikuandmeid oma eesmärkide 
täitmiseks enneolematus ulatuses. 
Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 
avalikumalt ja ülemaailmsemalt. 
Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 
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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.

majandust kui ka ühiskondlikku elu ja on
toonud kaasa vajaduse ELi-sisese andmete 
liikumise ning nende kolmandatesse 
riikidesse ja rahvusvahelisele 
organisatsioonile edastamise täiendava 
hõlbustamise ja isikuandmete 
kõrgetasemelise kaitse tagamise järele.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
See ei piira võimalust väljendada 
töötlemisega nõusolekut kooskõlas 
direktiiviga 2002/58/EÜ, kasutades selleks 
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.
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Or. en

Selgitus

Eesmärk on mitte kehtestada määrusega nõusoleku andmiseks liiga üksikasjalikke 
ettekirjutusi. Muudatusettepanekuga püütakse jätkuvalt tagada kaudse nõusoleku kasutamine 
ja andmete töötlemine kooskõlas direktiiviga 2002/58/EÜ, kasutades selleks brauseri või muu 
rakenduse sobivaid seadeid (vt direktiivi 2009/136/EÜ põhjendust 66).

Muudatusettepanek 75
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui vastutav töötleja on ühtlasi ka volitatud töötleja, ei ole erilist mõtet hakata eri viisidel 
kindlaks määrama, millise reguleerija pädevusvaldkonda organisatsioon kuulub. Muudatus 
tagab, et sellised vastutavad töötlejad saavad ühtsest kontaktpunktist täiel määral kasu.
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Muudatusettepanek 76
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) ELis asuva vastutava töötleja ja/või 
volitatud töötleja peamine tegevuskoht 
tuleks määrata objektiivsete kriteeriumide 
alusel ning see peaks eeldama tegelikku ja 
tulemuslikku andmeid käsitlevat tegevust
töötlemise eesmärki, tingimusi ja 
vahendeid käsitlevate peamiste otsuste 
vastuvõtmisel ning stabiilset asukohta. See 
kriteerium kehtib nii vastutavatele kui ka 
volitatud töötlejatele ning ei tohiks sõltuda 
sellest, kas isikuandmete töötlemine 
toimub tegelikult kõnealuses kohas.
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.

Or. en

Selgitus

Tähtis on võtta arvesse nii vastutavat kui ka volitatud töötlejat, sest see loob kriteeriumide 
kohaldamisel järjepidevuse ja õiguskindluse.

Muudatusettepanek 77
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) ELis asuva vastutava töötleja peamine (27) ELis asuva vastutava töötleja peamine 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Töötajate isikuandmeid, ennekõike 
tundliku sisuga andmeid, nagu poliitiline 
kuuluvus, ametiühingutesse kuuluvus ja 
ametiühingutes tegutsemine, tuleb kaitsta 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklite 8, 12 ja 28 kohaselt ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artiklite 8 ja 11 kohaselt ja 
ettevõtjad ei tohi neid andmeid kasutada 
selleks, et lisada töötajaid nn mustadesse 
nimekirjadesse, mida antakse teistele 
ettevõtjatele edasi eesmärgiga seada 
töötajaid teistega võrreldes 
ebasoodsamasse olukorda.

Or. de
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Muudatusettepanek 79
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Täienduse eesmärk on vältida olukordi, kus vastutav töötleja püüab saada nõusolekut 
töötlemise jaoks, mis on ilmselgelt ebaproportsionaalne. See peaks võimaldama 
reguleerivatel asutustel ja kohtunikel arutleda sisulise õigluse ja mitte menetlusliku õigluse 
üle. Taolist pilguheitu menetluseeskirjadest kaugemale võib leida ka üldises lepinguõiguses, 
kus poolte vahelised suhted alluvad hea usu põhimõttele ning mõistlikkuse ja õigluse 
põhimõttele juhtumite puhul, kus leitakse, et neid põhimõtteid rikuvad konkreetsed 
lepingutingimused.
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Muudatusettepanek 80
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in 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 
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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.

Muudatusettepanek 81
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 82
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
selliseid andmeid, mille alusel ei saa 
füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohiks ta olla 
kohustatud 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Tadeusz Zwiefka

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 

(48) Õiglase ja läbipaistva töötlemise 
põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 
teavitada eelkõige töötlemistoimingu 
tegemisest ja selle eesmärkidest ning 
andmete säilitamise tähtajast või, kui see ei



PE500.695v01-00 12/216 AM\920534ET.doc

ET

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.

ole võimalik, sellise tähtaja määramise 
kriteeriumidest, 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.

Or. pl

Muudatusettepanek 84
Tadeusz Zwiefka

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 või, kui see ei ole 
võimalik, sellise ajavahemiku määramise 
kriteeriumeid, 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.

Or. pl

Muudatusettepanek 85
Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 86
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema õigus saada 
neid käsitlevaid andmeid samuti 
üldkasutatavas elektroonilises vormingus. 
Andmesubjektil peaks olema võimalik 
edastada enda esitatud andmeid ühest 
automatiseeritud rakendusest (näiteks 
sotsiaalvõrgustikust) teise.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 
struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 
isikuandmete elektroonilise töötlemise 
puhul õigus saada neid käsitlevate andmete 
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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.

tasuta koopia elektroonilises,
koostalitlusvõimelises ja struktureeritud
vormingus, mis on üldkasutatav. 
Andmesubjektil peaks olema võimalik 
edastada enda esitatud andmeid ühest 
automatiseeritud rakendusest (näiteks 
sotsiaalvõrgustikust) teise. Infoühiskonna 
teenuste osutajad ei tohiks muuta oma 
teenuste osutamisel kohustuslikuks nende 
andmete ülekandmist. Sotsiaalvõrgustikke
tuleks ergutada võimalikult sageli 
säilitama andmeid sellisel viisil, mis 
võimaldab andmesubjektide jaoks 
andmete tõhusat ülekantavust.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 88
Klaus-Heiner Lehne

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, 

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat meedet, millel 
on füüsilise isiku suhtes õiguslikud 
tagajärjed või mis seda isikut 



PE500.695v01-00 16/216 AM\920534ET.doc

ET

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 89
Rebecca Taylor

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, 

(58) Igal andmesubjektil peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat meedet, millel 
on selle füüsilise isiku põhiõiguste ja -
vabaduste suhtes kahjulikud õiguslikud 
tagajärjed või mis seda andmesubjekti 
märkimisväärselt negatiivselt mõjutab. 
Selline meede peaks olema lubatud aga 
siis, kui see on selgesõnaliselt lubatud 
seadusega, seda kasutatakse lepingu 
sõlmimisel või täitmisel või siis, kui 
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õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata
lapse puhul.

andmesubjekt on selleks andnud oma 
nõusoleku. Igal juhul tuleks sellise 
töötlemise korral kohaldada sobivaid 
kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 
õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldada
lapse puhul.

Or. en

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 90
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 
õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 
automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 
profiilianalüüsil põhinevat meedet. Iga
selline meede peaks olema lubatud aga siis, 
kui see on selgesõnaliselt lubatud 
seadusega, seda kasutatakse lepingu 
sõlmimisel või täitmisel või siis, kui 
andmesubjekt on selleks andnud oma 
nõusoleku. Igal juhul tuleks sellise 
töötlemise korral kohaldada sobivaid 
kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 
õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 
seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldada
lapse puhul. Konkreetsemalt ei tohiks 
selline töötlemine kunagi (tahtlikult või 
mittetahtlikult) põhjustada 
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andmesubjektide diskrimineerimist nende 
rassi, etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, 
usutunnistuse või veendumuste, 
ametiühingusse kuulumise või seksuaalse 
sättumuse alusel. Arvestades 
diskrimineerimise ohtu, ei tohiks sellist 
töötlemist kasutada väga harva esinevate 
omaduste prognoosimiseks.

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 Artikkel that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Artikkel 20.

Muudatusettepanek 91
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja või 

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

volitatud töötleja säilitama asjakohast 
teavet toimuva andmetöötluse põhiliikide 
kohta. Komisjon peaks kogu liidus 
kehtestama sellise teabe jaoks ühesugused 
dokumendivormingud. Iga vastutav 
töötleja ja volitatud töötleja peaks olema 
kohustatud tegema järelevalveasutusega 
koostööd ja tegema nimetatud dokumendid 
taotluse korral kättesaadavaks, et need 
aitaksid järelevalveasutusel hinnata 
nende andmetöötluse põhiliikide vastavust 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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. 

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 72 tunni jooksul. Kui 72 tunni
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 
Üksikisikut, kelle isikuandmeid rikkumine 
kahjustada võib, tuleks teavitada 
põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 
võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 
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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.

Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 
isikuandmeid ja eraelu puutumatust 
kahjustavaks juhul, kui selle tulemuseks 
võib olla identiteedivargus või pettus, 
füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine. 
Teatises tuleks kirjeldada isikuandmetega 
seotud rikkumise olemust, samuti tuleks 
anda asjaomasele üksikisikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 
järelevalveasutusega, pidades kinni tema 
või muude asjakohaste asutuste (nt 
õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 
andmesubjekti võimalus vähendada kahju 
tekkimise otsest ohtu nõuab tema 
operatiivset teavitamist, samas kui 
võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

Or. pl

Muudatusettepanek 93
Françoise Castex

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. 

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 72 tunni jooksul. Kui 72 tunni
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 
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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.

Üksikisikut, kelle isikuandmeid rikkumine 
kahjustada võib, tuleks teavitada 
põhjendamatu viivituseta, et ta saaks võtta 
vajalikke ettevaatusabinõusid. Rikkumist 
tuleks pidada andmesubjekti isikuandmeid 
ja eraelu puutumatust kahjustavaks juhul, 
kui selle tulemuseks võib olla 
identiteedivargus või pettus, füüsiline 
kahju, märkimisväärne alandamine või 
maine kahjustamine. Teatises tuleks 
kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise olemust, samuti tuleks anda 
asjaomasele üksikisikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 
järelevalveasutusega, pidades kinni tema 
või muude asjakohaste asutuste (nt 
õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 
andmesubjekti võimalus vähendada kahju 
tekkimise otsest ohtu nõuab tema 
operatiivset teavitamist, samas kui 
võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Françoise Castex

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 

(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. Keeldu 
kohaldatakse ka nende riikide suhtes, kus 
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kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni konsultatsioonid.

komisjon on juba tuvastanud piisava 
kaitse puudumist. Sellisel juhul tuleks ette 
näha komisjoni ja sellise kolmanda riigi 
või rahvusvahelise organisatsiooni 
konsultatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 95
József Szájer

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.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et andmekaitse-eeskirjad ei takista põhjendamatult avaliku sektori avalikku 
järelevalvet. Nagu on väljendatud Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamustes, tuleks seetõttu tagada ametlike dokumentide 
üldise kättesaadavuse põhimõtte järgimine.
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Muudatusettepanek 98
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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; taotluse selgelt 
liiga mahukaks tunnistamise kriteeriumide 
ja tingimuste ning andmesubjekti õiguste 
kasutamise tasude täpsustamine; 
andmesubjekti teavitamise ja andmetega 
tutvumise õiguse kriteeriumid ja nõuded; 
vastutava töötleja vastutuse ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
kriteeriumid ja nõuded; volitatud töötleja; 
dokumenteerimise ja töötlemise turvalisuse 
kriteeriumid ja nõuded; 
andmekaitseametniku määramine ja tema 
ülesanded; sertifitseerimismehhanismidele 
esitatavad kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; 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.
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sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused;
töötlemine tervise kaitse eesmärgil;
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 100

Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Muudatusettepanek 101
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Selleks et vähendada küsitlustele vastamise koormust, on riikide statistikaametitel ja 
komisjonil 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 102
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) andmed esitatakse anonüümselt.

Or. en

Selgitus

Anonüümsed andmed ei ole määratluse kohaselt isikuandmed.

Muudatusettepanek 103
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) isikuandmeid töötlevad pädevad 
asutused valimisnimekirjade 
koostamiseks.

Or. es

Selgitus

Selleks et vähendada küsitlustele vastamise koormust, on riikide statistikaametitele ja 
komisjonil 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 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
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Käesolevat määrust kohaldatakse 
väljaspool liitu elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes liidus 
tegutseva vastutava või volitatud töötleja 
poolt seoses tema majandustegevusega 
kolmandas riigis või kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

ELi ettevõtjatele või tööandjatele ei tohiks võimaldada ebaseaduslikku juurdepääsu töötajate 
isikuandmetele nende käitumise kontrollimiseks, nende musta nimekirja kandmiseks 
ametiühingutegevuse pärast jms, sõltumata sellest, kas töötaja asub ELis või väljaspool.

Muudatusettepanek 105
Sajjad Karim

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 unikaalselt tuvastatav 
vahenditega, mida vastutav töötleja või mis 
tahes muu füüsiline või juriidiline isik 
tavaliselt kasutavad, nagu nimi, isikukood, 
asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 
samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust. Kui tuvastamine nõuab 
ebaproportsionaalselt palju aega, jõudu 
või materiaalseid vahendeid, loetakse elav 
füüsiline isik mittetuvastatavaks;

Or. en

Selgitus

See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab kasutada anonüümseid ja 
varjunimega tähistatud andmeid ning soodustab andmesubjektide huvide kaitse häid 
äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe andmesubjektiga (kuna seda 
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ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi edendada andmete kasutamist 
äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.

Muudatusettepanek 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 või 
juriidiline isik, kelle isikusamasus on 
tuvastatud. Tuvastatud isikusamasusega 
isik on isik, kelle isikusamasus on otseselt 
või kaudselt tuvastatav vahenditega, mida 
vastutav töötleja või mis tahes muu 
füüsiline isik tavaliselt kasutavad ja mille 
kasutamine ei nõua liigseid kulusid, aega 
ega toiminguid;

Or. pl

Muudatusettepanek 107
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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, 

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

isiku soolist, füüsilist, füsioloogilist, 
geneetilist, vaimset, majanduslikku, 
kultuurilist ja sotsiaalset tunnust või isiku 
seksuaalne sättumus;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 108
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marielle Gallo

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

(2 a) „varjunimega tähistatud andmed” –
kõik 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 
ja iseseisvat tehnilist ja organisatsioonilist 
kontrolli, et tagada sellist mitteseostamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „töötlemine” – isikuandmete või nende 
kogumitega tehtav automatiseeritud või 
automatiseerimata toiming või toimingute 
kogum, nagu kogumine, salvestamine, 
korrastamine, struktureerimine, 
säilitamine, kohandamine ja muutmine, 
päringute teostamine, lugemine, 
kasutamine, üleandmine, levitamine ja
muul moel kättesaadavaks tegemine, 
ühitamine või ühendamine, kustutamine 
ja hävitamine;

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

Or. en

Selgitus

See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab kasutada anonüümseid ja 
varjunimega tähistatud andmeid ning soodustab andmesubjektide huvide kaitse häid 
äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe andmesubjektiga (kuna seda 
ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi edendada andmete kasutamist 
äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.
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Muudatusettepanek 111
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „varjunimega tähistatud andmed” –
mis tahes isikuandmed, mida on kogutud, 
muudetud või muul viisil töödeldud nii, et 
neid omaette ei saa enam omistada 
andmesubjektile, kasutamata selleks 
eraldi ja omaette tehnilist ja 
organisatsioonilist kontrolli nõudvaid 
lisaandmeid või nõuaks siis selline 
omistamine ebaproportsionaalselt palju 
aega;

Or. en

Selgitus

See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab kasutada anonüümseid ja 
varjunimega tähistatud andmeid ning soodustab andmesubjektide huvide kaitse häid 
äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe andmesubjektiga (kuna seda 
ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi edendada andmete kasutamist 
äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.

Muudatusettepanek 112
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 Artikkel 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 113
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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;



AM\920534ET.doc 35/216 PE500.695v01-00

ET

või liikmesriigi õiguses;

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
andmesubjekti igasugune avaldus või 
käitumine, mis näitab tema nõusolekut 
kavandatava andmete töötlemisega. 
Vaikimist või tegevusetust ei loeta 
nõusolekuks;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus, millega 
andmesubjekt kas avalduse vormis või 
nõusolekut väljendava tegevusega annab 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid;

Or. pl

Muudatusettepanek 116
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 117
Rebecca Taylor

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

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

Or. en

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 118
Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja – sealhulgas sellise vastutava 
töötleja, kes on ka volitatud töötleja –
selline asukoht liidus, kus otsustatakse 
isikuandmete kaitse põhimõtted, võttes 
arvesse kõnealuse tegevuskoha valdavat 
mõju teistele, eelkõige kontserni puhul, 
isikuandmete kaitse eeskirjade või 
asjaomaste kaitse-eeskirjade 
rakendamisel, või kui otsuseid 
isikuandmete töötlemise eesmärkide, 
tingimuste ja vahendite kohta ei tehta 
liidus, siis asukoht liidus, kus vastutav 
töötleja oma tegevuse käigus peamiselt 
andmeid töötleb. Sellise volitatud töötleja 
puhul, kes ei ole ühtlasi vastutav töötleja, 
on peamine tegevuskoht tema juhtkonna 
asukoht liidus, kusjuures ettevõte või 
ettevõtete kontsern teatab oma peamise 
tegevuskoha pädevale asutusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 119
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(1) ettevõtete kontserni Euroopa 
peakorteri asukoht;

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 120
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) vastutava töötleja või volitatud 
töötleja „peamine tegevuskoht” – tema 
selline asukoht liidus, kus otsustatakse
isikuandmete kaitse põhimõtted, võttes 
arvesse kõnealuse tegevuskoha valdavat 
mõju teistele, eelkõige kontsernide puhul, 
isikuandmete kaitse eeskirjade või 
asjaomaste andmekaitse-eeskirjade 
rakendamisel või kui otsuseid 
isikuandmete töötlemise eesmärkide, 
tingimuste ja vahendite kohta ei tehta 
liidus, siis asukoht liidus, kus vastutav 
töötleja või volitatud töötleja oma tegevuse 
käigus peamiselt andmeid töötleb;

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja, volitatud töötleja või kontserni 
selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta. 
Vastutav töötleja, volitatud töötleja või 
kontsern määrab andmekaitsenõuete 
täitmise eesmärgil peamise tegevuskoha ja 
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peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

teavitab sellest asjaomast riiklikku 
järelevalveasutust. Riiklik 
järelevalveasutus võib peamise 
tegevuskoha määramise suhtes esinevate 
erimeelsuste korral paluda Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamust ja nõu.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb määratlust kohaldada võrdselt vastutava töötleja, volitatud 
töötleja ja kontserni suhtes. Paljudel juhtudel tegutsevad ettevõtjad eri liikmesriikides ja 
andmekaitsenõuete täitmise eesmärkidel peamise tegevuskoha määramine peaks olema nende 
vastutus.

Muudatusettepanek 122
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja kui volitatud töötleja puhul on see 
tema ametlik tegevuskoht ELis, kui see on 
sama koht, kus tehakse institutsiooni, 
ettevõtte või kontserni peamisi otsuseid, 
vastasel juhul peab peamine tegevuskoht 
olema viimati nimetatud koht;

Or. es

Selgitus

Peamise tegevuskoha määratlemiseks kasutatavad kriteeriumid ei ole kõige sobivamad selle 
mõiste sidumiseks peamiste otsustega isikuandmete töötlemise eesmärkide, tingimuste ja 
vahendite kohta. Eelistatakse mõistet, mis langeb kokku selle ettevõtte või kontserni 
institutsionaalse või äritegevuse ametliku asukohaga, kus tehakse institutsiooni, ettevõtte või 
kontserni peamisi otsuseid.
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Muudatusettepanek 123
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 124
Marielle Gallo

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 töötaja või volitatud 
töötaja töötlemistoimingute üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 125
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) „valimisnimekirjad” –
valimisõiguslike inimeste isiku- ja 
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elukohaandmetega teave;

Or. es

Muudatusettepanek 126
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) „infoühiskonna teenused” – eraldi 
taotluse alusel, kaugside teel ja 
elektrooniliselt osutatavad teenused, mille 
all peetakse silmas allikast väljasaadetud 
ja saaja poolt elektrooniliste 
andmetöötlusseadmetega vastu võetud 
teenuseid, sealhulgas andmete digitaalset 
pakkimist ja talletamist, ning mida 
saadetakse, edastatakse ja võetakse vastu 
kaablite, raadio, optiliste või muude 
elektromagnetiliste vahendite kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 127
Sajjad Karim

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 
ei ületa selle otstarbe piire, mille tarvis 
neid töödeldakse, ning et neid töödeldakse 
ainult sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta 
teabe töötlemine ei võimalda saavutada 
seatud eesmärke;

Or. en
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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.

Muudatusettepanek 128
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Selgitus

Suurema selguse, lihtsuse ja tõhususe huvides.

Muudatusettepanek 129
Antonio López-Istúriz White

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;
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Or. es

Selgitus

Suurema selguse, lihtsuse ja tõhususe huvides.

Muudatusettepanek 130
Sajjad Karim

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- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklites 81 ja 83
sätestatud eeskirjade ja tingimustega ning 
kui korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid peaks saama säilitada ka pikemaajaliselt tervisekaitse eesmärkidel (artikkel 81) 
ning ajaloo- ja statistikauurimuste ja teadustöö tarvis (artikkel 83), mida komisjoni tekstis 
juba nimetatakse. See tagab kõigi vajalike andmete olemasolu, et andmesubjekti eest kõige 
sobivamal viisil hoolt kanda.

Muudatusettepanek 131
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt e
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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;

Or. en

Selgitus

Tervishoiu võimaldamiseks peaks saama säilitada isikuandmeid ka pikemaajaliselt kooskõlas 
artiklis 81 sätestatud tingimustega.

Muudatusettepanek 132
Antonio López-Istúriz White

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, ilma et see piiraks artiklis 83 
sätestatud eeskirjade kohaldamist; 

Or. es
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Selgitus

See peaks olema artiklis 83, kus käsitletakse kõiki küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning teadustöö eesmärgil.

Muudatusettepanek 133
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Andmeid töötleva isiku vastutus ei ole andmetöötluse põhimõte iseenesest, vaid selle tagajärg.

Muudatusettepanek 134
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 135
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 136
Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles 

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles 
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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.

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. 
Samuti ei kohaldata seda juhul, kui 
töötlemine vastab käesoleva lõike ühele 
või mitmele teisele tingimusele.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles 
andmesubjekti, eriti lapse huvid, 
põhiõigused ja vabadused, mille nimel 

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles 
andmesubjekti, eriti lapse huvid, 
põhiõigused ja vabadused, mille nimel 



AM\920534ET.doc 49/216 PE500.695v01-00

ET

tuleb kaitsta isikuandmeid. Seda tingimust 
ei kohaldata, kui andmeid töötleb avaliku 
sektori asutus oma ülesannete täitmiseks.

tuleb kaitsta isikuandmeid. Seda tingimust 
ei kohaldata, kui andmeid töötleb avaliku 
sektori asutus oma ülesannete täitmiseks. 
Seda tingimust ei pea kohaldama ka 
juhul, kui andmeid on võimalik töödelda 
ühe või mitme käesolevas punktis 
sätestatud põhimõtte alusel.

Or. pl

Muudatusettepanek 139
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 140
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) töödeldakse üksnes varjunimega 
tähistatud andmeid.
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Or. en

Selgitus

See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab kasutada anonüümseid ja 
varjunimega tähistatud andmeid ning soodustab andmesubjektide huvide kaitse häid 
äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe andmesubjektiga (kuna seda 
ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi edendada andmete kasutamist 
äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.

Muudatusettepanek 141
Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Andmekaitsenõukogu peaks 
koostama loetelu ühiste kriteeriumide 
kohta, mida tuleb täita, et edasist 
töötlemist võiks pidada vastavaks 
tingimusele, mille eesmärgil isikuandmeid 
algselt koguti.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ELi õiguses ja liikmesriikide õigusaktides
tuleb lähtuda avalikust huvist või teiste 
isikute õiguste ja vabaduste kaitsmise 
eesmärgist ning arvestada isikuandmete 
kaitse õiguse olemust, ja see peab olema 
proportsionaalne taotletava õiguspärase 
eesmärgiga.
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Or. es

Selgitus

Nõudeid tuleb täita mitte ainult liikmesriikide õigusaktides, vaid ka liidu õiguses.

Muudatusettepanek 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 punktis f osutatud juhul teavitab 
vastutav töötleja andmesubjekti selgelt ja 
eraldi sellisest töötlemisest. Vastutav 
töötleja näitab ja avaldab ka põhjused, 
mille alusel on tal põhjust uskuda, et tema 
õigustatud huvi on kõnealusel juhul 
olulisem kui andmesubjekti põhiõiguste ja 
-vabaduste ülimuslikkus.

Or. pl

Muudatusettepanek 144
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 145
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Lõikes 5 ette nähtud volitus komisjonile läheb liiga kaugele, sest see käsitleb määruse olulisi 
osi. Need osad tuleks kõnealuses õigusaktis välja töötada.

Muudatusettepanek 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Andmeid ei kasutata andmesubjekti 
huvide vastaselt distsiplinaarkuulamistel 
ega tema musta nimekirja kandmiseks, 
talle töötamiskeelu seadmiseks või tema 
töölevõtmise tõkestamiseks.
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Or. en

Selgitus

Täpsustamist vajab asjaolu, et andmeid ei tohi kunagi kasutada tööhõive küsimustes 
andmesubjekti huvide vastaselt.

Muudatusettepanek 147
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 ka 
elektroonilisel kujul.

Or. pl

Muudatusettepanek 149
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 150
Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui andmesubjekt keeldub nõusoleku 
andmisest, võib vastutav töötleja keelduda 
andmesubjektile teenuse osutamisest 
juhul, kui andmete töötlemine on teenuse 
osutamiseks või teenuse korrektsuse 
tagamiseks vajalik.

Or. pl
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Muudatusettepanek 151
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Selleks et kinnitada, et vabas vormis väljendatud nõusolekul võivad olla seadusega ettenähtud 
tagajärjed, ei ole vaja eraldi õigussätet; piisab sellest, kui läbirääkimiste soovi puhul 
tuginetakse üldeeskirjadele.

Muudatusettepanek 152
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selliste terminite nagu „selgelt ebavõrdne olukord” kasutamine põhjustab tõenäoliselt 
õiguslikku ebakindlust. Pealegi on need ebavajalikud, sest lepinguõiguses, sealhulgas 
tarbijakaitseõiguses, tagatakse asjakohased kaitsemeetmed pettuse, ähvarduste, ebaõiglase 
ekspluateerimise jms eest ja kõnealuseid kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ka isikuandmete 
töötlemise lepingute suhtes.



PE500.695v01-00 56/216 AM\920534ET.doc

ET

Muudatusettepanek 153
Rebecca Taylor

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 selle tulemusena puudub tal 
nõusoleku andmisel vabadus.

Or. en

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 154
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmete kogumise ja töötlemise 
korral üksnes äriotstarbel peab 
andmesubjektil olema õigus saada tasu 
nõusoleku eest andmete töötlemiseks. 
Õigus sellisele tasule ei või olla 
andmesubjekti nõusolekust loobumise 
põhjus.

Or. it

Muudatusettepanek 155
Francesco Enrico Speroni
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on volitatud võtma vastavalt 
artiklile 86 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada andmesubjekti nõusoleku 
eest isikuandmete töötlemiseks 
äriotstarbel ettenähtud tasu summa, laad 
ja makseviis.

Or. it

Muudatusettepanek 156
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 
infoühiskonna teenuste pakkumisel otse 
lapsele, on kuni 13aastase lapse 
isikuandmete töötlemiseks tavaliselt vaja
lapse vanema või eeskostja nõusolekut või 
luba. 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.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleb võtta tasakaalu kogutud andmete tasandi ja lapsele avaldatava ohu vahel, 
näiteks lihtsas teabevahetuses, nagu uudiskirjade tellimisel. Selle praegusel kujul võib 
komisjoni ettepanek põhjustada paljude laste väljajätmise infoühiskonnast, sest selles 
eeldatakse, et kõik lapsevanemad tegelevad oma lastega täiel määral, mis ei ole alati nii. Kui 
lapsega toimub tihe suhtlus, on lapsevanema nõusolek hädavajalik, aga kaaluda tuleb 
järkjärgulist lähenemisviisi.
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Muudatusettepanek 157
Françoise Castex

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 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. Kontrollitava 
nõusoleku saamise meetodid ei põhjusta 
isikuandmete edasist töötlemist, mis oleks 
muidu ebavajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Sajjad Karim

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 tervis- ja 
sotsiaalhoiualastes õigusaktides seatakse 
füüsilise vanuse asemel esikohale 
üksikisiku pädevus.

Or. en
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Selgitus

Tervis- ja sotsiaalhoiule lapsevanema või -hooldaja poolt loa andmine ei peaks olema vajalik, 
kui lapsel on endal otsustusõigus. Lastekaitsega seotud juhtudel ei ole alati andmesubjekti 
huvides, kui tema vanemal või hooldajal on juurdepääs tema andmetele, ja seda tuleb 
õigusaktides kajastada.

Muudatusettepanek 159
Rebecca Taylor

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 tervis- ja 
sotsiaalhoiualastes õigusaktides seatakse 
füüsilise vanuse asemel esikohale 
üksikisiku küpsus ja pädevus.

Or. en

Selgitus

Lastekaitsega seotud juhtudel ei ole alati andmesubjekti parimates huvides, kui tema vanemal 
või hooldajal on juurdepääs tema andmetele, ja seda tuleb siinkohal kajastada. Mõnes 
liikmesriigis on alla 13aastasel isikul õigus anda nõusolekut meditsiiniliseks raviks, kui on 
hinnatud, et ta on selleks pädev.

Muudatusettepanek 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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 

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

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.

Or. en

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 161
Antonio López-Istúriz White

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 õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks 
või õiguste tunnustamiseks, teostamiseks 
või kaitsmiseks igat liiki haldusmenetluse 
raames või

Or. es

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.

Muudatusettepanek 162
József Szájer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 163
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) töötlemine on vajalik ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, samuti mitteabielulise 
põlvnemise kindlaksmääramiseks 
ametlikus või haldusalases kohtueelses 
uurimises, kui artiklis 83 osutatud 
tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 
võetud, või

Or. es

Muudatusettepanek 164
Antonio López-Istúriz White

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



PE500.695v01-00 62/216 AM\920534ET.doc

ET

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.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 165
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Lõikes 3 ette nähtud volitamine läheb liiga kaugele, 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 166
Marielle Gallo

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja järgib isikuandmete 
töötlemisel ja andmesubjektide õiguste 
kaitsmisel läbipaistvuse ja kättesaadavuse 
põhimõtet. Sel eesmärgil võib ta neid 
kriteeriumeid levitada, töötades välja 
poliitika, mille ta teeb kõikidele 
andmesubjektidele teatavaks.

Or. es

Selgitus

Kinnitatakse läbipaistvuse ja kättesaadavuse põhimõte, jättes samas võimaluse töötada 
määruse raames välja konkreetsed poliitikameetmed.

Muudatusettepanek 168
Antonio López-Istúriz White
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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, võimaluse piires 
selges ja lihtsas keeles. Seda tuleb eelkõige 
arvesse võtta juhul, kui teavet esitatakse 
lastele.

Or. es

Selgitus

Nõustutakse, et teavet tuleb andmesubjektile anda arusaadavas, selges ja lihtsas keeles. 
Leitakse siiski, et nõue, et keelekasutust tuleb kohandada andmesubjekti vajadustele, on liigne 
ja üldiselt raskesti teostatav.

Muudatusettepanek 169
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja annab artiklis 14
osutatud teavet ning hõlbustab artiklites 13 
ja 15–19 nimetatud andmesubjekti õiguste 
kasutamist. Ta sätestab eelkõige 
mehhanismid, mille kohaselt lihtsustatakse 
artiklites 13 ja 15–19 osutatud toimingute 
tegemise taotluse esitamist. Kui peetakse 
vajalikuks, saab kogu selle teabe 
dokumenteerida poliitikadokumentide ja 
toimimisjuhendite vormis, et lihtsustada 
selle teada saamist ja käitlemist.

Or. es

Selgitus

Tähtis on, et oleks võimalik teavet saada ja õigusi kasutada. Selleks võib mõnel institutsioonil 
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oma suuruse või keerukuse tõttu olla vajalik kehtestada andmesubjektide huvides selgelt 
määratletud menetlused nimetatud õiguste teostamiseks, samas kui väiksemad või väga lihtsa 
struktuuriga organisatsioonid ei vaja otseselt menetlusi või nende puhul piisab kõige rohkem 
sellest, et nad annavad andmesubjektidele väga lühidalt teavet selle kohta, kuidas nad peavad 
toimima.

Muudatusettepanek 170
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata, kuid mitte hiljem kui 
40 kalendripäeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamist, artiklites 13 ja 15–19 
sätestatud toimingute tegemisest ja esitab 
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 kontrollija 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.

Or. en
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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 171
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 
teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 
võeta. Kui taotlused on 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 
toimingute tegemisest. Sel juhul lasub 
vastutaval töötlejal kohustus tõendada, et 
taotlus on selgelt põhjendamatu.

Or. en

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 172
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a
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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;

Or. es

Muudatusettepanek 173
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 174
Antonio López-Istúriz White

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;
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Or. es

Selgitus

Andmesubjektile vajaliku teabe andmiseks piisab selgest viitest andmetöötluse eesmärkidele, 
peale selle võivad andmesubjektid kahtluse korral küsida lisateavet, mida nad peavad 
asjakohaseks. Seega ei ole vaja lisada lepingule klausleid või üldtingimusi või õiguspärase 
huvi täiendavat selgitust.

Muudatusettepanek 175
Francesco Enrico Speroni

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, 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.
Andmete töötlemise korral üksnes 
äriotstarbel andmesubjekti nõusoleku eest 
isikuandmete töötlemiseks ettenähtud tasu 
summa, laad ja makseviis;

Or. it

Muudatusettepanek 176
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) võimaluse korral isikuandmete 
säilitamise tähtaeg;

Or. es
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Muudatusettepanek 177
Tadeusz Zwiefka

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; 

Or. pl

Muudatusettepanek 178
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 179
Antonio López-Istúriz White

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

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele ning 
järelevalveasutuse kontaktandmed;

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele;

Or. es

Muudatusettepanek 180
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Andmesubjektil on õigus saada kohe teada, kui on avastatud, et tema isikuandmetele on 
ebaseaduslikult ligi pääsetud, et neid tema vastu kasutada (näiteks ametiühinguaktivistide 
musta nimekirja kandmiseks või nende töölevõtmise takistamiseks).

Muudatusettepanek 182
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Selgitus

Mõne tegevusala puhul võib olla vajalik minimaalne paindlikkus, 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 183
Klaus-Heiner Lehne

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmesubjektil peab olema alati õigus teada, kui tema isikuandmetele on ebaseaduslikult ligi 
pääsetud, eriti kui neid kasutatakse seejärel tema vastu, näiteks ametiühinguaktivistide musta 
nimekirja kandmiseks ja nende töölevõtmise takistamiseks, kuna sellise ebaseadusliku 
tegevuse kohta on piisavalt tõendeid (vt Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo 2009 
Consultancy Association juhtum musta nimekirja kandmise kohta).

Muudatusettepanek 185
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 
(mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlemise kohta)1

tähenduses või
_____________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 186
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete suhtes.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 187
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 
vastutavalt töötlejalt taotluse alusel 
kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid 
töödeldakse või mitte. Kui vastutav 
töötleja töötleb suures koguses faile, mis 
käsitlevad andmesubjekti, võib 
andmesubjekt nõuda, et vastutav töötleja 
täpsustaks asjakohaselt enne teabe 
saamist, millis(t)e faili(de) või milliste 
konkreetsete tegevusalade kohta on tema 
taotlus esitatud. Juhul kui andmesubjekti 
isikuandmeid töödeldakse, esitab vastutav 
töötleja talle järgmise teabe:

Or. es

Muudatusettepanek 188
Tadeusz Zwiefka

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 
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määramise kriteeriumid; 

Or. pl

Muudatusettepanek 189
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 190
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) kui andmeid kogutakse ja 
töödeldakse tasuta teenuste osutamise 
eest, siis vajaduse korral vastutava 
töötleja hinnang andmesubjekti andmete 
hinnangulise väärtuse kohta.

Or. en

Selgitus

Isikuandmed on kaubeldavad ja andmesubjektid on suures osas teadmatud oma andmete 
väärtusest andmete vastutavate ja volitatud töötlejate jaoks. Kui vastutav töötleja esitab 
taotluse korral hinnangu andmesubjekti andmete hinnangulise väärtuse kohta, võimaldaks see 
andmesubjektil teha täielikult teadliku otsuse oma andmete kasutamise kohta ja aitaks samuti 
piirata turu ühekülgsust, andes tarbijatele suurema võimu.
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Muudatusettepanek 191
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) profiilianalüüsil põhinevate 
meetmete puhul mõistlik teave 
profiilianalüüsi aluseks oleva põhimõtte 
kohta;

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigused on tingimata vajalikud, et andmesubjektidel oleks suurem võim 
tegutseda ise oma andmete kaitsjana ja kasutada oma õigusi vastutavate töötlejate suhtes. 
Nad on üks peamisi võimalusi vastutavate töötlejate vastutusele võtmiseks. Sel põhjusel tuleks 
tugevdada õigust teabele, andmetega tutvumisele, andmete muutmisele, kustutamisele ja 
ülekantavusele, et kasutajad mõistaksid, mis juhtub nende andmetega, ja oskaksid seda 
kontrollida. Piirduda tuleks väga väheste erandite ja vabastustega.

Muudatusettepanek 192
Antonio López-Istúriz White

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.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Esimene lõik on ülearune, sest selles nimetatud andmete edastamist on juba käsitletud 
eelmises lõikes, ja selle lõike teine taane käsitleb uuesti tehnoloogiast sõltumatuse küsimusi, 
mis ei vasta meie seisukohtadele, nagu on eespool märgitud.

Muudatusettepanek 193
Françoise Castex

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

Or. en

Muudatusettepanek 194
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõiget 1 ei kohaldata varjunimega 
tähistatud andmete suhtes.

Or. en

Selgitus

See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab kasutada anonüümseid ja 
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varjunimega tähistatud andmeid ning soodustab andmesubjektide huvide kaitse häid 
äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe andmesubjektiga (kuna seda 
ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi edendada andmete kasutamist 
äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.

Muudatusettepanek 195
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus olla unustatud ja õigus andmete 
kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele

Or. en

Selgitus

Õigus olla unustatud on mõiste, mis on suurel määral ühildamatu sellega, kuidas 
andmesubjekte käsitlev teave ringleb veebikeskkonnas. Andmekaitsesubjekti õiguse olla 
unustatud tunnustamine nõuaks liiga kõrgel tasemel bürokraatlikke vastavusega seotud 
kulusid ja neid on suure tõenäosusega võimatu rakendada / tagada. Sellele vaatamata võib 
teatud tingimuste korral toetada kustutamise õigust.

Muudatusettepanek 196
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On raske täpselt määratleda, millal isikuandmeid ei ole kindlalt rohkem võimalik 
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ärieesmärkidel kasutada. Andmete süstemaatiline kustutamine nende otsese kasutamise 
puudumise korral põhjustaks ebaproportsionaalseid nõuetele vastavusega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 197
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktile a või kui nõusolekukohane 
andmete talletamise tähtaeg on lõppenud;

Or. en

Selgitus

Nõue on liiga lai ja põhjustaks suuri nõuetele vastavusega seotud kulusid, sest andmeid tuleks 
süstemaatiliselt kustutada (kui nende säilitamiseks ei ole õiguslikku põhjendust).

Muudatusettepanek 198
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmete töötlemine ei vasta käesolevale 
määrusele muudel põhjustel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva sätte võimalikud tagajärjed on ebaselged ja neid tuleb täpsustada.
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Muudatusettepanek 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) andmete töötlemiseks ei saa olla 
muud seaduslikku alust kui 
andmesubjekti nõusolek.

Or. pl

Muudatusettepanek 200
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmete kustutamise õigust ei 
kohaldata, kui isikuandmete säilitamine 
on vajalik lepingu sõlmimiseks 
organisatsiooni ja andmesubjekti vahel 
või kui kehtib regulatiivne nõue andmete 
säilitamiseks või pettuse vältimise 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Uue ettepanekuga kehtestatakse asjakohased tingimused andmesubjekti andmete kustutamise 
õiguse piiramiseks vastavalt äritegevuse ja regulatiivsete eesmärkidega seotud vajadustele.

Muudatusettepanek 201
Arlene McCarthy

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

Or. en

Muudatusettepanek 202
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse interneti olemust ja võimalust postitada teavet üle maailma erinevatele 
võrgusaitidele, ei ole see säte teostatav.
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Muudatusettepanek 203
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmesubjekti õigused on tingimata vajalikud, et andmesubjektidel oleks suurem võim 
tegutseda ise oma andmete kaitsjana ja kasutada oma õigusi vastutavate töötlejate suhtes. 
Nad on üks peamisi võimalusi vastutavate töötlejate vastutusele võtmiseks. Sel põhjusel tuleks 
tugevdada õigust teabele, andmetega tutvumisele, andmete muutmisele, kustutamisele ja 
ülekantavusele, et kasutajad mõistaksid, mis juhtub nende andmetega, ja oskaksid seda 
kontrollida. Piirduda tuleks väga väheste erandite ja vabastustega.

Muudatusettepanek 204
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Juhul kui lõikes 1 osutatud vastutav 
töötleja on sõnaselgelt või vaikimisi 
lubanud kolmandatele isikutele 
juurdepääsu isikuandmetele, peab ta enda 
avaldatud andmete suhtes võtma tarvitusele 
kõik mõistlikud ja oma võimetele vastavad 
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 vastutavat töötlejat, kes on lubanud 
isikuandmetele juurdepääsu, enam ei ole, 
puuduvad tema kontaktandmed või 
andmesubjekt ei saa temaga kontakti 
muul põhjusel, on andmesubjektil õigus 
nõuda teistelt vastutavatelt töötlejatelt 
oma isikuandmetega seotud linkide, 
koopiate või paljunduste kustutamist.

Or. es

Selgitus

Andmete andja vastutus või mitte vastutamine andmete saaja tegude eest tuleb kindlaks 
määrata igal üksikjuhul eraldi, olenevalt faktidest ja konkreetsetest asjaoludest, mis on 
oluliselt erinev sellest, kui kehtestada objektiivne vastutus õiguse suhtes olla unustatud.

Muudatusettepanek 205
Rebecca Taylor

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;
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 206
Rebecca Taylor

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;

Or. en

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 207
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 208
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lõikes 4 osutatud juhtudel. (e) lõikes 4 osutatud juhtudel.

Punktides a–d vaadeldud juhtudel võib 
andmesubjekt kasutada õigust esitada 
vastuväiteid oma isikuandmetele 
osutavate linkide loomise, andmekoopiate 
ja -korduste tegemise kohta. Selle õiguse 
teostatavus määratakse kindlaks, 
arvestades kõiki asjaolusid konkreetse 
juhtumi puhul, püüdes ühtlasi mitte 
rikkuda konkreetset andmete säilitamise 
alust.

Or. es

Muudatusettepanek 209
Antonio López-Istúriz White

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;
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c) lõikes 4 osutatud isikuandmete 
töötlemise piiramise tingimused.

Or. es

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 210
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kui andmesubjekti taotletud vorm ei lange 
kokku andmetöötluse vormiga, võib 
vastutav töötleja võtta konverteerimise 
eest tasu, mis ei tohi ületada teenuse 
osutamise turuhinda.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekut põhjendab see, et teabe taotlemisel teatud vormis, mis ei lange kokku 
andmetöötluse vormiga, on tegemist uue teenusega, mille eest ei saa jätta tasumata. Teiselt 
poolt, kui antakse võimalus saada andmeid teatud vormis, näib loogiline, et konverteerimise 
tasu ei maksa vastutav töötleja. Näib mõistlik näha ette võimalus võtta tasu andmete 
konverteerimise eest teatud nõutavatesse vormingutesse.
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Muudatusettepanek 211
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Muudatusettepanek 212
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutav töötleja, kelle süsteemist andmed 
pärinevad, kustutab andmed, välja 
arvatud juhul, kui nende töötlemise 
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järjepidevus on kaitstud muul seaduses 
sätestatud alusel. ELi õiguse ja 
liikmesriikide õigusaktidega võib 
reguleerida juhtusid, mille puhul on 
õiguslik kohustus andmeid säilitada 
taotletava eesmärgiga proportsionaalsete 
avaliku huvi eesmärkide alusel ja 
arvestades isikuandmete kaitse õiguse 
olemust.

Or. es

Selgitus

Põhimõtteliselt ei eelda andmete ülekantavus andmete koopia saamise tähenduses tingimata 
andmete kustutamist. Sellegipoolest, kui rääkida otsesest ülekantavusest, see tähendab 
andmete ülekandmisest ühelt vastutavalt töötlejalt teisele, võib tekkida siiski andmete 
kustutamise küsimus. Siinkohal on seega vajalikud mõned kaitseabinõud juhtudeks, kui 
andmed on vaja säilitada.

Muudatusettepanek 213
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vastutav töötleja määrab kindlaks 
lõikes 1 osutatud elektroonilise vormingu 
ning isikuandmete lõike 2 kohase 
edastamise tehnilised standardid ja korra, 
võttes aluseks ühtlustatud tööstusnormid; 
kui nimetatud norme ei ole juba kindlaks 
määratud, töötavad need 
standardimisasutuste kaudu välja tööstuse 
valdkonna sidusrühmad.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 214
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 215
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 216
Antonio López-Istúriz White
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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 
igasugusel kujul kasutamise või 
töötlemise, kui esitatud on vastuväide 
seoses lõikega 2, ei tohi vastutav töötleja 
selliseid isikuandmeid enam kasutada ega 
muul viisil töödelda. 

Or. es

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 217
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab kasutada anonüümseid ja 
varjunimega tähistatud andmeid ning soodustab andmesubjektide huvide kaitse häid 
äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe andmesubjektiga (kuna seda 
ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi edendada andmete kasutamist 
äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.

Muudatusettepanek 218
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Profiilianalüüsil põhinevad meetmed Automaatsel töötlemisel põhinevad 
meetmed

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 219
Sajjad Karim

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 

1. Andmesubjekti suhtes ei tohi kohaldada 
ebaõiglast või diskrimineerivat otsust, mis 
põhineb üksnes automaatsel töötlemisel, 
millega hinnatakse andmesubjekti
teatavaid isiklikke aspekte.
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käitumist.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 220
Rebecca Taylor

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 õiguslike tagajärgedega või teda 
halvasti mõjutavat otsust, mis põhineb 
üksnes automaatsel töötlemisel, millega 
hinnatakse andmesubjekti teatavaid 
isiklikke aspekte või analüüsitakse või 
prognoositakse tema tööpanust, 
majanduslikku olukorda, asukohta, tervist, 
eelistusi, usaldusväärsust ja käitumist.

Or. en

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 221
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 Artikkel 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 222
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 223
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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, sealhulgas lõiked 3 ja 4, võib 
isiku suhtes võtta lõikes 1 osutatud 
meetmena käsitatavat meedet ainult juhul, 
kui töötlemine:

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 Artikkel 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 224
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

asjakohased meetmed, sealhulgas õigus 
saada mõistlikku teavet profiilianalüüsi 
aluseks oleva põhimõtte kohta ning õigus
otsesele isiklikule kontaktile, mis hõlmab 
selgitust pärast isiklikku kontakti tehtud 
otsuse kohta, või

Or. en

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 enpealkirid 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 Artikkel 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 225
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 Artikkel 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 226
Marielle Gallo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 227
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 228
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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 
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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 enpealkirid 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 Artikkel 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 229
Marielle Gallo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) põhineb artikli 6 lõike 1 punktides a–f 
sätestatud olukordadel.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 231
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 Artikkel that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
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sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Muudatusettepanek 232
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be enpealkirid 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 
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groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Artikkel 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 233
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 enpealkirid 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 Artikkel 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.
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Muudatusettepanek 234
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 235
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 
vastutav töötleja artiklite 14 ja 15 kohase 
teavitamise korral teabe selle kohta, kas 
töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 
eesmärgil ning millist mõju võib selline 
töötlemine avaldada andmesubjektile, ja ka 
teabe selle kohta, millise põhimõtte alusel 
valitakse töödeldavad andmed.

Or. en
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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 enpealkirid 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 Artikkel 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 236
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 237
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 238
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon võtab kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest vastavalt 
artiklile 86 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse andmesubjektide
lõikes 2 osutatud õigustatud huvi 
kaitsmiseks sobivate meetmete võtmise 
kriteeriumid ja tingimused. Enne oma 
ettepanekute avaldamist konsulteerib 
komisjon nende osas andmesubjektide 
esindajatega ja Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga.

Or. en

Selgitus

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
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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 enpealkirid 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 Artikkel 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 239
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 240
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete hulka 
kuuluvad eelkõige:

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete hulka 
kuuluvad käesolevas peatükis sätestatud 
juhtudel ja kooskõlas selles sätestatud 
õigusnormidega:

Or. es

Muudatusettepanek 241
Rebecca Taylor

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:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 242
Antonio López-Istúriz White

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 
kindlaksmääratud 
sertifitseerimispoliitikale.
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Or. es

Muudatusettepanek 243
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Muudatusettepanek 244
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 245
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vajaduse korral võib vastu võtta 
kohustuslikud meetmed, millega tagatakse 
kaupade ja teenuste rühmade loomine 
ning nende vaikimisi väärtuste vastavus 
käesoleva määruse nõuetele seoses 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel. Kõnealused meetmed on 
sätestatud [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses .../2012, mis käsitleb 
Euroopa standardimist ja millega
muudetakse nõukogu 
direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 
97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 
2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ 
ja tunnistatakse kehtetuks 
otsus 87/95/EMÜ ja otsus 
nr 1673/2006/EÜ].

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1
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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 tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, millega 
tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 
määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmine.

Or. pl

Muudatusettepanek 247
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 248
Sajjad Karim

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 249
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Kõnealune säte ei ole enam vajalik. Toetatakse üldist käsitusviisi, mis põhineb üldisel 
aruandekohustusel, mida toetatakse selles seisukohas ja mis paneb avaliku sektori asutused 
keskenduma peamiselt eesmärkidele ja tulemustele, mitte niivõrd vahenditele. Aluseks olevas 
õigusnormis ettenähtud eesmärgid saab saavutada heade tavade loetelu dokumenteerimisega, 
mille saab teha andmesubjektidele kättesaadavaks, ilma et oleks vaja rangelt normatiivset 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 250
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 23 lõike 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 251
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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osutatud kontrollimenetlusele.

Or. es

Selgitus

Viidates eelmises lõikes esitatud selgitusele.

Muudatusettepanek 252
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 23 lõike 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 253
Antonio López-Istúriz White

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 

Kui mitu vastutavat töötlejat määravad 
ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise 
eesmärgid, tingimused ja vahendid, on nad 
kaasvastutavad töötlejad, kes omavaheliste 
kokkulepetega kehtestavad igaühe 
vastutuse käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmisel, eelkõige 
andmesubjekti õiguste kasutamise korra ja 
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mehhanismid. mehhanismid. Selleks, et nendele 
kokkulepetele saaks tugineda 
andmesubjektide vastu, on vaja, et need 
oleksid dokumenteeritud ja eelnevalt 
andmesubjektidele teatavaks tehtud; 
vastasel juhul saab kõnealuseid õigusi 
teostada täiel määral iga vastutava 
töötleja puhul, kes on kohustatud tagama 
täpselt seaduses sätestatud teenuste 
osutamise.

Or. es

Muudatusettepanek 254
Marielle Gallo

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 255
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. it

Muudatusettepanek 256
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on vähem kui 250 töötajaga ettevõte või välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 257
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Muudatusettepanek 258
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) pakub liidu andmesubjektidele kaupu 
ja teenuseid ainult juhuti.

välja jäetud
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Or. it

Muudatusettepanek 259
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 
isikuandmeid töödelda enda nimel, 
kusjuures andmete töötlemisel oleks 
töötlejal teostatav võimalus tuvastada 
andmesubjekt, volitab ta selleks töötleja, 
kes võtab käesoleva määruse nõuete 
täitmiseks ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmiseks vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, eelkõige 
tehnilisi turbemeetmeid ja töötlemise 
organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 
nende järgimise. Vastutav töötleja vastutab 
ainuisikuliselt käesoleva määruse nõuete 
täitmise eest.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 260
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

on dokumenteeritud registreeritud 
andmekandjal, volitatud töötlejat ja 
vastutavat töötlejat omavahel siduva 
lepingu või muu õigusakti alusel, milles on 
eelkõige sätestatud, et volitatud töötleja:

Or. es

Muudatusettepanek 261
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaasab teisi töötlejaid ainult vastutava 
töötleja eelneval loal;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõue, et töötleja peab teiste töötlejate kaasamiseks vastutavalt töötlejalt eelneva loa saama, 
tekitab uut koormust, ilma et oleks selge, kuidas see aitab andmekaitset parandada. Samuti ei 
ole see rakendatav pilvandmetöötluse kontekstis ja eriti siis, kui nõuet tõlgendatakse nii, et 
konkreetsete töötlejate kaasamiseks on vaja eelnevat nõusolekut. Niisugune nõue tuleks välja 
jätta.

Muudatusettepanek 262
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es



PE500.695v01-00 118/216 AM\920534ET.doc

ET

Selgitus

Nõue, et need peavad sisaldama üldisemalt kõiki juhiseid kirjalikult, võib kujutada endast 
ebaproportsionaalset koormust, eriti kui sellesse kuuluvad ka edasised juhised, mis antakse 
pärast lepingu sõlmimist ja lepingu raames. Tavaliselt edastatakse tegevusjuhised 
elektrooniliselt ja nendest jääb kindel jälg. Näib mõistlik, et lepingusuhe vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja vahel dokumenteeritakse andmekandjal, millest jääb jälg. See sõnastus näib 
meile sobivam kui „kirjalikult” kitsas, piiratumas tähenduses.

Muudatusettepanek 263
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastutav töötleja loetakse lõikes 1 
sätestatud kohustused täitnuks, kui ta 
valib volitatud töötleja, kes on 
vabatahtlikult esitanud sertifikaadi või 
vabatahtlikult hankinud sertifikaadi, 
pitseri või märgise käesoleva määruse 
artikli 38 või 39 tähenduses, millega 
näidatakse asjakohaste standardsete 
tehniliste ja korralduslike meetmete 
täitmist vastavalt käesolevas määruses 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks pakkuda vastutavatele ja volitatud töötlejatele selgeid stiimuleid turvalisuse 
ja eraelu puutumatuse kaitse meetmete tugevdamiseks. Kui vastutavad ja volitatud töötlejad 
pakuvad välja täiendavaid andmekaitsemeetmeid, mis on heakskiidetud standarditega 
kooskõlas või lähevad neist kaugemale, ja kui nad suudavad seda kindlate sertifikaatidega 
tõendada, tuleks neile esitada vähem üksikasjalikke nõudeid. See suurendaks paindlikkust ja 
vähendaks pilvandmetöötluse pakkujate ja klientide koormust.

Muudatusettepanek 264
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid eesmärgil, mis ei vasta 
vastutava töötleja antud ülesandele, 
käsitatakse volitatud töötlejat sellise 
töötlemise suhtes vastutava töötlejana ja 
tema suhtes kohaldatakse artiklis 24 
sätestatud kaasvastutuse eeskirju, ilma et 
see piiraks vastutava töötleja vastutust 
oma ametikohustuste täitmisel.

Or. es

Selgitus

Teatud juhtudel võib vastutus kokku langeda, mis tuleb ära märkida. Ilma et see piiraks 
võimalust, et volitatud töötleja on ülekoormuse tõttu kohustatud ise andmeid töötlema ja on 
selle eest vastutav (ultra vires), ei saa välistada võimalust, et põhiline vastutav töötleja on 
järelevalves teinud vea.

Muudatusettepanek 265
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 266
Antonio López-Istúriz White

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 
peavad olema valmis taotluse korral 
avaliku sektori asutusi teavitama 
nõuetekohaselt kõikidest omal vastutusel 
tehtud töötlemistoimingutest.

Or. es

Muudatusettepanek 267
Sajjad Karim

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.

Or. en

Selgitus

Tõhusa andmekaitse jaoks on nõutav, et organisatsioonidel oleks piisavalt dokumenteeritud 
aruandlus oma andmetöötlustegevuse kohta, aga iga töötlemistoimingu dokumentide 
säilitamine on ebaproportsionaalselt koormav. Bürokraatlike vajaduste rahuldamise asemel 
peaks dokumenteerimine aitama vastutavatel ja volitatud töötlejatel oma kohustusi täita.
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Muudatusettepanek 268
Rebecca Taylor

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.

Or. en

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 269
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama vähemalt 
järgmisi andmeid:

2. Ettevõtetel või organisatsioonidel, kellel 
ei ole andmekaitsevolinikku või kehtivat 
piisavat sertifikaati, peab olema 
seadusega kehtestatud mudel kõikide 
omal vastutusel tehtud 
andmetöötlustoimingute 
dokumenteerimiseks. Dokumendid peavad 
sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

Or. es

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.
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Muudatusettepanek 270
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

2. Põhidokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

Or. en

Selgitus

Muudatus on kooskõlas põhjenduse 65 ja artikli 28 lõike 1 muudatustega.

Muudatusettepanek 271
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 272
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) töötlemise üldised eesmärgid;
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Or. en

Selgitus

Muudatus aitab vähendada nii vastutavate kui ka volitatud töötlejate halduskoormust.

Muudatusettepanek 273
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) kui isikuandmeid edastatakse 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ning juhul, kui tegemist 
artikli 44 lõike 1 punktis h osutatud 
edastamisega, siis viide rakendatud 
kaitsemeetmetele;

Or. en

Selgitus

Muudatus aitab vähendada nii vastutavate kui ka volitatud töötlejate halduskoormust.

Muudatusettepanek 274
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta alati, kui see on 
võimalik;

Or. es
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Selgitus

Õigusaktis nimetatud bürokraatlike erinõuete puhul leitakse kooskõlas teiste kõnealuses 
valdkonnas varem esitatud seisukohtadega, et lõike 2 punktis g ette nähtud andmete 
kustutamise tähtaegu tuleb kohaldada teatud paindlikkusega, sest on palju 
andmetöötlusjuhtusid, kus asjaomaseid andmeid ei saa alati täpselt esitada või saab neid 
esitada ainult väga üldiselt.

Muudatusettepanek 275
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita 
füüsiline isik;
b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

Or. it

Muudatusettepanek 276
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Seda tüüpi olukordade puhul on lõikes 2 ette nähtud dokumenteerimisnõue kõnealuse artikli 
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lõikes 4 välja jäetud, erandiks on ettevõtted ja organisatsioonid, kes tegelevad ainult 
isikuandmete töötlemisega. Neil on kolm eespool analüüsitud valikuvõimalust: volitamine, 
sertifitseerimine või seaduses ette nähtud dokumenteerimine.

Muudatusettepanek 277
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 
volitatud töötleja ning vajaduse korral ka 
töötleja esindaja ülesandeid.

Or. es

Muudatusettepanek 278
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 279
Antonio López-Istúriz White
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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, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
teevad vastavalt vajadusele 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.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 280
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

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.

2. 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.

Or. es

Selgitus

Lõikes 2 puudub viide esindajale, kes esindab vastutavat töötlejat väljaspool ELi.
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Muudatusettepanek 281
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Turvalisuse valdkonnas piisab sellest, kui kehtestatakse selgelt eesmärgid ja sellest lähtuvalt 
kontrollitakse vajaduse korral tulemusi ja võetakse vajalikud sunnimeetmed. Seepärast on 
vaja jätta ruumi paindlikkusele, et osalejad saaksid kehtestada oma turvameetmed, lähtudes 
iga sektori ja allsektori eripärast, ilma et oleks vaja üksikasjalikumat reguleerimist 
delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 282
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Viidatakse eelmisele selgitusele.

Muudatusettepanek 283
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isikuandmetega seotud rikkumiste 
korral, mis kujutavad endast oma 
omaduste tõttu märkimisväärset ohtu 
isikute eraelu puutumatusele, teavitab 
vastutav töötleja põhjendamatu viivituseta
sellest järelevalveasutust.

Or. es

Selgitus

Ei näi mõistlik kehtestada teatamis- ja dokumenteerimiskohustus iga turvalisusega seotud 
juhtumi suhtes, vaid ainult nende juhtumite suhtes, mis oma omaduste tõttu kujutavad endast 
märkimisväärset ohtu isikute eraelu puutumatusele. Liigsed teatamised, sealhulgas lihtsad 
tõrked ilma edasiste tagajärgedeta, võivad vähendada järelevalveasutuste kontrolli- ja 
keskendumisvõimet. Kehtestatud 24tunnine tähtaeg võib osutuda paljudel juhtudel praktikas 
teostamatuks. Oluline on mõistlikult lühike tähtaeg.

Muudatusettepanek 284
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus järelevalveasutusele teatamiseks ette nähtud 24tunnise ajavahemiku korral ei jää 
vastutavale töötlejale piisavalt aega rikkumise mõju ja tagajärgede täielikuks hindamiseks ja 
parima leevendamiskava koostamiseks. Seetõttu on kohasem kasutada isikuandmetega seotud 
rikkumisest teatamise kohta direktiivi 2009/136/EÜ sõnastust.

Muudatusettepanek 285
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 286
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsiseks rikkumiseks loetakse juhtumid, 
mille puhul on olemas tõenäosus, et 
isikuandmete kaitse nõuete rikkumine 
võib mõjutada negatiivselt andmesubjekti 
eraelu puutumatust.

Or. pl



AM\920534ET.doc 131/216 PE500.695v01-00

ET

Muudatusettepanek 288
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmete kaitse nõuete rikkumisest ei 
ole vaja teatada juhul, kui vastutav 
töötleja on loonud asjakohased 
kaitsevahendid ja neid vahendeid on 
kasutatud andmete puhul, mida 
isikuandmete kaitse nõuete rikkumine 
hõlmas. Selliste tehniliste 
kaitseabinõudega muudetakse andmed 
loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

Or. pl

Muudatusettepanek 290
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teates tuleb vähemalt: 3. Teates tuleb märkida vajalikud 
asjaolud, et järelevalveasutus saaks 
hinnata asjaolusid ja nende tagajärgi 
ning vajaduse korral soovitada järgmisi 
võetavaid meetmeid:

Or. es

Selgitus

Teatiste sisu ei ole vaja üksikasjalikult reguleerida, arvestades nende üksikjuhtude rohkust, 
mis võivad praktikas esineda, ja eri sektorite eripära. Peaks piisama sellest, kui 
järelevalveasutusele edastatakse andmed, mis on tõeliselt vajalikud juhtumite ja nende 
tagajärgede hindamiseks. Teatise põhiosad peaksid olema järgmised: asjaolud, tõendatud ja 
hinnatavad tagajärjed, võetud ja/või võetavad meetmed.

Muudatusettepanek 291
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Ilma et see 
piiraks eespool sätestatut, peab vastutav 
töötleja või vajaduse korral volitatud 
töötleja registrit lõike 1 alla 
mittekuuluvate, kuid isikuandmete 
töötlemisega seotud tõrgete ja juhtumite 
kohta, mis on kättesaadav 
järelevalveasutustele, kes saavad taotleda 
sellest aeg-ajalt koopiaid.

Or. es

Selgitus

Kuigi võib esineda turvalisusega seoses väiksemaid juhtumeid, mis siiski ei kujuta iseenesest 
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ohtu eraelu puutumatusele, on kohane need tuvastada ja dokumenteerida, et teha 
ennetustööd. Selleks peetakse kohaseks pidada isikuandmete turvalisusega seotud väiksemate 
juhtumite registrit, millele on järelevalveasutustel juurdepääs.

Muudatusettepanek 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutus peab 
avalikustatud/teatatud rikkumiste 
avalikku registrit.

Or. pl

Muudatusettepanek 293
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjoni delegeeritud õigusaktid peaksid siinkohal piirduma ühtse vormi kehtestamisega 
juhtumitest teatamise ning tõrgete ja juhtumite registri pidamise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 294
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele lõikes 3 sätestatud 
korras esitatavate teatiste tüüpvormi, 
samuti tõrgete ja juhtumite registri 
tüüpvormi. Need rakendusaktid võetakse 
vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 295
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmesubjekti ei teavitata juhtudel, kus 
see võib selgelt takistada käimasolevat 
uurimist või pärssida või aeglustada 
turvanõude rikkumise küsimuse 
lahendamist. Liidu õiguses ja 
liikmesriikide õigusaktides võib neid 
juhtusid käsitleda, milleks on vaja igal 
juhul järgida avaliku huvi eesmärki ja 
arvestada andmekaitse õiguse olemusega.

Or. es

Selgitus

Ollakse seisukohal, et vaja on ette näha mingit tüüpi kaitsemeetmed nendeks juhtudeks, kus 
ühe andmesubjekti või mõne andmesubjekti teavitamine võiks kahjustada turvanõude 
rikkumise uurimist ja/või rikkumise küsimuse lahendamist. Selleks tehakse ettepanek lisada 
uus lõik, milles sätestatakse seda tüüpi erandid.
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Muudatusettepanek 296
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Praegune lõige 5 tuleb välja jätta, sest sellega komisjonile antud õigused ületavad 
delegeeritud õigusaktide volituste piire; samas ei ole vaja täpsustada artiklis 32 nimetatud 
juhtusid, mille õigesti tõlgendamine peaks olema kehtestatud järelevalvesüsteemis ja viimase 
võimalusena kohtus.

Muudatusettepanek 297
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele juhul, kui organisatsioonis ei ole 
andmekaitsevolinikku või organisatsioonil 
puudub kehtiv piisav sertifikaat suure 
riskiga andmetöötluseks.
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Or. es

Muudatusettepanek 298
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõju hindamise vabatahtlikuks muutmine vabastab asjatust kohustusest vastutavad töötlejad 
ja volitatud töötlejad, kelle tegevus andmesubjekti eraelu puutumatust ei ohusta. See säte 
toimib koos artikli 79 muudatustega, mille kohaselt otsus mõju hinnata on üks tegur, mida 
halduskaristuste määramisel arvesse võetakse.

Muudatusettepanek 299
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 

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 
kui töötlemine on vajalik artikli 6 lõike 1 
punktis c osutatud seadusjärgse kohustuse 
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õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

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.

Or. en

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 avalik asutus või organ või lepinguliselt tegutsev eraõiguslik organisatsioon.

Muudatusettepanek 300
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

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 301
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui organisatsioonis ei ole 
andmekaitsevolinikku või organisatsioonil 
puudub kehtiv piisav sertifikaat, taotleb 
vastavalt vajadusele kas vastutav töötleja 
või volitatud töötleja 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.

Or. es

Selgitus

Seda probleemi tuleks käsitleda rahvusvaheliste andmeülekannete valdkonnas, sest mitte 
kõikidel ettevõtetel ei ole võimalik luua oma ettevõttes andmekaitsevoliniku ametikoht, ja vaja 
on otsida alternatiivseid vorme selleks, et vältida seda, et kõikidele neile organisatsioonidele, 
kellel on vähem vahendeid, langeks suur bürokraatlik koormus.

Muudatusettepanek 302
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja konsulteerib
järelevalveasutusega enne isikuandmete 

2. Kui organisatsioonis ei ole 
andmekaitsevolinikku või organisatsioonil 
puudub kehtiv piisav sertifikaat, 
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töötlemise algust, et tagada kavandatud 
töötlemise vastavus käesoleva määruse 
nõuetele ning vähendada 
andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui:

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

Or. es

Selgitus

Viidatakse eelmisele selgitusele.

Muudatusettepanek 303
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid konsulteerivad 
järelevalveasutusega, kui nad valmistavad 
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.

välja jäetud

Or. es

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 304
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võivad nimetada ametisse 
andmekaitseametniku, kui:

Or. es

Muudatusettepanek 305
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
peaksid määrama ametisse 
andmekaitseametniku, kui:

Or. en

Selgitus

Andmekaitseametniku määramist tuleks toetada, kuid seda ei tohiks muuta kohustuslikuks, et 
see ei tekitaks ebaproportsionaalseid finants- ja halduskohustusi organisatsioonidele, kelle 
tegevus andmesubjekti eraelu puutumatust tõsiselt ei ohusta. Muudatusettepanek on seotud 
ECRi muudatusettepanekutega artiklile 79, millega tagatakse, et andmekaitseasutused 
võtaksid halduskaristuste üle otsustamisel arvesse andmekaitseametniku olemasolu või 
puudumist, ning millega antakse andmekaitseasutustele volitused andmekaitseametnike 
määramiseks halduskaristuse ühe vormina.

Muudatusettepanek 306
Evelyn Regner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

määravad ametiühinguesindaja kaasamisel 
ametisse andmekaitseametniku vastavalt 
kokkuleppele töötajate huvide esindusega, 
kui:

Or. de

Muudatusettepanek 307
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötleja on avaliku sektori asutus või 
organ või

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Andmekaitsevoliniku ametikoht ei pea olema kohustuslik, vaid vabatahtlik ja seda tuleb 
stimuleerida teatud eeliste andmisega põhiliselt bürokraatlike halduskohustuste vähendamise 
ning menetluste ja toimingute paindlikumaks muutmise kaudu. Leitakse, et miski ei takista 
koos nende eelistega liikmesriikidel oma pädevuse raames rakendada või oma riiklikus 
poliitikas ette näha muud laadi soodustusi.

Muudatusettepanek 308
Rebecca Taylor

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 310
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga
ettevõte või

b) töötleja on vähemalt 50 töötajaga
ettevõte või 

Or. it

Muudatusettepanek 311
Evelyn Regner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähemalt 250 töötajaga 
ettevõte või

b) töötleja töötleb rohkem kui 20 isiku 
isikuandmeid või

Or. de

Muudatusettepanek 312
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 313
Rebecca Taylor

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.

Or. en

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.

Muudatusettepanek 314
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2



PE500.695v01-00 144/216 AM\920534ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kontsern võib määrata ühe ühise
andmekaitseametniku

Or. es

Muudatusettepanek 315
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sellesse kontserni kuuluvad ettevõtjad 
asuvad rohkem kui ühes liikmesriigis, 
tuleb igas liikmesriigis määrata ametisse 
andmekaitseametnik ja selle menetluse 
ajal täidetakse lõike 1 punktide b ja c 
tingimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 316
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es
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Muudatusettepanek 317
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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 318
Antonio López-Istúriz White

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.
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Or. es

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 319
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 320
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
tagavad, et andmekaitseametnik järgib oma 
ülesannete ja kohustuste täitmisel 
käesolevas määruses sätestatud eeskirju, 
ilma et ta võiks vastu võtta juhiseid, mis 
võiksid kahjustada tema ametikohast 
tingitud tööülesannete täitmist. 
Andmekaitseametnik allub otse vastutava 
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töötleja või volitatud töötleja juhtkonnale.

Or. es

Selgitus

Volinik peab järgima ühelt poolt institutsiooni sisekorda, aga teiselt poolt on tal ka seaduslik 
mandaat, mis nõuab, et ta toimiks objektiivselt ja kooskõlas määruses sätestatud 
eeskirjadega, aidates nii määrust nõuetekohaselt rakendada. See aga ei tähenda, et ta võiks 
oma tegevuses organisatsiooni eesmärkidest täiesti eemalduda või koguni toimida neile 
vastupidiselt.

Muudatusettepanek 321
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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 322
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat 
ja volitatud töötlejat seoses nende 

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

kohustustega, mis tulenevad käesolevast 
määrusest;

Or. es

Muudatusettepanek 323
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada artiklis 28 osutatud 
dokumenteerimine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 324
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 325
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud ülesannete,
sertifitseerimise, ametiseisundi, volituste ja 
vahendite suhtes kohaldatavaid kriteeriume 
ja nõudeid.

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

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 326
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et aidata kaasa käesoleva 
määruse nõuetekohasele kohaldamisele, 
võttes arvesse andmetöötlussektorite 
eripära, toetavad liikmesriigid, 
järelevalveasutused ja komisjon 
toimimisjuhendite koostamist eelkõige 
järgmise kohta:

1. Selleks et aidata kaasa käesoleva 
määruse nõuetekohasele kohaldamisele, 
võttes arvesse andmetöötlussektorite 
eripära, toetavad liikmesriigid, 
järelevalveasutused ja komisjon 
toimimisjuhendite koostamist 
osaluspõhimõttel eelkõige järgmise kohta:

Or. es

Muudatusettepanek 327
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tarbijaõiguste järgimine;

Or. it

Muudatusettepanek 328
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib oma rakendusaktiga 
otsustada, et talle vastavalt lõikele 3 
esitatud toimimisjuhendid ning nende 
muudatused ja täiendused kehtivad terves 
liidus. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 88 artiklis 2
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 329
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon tagab nõuetekohase 
teavitamise lõike 4 kohase otsusega terves 
liidus kehtivaks tunnistatud 
toimimisjuhenditest.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 330
Antonio López-Istúriz White
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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 tasandil sertifitseerimispoliitika on 
koostanud Euroopa Andmekaitsenõukogu 
koos teiste asjaomaste osalejatega ja selle 
kiidab ametlikult heaks komisjon. See 
poliitika keskendub mitte ainult 
institutsioonidele, vaid eelkõige kõnealuse 
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.

Or. es

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 
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antud soodustuste kaotamise näol.

Muudatusettepanek 331
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Selgitus

Kõnealuse artikli lõige 1, milles kasutatakse väljendit „täiendavat luba”, jätab mulje, et kuigi 
on olemas otsus nõuetele vastavuse kohta, puudub algne luba edastamiseks. 
Muudatusettepaneku esitajad nii ei arva. 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 332
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 

a) õigusriigi põhimõtte kehtivuse ja 
kindlustatuse tase, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad isikuandmete 
kaitse alased ametieeskirjad ja 
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andmesubjektide halduslikud ja
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

turvameetmed ning samuti õiguskaitse 
kättesaadavus ning õigusnõuete esitamise 
võimalus ja tõhus kohtulik kaitse, 
sealhulgas kaebeõigus ja 
õiguskaitsevahendid nii haldustasandil kui 
ka kohtus, eelkõige nende liidus elavate 
andmesubjektide puhul, kelle isikuandmeid 
edastatakse;

Or. es

Muudatusettepanek 333
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 334
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed, ja kui see on mõju 
hindamise põhjal asjakohane, siis juhul, 
kui vastutav või volitatud töötleja on 
kindlaks teinud, et andmete saaja 
kolmandas riigis täidab rangeid 
andmekaitse standardeid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ECRi muudatusettepanekutega, mille siht on ergutada vastutavaid töötlejaid 
täitma rangeid andmekaitsestandardeid, korraldades vabatahtlikult mõju hindamist.

Muudatusettepanek 335
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ergutades vastutavaid töötlejaid 
korraldama vabatahtlikult mõju 
hindamist.

Or. en

Selgitus

Parlamendi poliitikaosakonna koostatud uurimuses andmekaitsepaketi reformimise kohta 
juhitakse tähelepanu sellele, et käesoleva määruse ettepaneku kohaselt ei hõlma 
standardklauslid volitatud töötlejate ja muude töötlejate vahelisi lepinguid. See puudus võib 
seada ELi ettevõtjad ja alustavad uue tehnoloogia ettevõtted märgatavalt halvemasse 
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olukorda. Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse nimetatud puudust kõrvaldada.

Muudatusettepanek 336
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 337
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Selgitus

Kuigi leitakse, et lõigetes 4 ja 5 ette nähtud eelnevad load võib asendada andmekaitsevoliniku 
sekkumisega, kui selline ametikoht on olemas, on vajalik piisav ja kehtiv sertifikaat, mis on 
väljastatud artiklis 39 ette nähtud sertifitseerimispoliitika raames.

Muudatusettepanek 338
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 
lõike 2 alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab juhul, 
kui organisatsioonis ei ole 
andmekaitsevolinikku või kui 
organisatsioonil puudub piisav või kehtiv 
ametlik sertifikaat, vastutav töötleja või 
volitatud töötleja saama eelneva loa 
edastamise või edastamistoimingute 
kogumi või edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 
lõike 2 alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

Or. es

Selgitus

Viidatakse eelmisele selgitusele.
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Muudatusettepanek 339
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) on koostatud kontserni poolt vastavalt 
töötajate huvide esinduse ja 
andmekaitseametniku heakskiidule 
asjaomases tegevuskohas;

Or. de

Muudatusettepanek 340
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva teabevahetuse 
vormi ja korra käesoleva artikli tähenduses. 
Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Väljend „elektroonilise” tuleb välja jätta vastavalt tehnoloogianeutraalsuse põhimõttele, 
millest tuleks määruses juhinduda.

Muudatusettepanek 341
Arlene McCarthy
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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

Or. en

Muudatusettepanek 342
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) edastamine on vajalik õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks 
või õiguste tunnustamiseks ja 
teostamiseks haldusmenetluses või

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 343
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides, kui see 
on nimetatud artikli alusel ette nähtud, 
ning teavitavad edastamisest 
järelevalveasutust.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas seisukohaga lõikes 6 leitakse, et dokumenteerimiskohustused artiklis 28 ette nähtud 
vormis on vajalikud siis, kui need osutuvad vajalikuks vastavalt muudatusettepanekule, mis 
esitati artikli kohta, see tähendab, kui ei ole andmekaitsevolinikku või puudub kehtiv piisav 
sertifikaat. Ülejäänud juhtusid reguleerib üldine aruandekohustuse põhimõte vastavalt artikli 
28 lõikele 1.

Muudatusettepanek 344
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

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.
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Muudatusettepanek 345
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Andmete avaldamine juhul, kui liidu 

õigusaktidega ei ole see lubatud
1. Ühtki kolmanda riigi kohtu otsust ega 
ühtki kolmanda riigi haldusasutuse 
otsust, millega nõutakse, et vastutav 
töötleja või volitatud töötleja avaldaks 
isikuandmeid, ei tunnustata ega pöörata 
täitmisele ühelgi viisil, ilma et see piiraks 
taotleva kolmanda riigi ja ELi või 
liikmesriigi vahel kehtiva vastastikuse 
abistamise lepingu või rahvusvahelise 
lepingu kohaldamist.
2. Kui kolmanda riigi kohtu otsuses või 
kolmanda riigi haldusasutuse otsuses 
nõutakse, et vastutav töötleja või volitatud 
töötleja avaldaks isikuandmeid, teavitab 
vastutav või volitatud töötleja või 
vastutava töötleja esindaja tema 
olemasolu korral järelevalveasutust 
taotlusest viivitamata ja peab saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa andmete 
edastamiseks kooskõlas artikli 34 lõike 1 
punktiga d.
3. Järelevalveasutus hindab taotletud 
avalikustamise vastavust määrusele ning 
eriti seda, kas avalikustamine on vajalik 
ja seaduses nõutav kooskõlas artikli 44 
lõike 1 punktidega d ja e ning lõikega 5.
4. Järelevalveasutus teavitab taotlusest 
pädevat riigiasutust. Ühtlasi teavitab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
taotlusest ja järelevalveasutuse antud 
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loast andmesubjekti.
5. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 
viidatud järelevalveasutuse teavitamise ja 
lõikes 4 viidatud andmesubjekti teabe 
standardvormingu ning teavitamise ja 
teabe suhtes kohaldatava korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst pärineb lekitatud teenistustevahelise konsultatsiooni 
algdokumendist. See kaitseb olukorra eest, kus kolmandad riigid tahavad jõustada oma 
seadusi piiriüleselt. Kaitse on vajalik, sest mõnes kolmandas riigis kehtivad seadused, mis 
sunnivad vastutavaid töötlejaid avalikustama isikuandmeid ilma asjakohaste 
kaitsemeetmeteta. Kolmanda riigi ametiasutused võivad tutvuda Euroopa vastutavate 
töötlejate valduses olevate isikuandmetega ainult vastastikuse õigusabi menetluste kaudu.

Muudatusettepanek 346
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutused võivad lõike 1 
punktides a ja b ette nähtud eesmärgil 
teavet vahetada ja teha koostööd oma 
pädevuste teostamisega seotud 
tegevusaladel ja käesoleva määrusega 
reguleeritud õiguste kaitse valdkonnas.

Or. es

Selgitus

Siinkohal soovitatud tekstiga tahetakse õigusakti täiendada, kehtestades tingimused, mille 
korral saab selliseid lepinguid sõlmida ja tegevusi läbi viia. Väljapakutud mudel on üle 
võetud mudelist, mis sätestati pädevate asutuste auditeerimisalase koostöö jaoks 17. mai 
2006. aasta direktiivis 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ.
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Muudatusettepanek 347
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Koostööd võib teha järgmistel 
tingimustel:
a) kolmandate riikide pädevatele 
asutustele on antud isikuandmete kaitse 
alased pädevused ja pädevused 
valdkondades, mille arutamine kuulub 
kehtiva seaduse alusel nende 
pädevusvaldkonda;
b) asjaomased pädevad asutused on kokku 
leppinud vastastikkusel põhinevas 
töökorralduses;
c) isikuandmete edastamine kolmandasse 
riiki on kooskõlas käesoleva määruse 
V peatükiga.

Or. es

Selgitus

Siinkohal soovitatud tekstiga tahetakse õigusakti täiendada, kehtestades tingimused, mille 
korral saab selliseid lepinguid sõlmida ja tegevusi läbi viia. Väljapakutud mudel on üle 
võetud mudelist, mis sätestati pädevate asutuste auditeerimisalase koostöö jaoks 17. mai 
2006. aasta direktiivis 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ.

Muudatusettepanek 348
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõike 2 a punktis b osutatud 
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töökorraldusega tagatakse järgmine:
a) pädevad asutused põhjendavad 
koostöötaotluse eesmärki;
b) teavet saava kolmanda riigi pädevates 
asutustes töötavate või varem töötanud 
isikute suhtes kehtivad ametisaladuse 
hoidmise kohustused;
c) kolmanda riigi pädevad asutused 
saavad kasutada koostöö tulemusi ainult 
isikuandmete kaitsega seotud ülesannete 
täitmiseks;
d) kui kolmanda riigi pädev asutus 
kavatseb koostöö raames saadud teavet 
edasi anda kolmandatele isikutele, peab ta 
selleks saama eelneva kirjaliku eriloa 
avaliku sektori asutustelt, kes on talle 
selle teabe andnud, välja arvatud juhul, 
kui andmete edastamine on nõutav tema 
riigisisese õigusega või kohtu 
korraldusega ning kui on vajalik meede 
avalike huvide kaitsmiseks seoses 
järgmiste aspektidega:
kuritegude vältimine, uurimine või 
vastutusele võtmine;
järelevalve, kontroll või õiguslik 
toimimine, sealhulgas ajutine, seoses 
ametlike volituste teostamisega 
kokkuleppe valdkonnas.
Sel juhul teavitatakse sellest eelnevalt 
teabe edastanud avaliku sektori asutust;
e) võetakse asjakohased turva- , tehnilised 
ja korraldusmeetmed isikuandmete 
kaitseks juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise, juhusliku kaotamise, 
muutmise, levitamise või lubamatu 
juurdepääsu vastu ning igasuguse muu 
isikuandmete õigusvastase töötlemise 
vastu;
f) kolmanda riigi pädeva asutuse 
koostöötaotlus jäetakse rahuldamata 
juhul, kui
see kahjustab Euroopa Ühenduse või 
taotluse saanud liikmesriigi suveräänsust, 
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julgeolekut või avalikku korda või
kui taotluse saanud liikmesriigi avaliku 
sektori asutused on juba algatanud sama 
tegevuse ja samade isikute suhtes 
kohtumenetluse.

Or. es

Selgitus

Siinkohal soovitatud tekstiga tahetakse õigusakti täiendada, kehtestades tingimused, mille 
korral saab selliseid lepinguid sõlmida ja tegevusi läbi viia. Väljapakutud mudel on üle 
võetud mudelist, mis sätestati pädevate asutuste auditeerimisalase koostöö jaoks 17. mai 
2006. aasta direktiivis 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ.

Muudatusettepanek 349
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
lõigetes 2 a ja 2 b osutatud töökorralduse.

Or. es

Selgitus

Siinkohal soovitatud tekstiga tahetakse õigusakti täiendada, kehtestades tingimused, mille 
korral saab selliseid lepinguid sõlmida ja tegevusi läbi viia. Väljapakutud mudel on üle 
võetud mudelist, mis sätestati pädevate asutuste auditeerimisalase koostöö jaoks 17. mai 
2006. aasta direktiivis 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ.

Muudatusettepanek 350
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalveasutused tegutsevad oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.

Or. es

Muudatusettepanek 351
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Muudatusettepanek 352
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es
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Muudatusettepanek 353
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Muudatusettepanek 354
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Muudatusettepanek 355
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1
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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 valitsus.

Or. es

Muudatusettepanek 356
Antonio López-Istúriz White

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, tagasikutsumise, lõpliku 
süüdimõistmise korral kuriteos või
kohustusliku pensioniea täitumise korral.

Or. es

Muudatusettepanek 357
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es
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Muudatusettepanek 358
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 359
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Muudatusettepanek 360
Antonio López-Istúriz White

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 
ametikohti käsitlevad eeskirjad;

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

Or. es
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Muudatusettepanek 361
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Muudatusettepanek 362
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Muudatusettepanek 363
Antonio López-Istúriz White

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;
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Or. es

Muudatusettepanek 364
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – punkt g

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.

Or. es

Muudatusettepanek 365
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Muudatusettepanek 366
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asutus on oma territooriumil pädev 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
tegevuse raames töötlemise korral või 
juhul, kui see mõjutab selle elanikke.

Or. fr

Muudatusettepanek 367
Antonio López-Istúriz White

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. 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, välja arvatud otsuste 
suhtes, mis tehakse vastusena artiklis 73 
nimetatud kaebustele ning millega 
kooskõlastatakse asjaomaste 
järelevalveasutuste töö, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. es

Selgitus

Ettepanek tähendab sisuliselt lisada artikli 51 lõikesse 2 üks lause, millega jäetakse selle 
kohaldamisalast välja meetmed, mida on nimetatud artiklis 73 (andmesubjektide kaebused). 
Samal ajal ja selleks, et tagada kogu teksti sidusus, pakutakse välja mitmed muudatused 
selliste sätete väljajätmiseks, mis olid „ühe ja ühtse avaliku sektori asutuse” süsteemi üldise 
laiendamise tagajärg.
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Muudatusettepanek 368
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 369
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse kriteeriumit, millest lähtutakse seisukohas sertifitseerimispoliitika tugevdamise 
kohta, leitakse, et on tähtis viidata järelevalve- või kontrolliasutus(t)e volitustele seoses selle 
poliitikaga.
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Muudatusettepanek 370
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Muudatusettepanek 371
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 372
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui 15 päeva pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata käesoleva määruse vastased 
töötlemistoimingud.

Or. es

Selgitus

Leitakse, et üks kuu võib olla liiga pikk aeg, ning tehakse süsteemi kiiruse ja usaldusväärsuse 
huvides ettepanek, et see periood oleks 15 päeva.

Muudatusettepanek 373
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui järelevalveasutus ei tegutse ühe kuu
jooksul pärast teiselt järelevalveasutuselt 
taotluse saamist, on taotluse esitanud 
järelevalveasutusel õigus võtta oma 
liikmesriigi territooriumil ajutine meede 
kooskõlas artikli 51 lõikega 1 ning esitada 
asi Euroopa Andmekaitsenõukogule 
artiklis 57 osutatud korras.

8. Kui järelevalveasutus ei tegutse 
15 päeva jooksul pärast teiselt 
järelevalveasutuselt taotluse saamist, on 
taotluse esitanud järelevalveasutusel õigus 
võtta oma liikmesriigi territooriumil ajutine 
meede kooskõlas artikli 51 lõikega 1 ning 
esitada asi Euroopa 
Andmekaitsenõukogule artiklis 57 osutatud 
korras.

Or. es

Selgitus

Leitakse, et üks kuu võib olla liiga pikk aeg, ning tehakse süsteemi kiiruse ja usaldusväärsuse 
huvides ettepanek, et see periood oleks 15 päeva.
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Muudatusettepanek 374
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui järelevalveasutus ei täida ühe 
kuu jooksul lõikes 2 nimetatud kohustust, 
on teisel järelevalveasutusel õigus võtta 
ajutine meede oma liikmesriigi 
territooriumil vastavalt artikli 51 lõikele 1.

5. Juhul kui järelevalveasutus ei täida 
15 päeva jooksul lõikes 2 nimetatud 
kohustust, on teisel järelevalveasutusel 
õigus võtta ajutine meede oma liikmesriigi 
territooriumil vastavalt artikli 51 lõikele 1.

Or. es

Selgitus

Leitakse, et üks kuu võib olla liiga pikk aeg, ning tehakse süsteemi kiiruse ja usaldusväärsuse 
huvides ettepanek, et see periood oleks 15 päeva.

Muudatusettepanek 375
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Selgitus

Vaja on, et saaks piirata kohustust, et nõukogu avaldab seisukohta teemadel, mille kohta ta 
on teatise saanud. Selleks võib tugineda artikli 58 lõikele 7, ehkki osaliselt.

Muudatusettepanek 376
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Komisjoni arvamus

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

Or. es
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Selgitus

Jäetakse välja artiklid, mis annavad komisjonile järelevalveasutuste tegevuse suhtes 
järelevalvepädevused. Järelevalveasutused peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt 
sõltumatud ning ei või olla haldus- ja/või poliitiliste organite kontrolli all või nende 
sekkumisel koordineeritavad. Komisjoni volitusi Euroopa õiguste kohaldamise järelevalve 
organina tuleb teostada ainult ja üksnes aluslepingutes ette nähtud korras.

Muudatusettepanek 377
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Meetme eelnõu peatamine

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

Selgitus

Jäetakse välja artiklid, mis annavad komisjonile järelevalveasutuste tegevuse suhtes 
järelevalvepädevused. Järelevalveasutused peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt 
sõltumatud ning ei või olla haldus- ja/või poliitiliste organite kontrolli all või nende 
sekkumisel koordineeritavad. Komisjoni volitusi Euroopa õiguste kohaldamise järelevalve 
organina tuleb teostada ainult ja üksnes aluslepingutes ette nähtud korras.

Muudatusettepanek 378
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Jäetakse välja artiklid, mis annavad komisjonile järelevalveasutuste tegevuse suhtes 
järelevalvepädevused. Järelevalveasutused peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt 
sõltumatud ning ei või olla haldus- ja/või poliitiliste organite kontrolli all või nende 
sekkumisel koordineeritavad. Komisjoni volitusi Euroopa õiguste kohaldamise järelevalve 
organina tuleb teostada ainult ja üksnes aluslepingutes ette nähtud korras.

Muudatusettepanek 379
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha artikli 59 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul otsus, milles 
teatatakse, kas artikli 58 lõike 2 punktis d 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklauslid on üldkehtivad;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Jäetakse välja artiklid, mis annavad komisjonile järelevalveasutuste tegevuse suhtes 
järelevalvepädevused. Järelevalveasutused peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt 
sõltumatud ning ei või olla haldus- ja/või poliitiliste organite kontrolli all või nende 
sekkumisel koordineeritavad. Komisjoni volitusi Euroopa õiguste kohaldamise järelevalve 
organina tuleb teostada ainult ja üksnes aluslepingutes ette nähtud korras.

Muudatusettepanek 380
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Selgitus

Jäetakse välja artiklid, mis annavad komisjonile järelevalveasutuste tegevuse suhtes 
järelevalvepädevused. Järelevalveasutused peavad olema individuaalselt ja kollektiivselt 
sõltumatud ning ei või olla haldus- ja/või poliitiliste organite kontrolli all või nende 
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sekkumisel koordineeritavad. Komisjoni volitusi Euroopa õiguste kohaldamise järelevalve 
organina tuleb teostada ainult ja üksnes aluslepingutes ette nähtud korras.

Muudatusettepanek 381
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) teeb ettepaneku Euroopa 
sertifitseerimispoliitika kohta ja võtab 
selle suhtes järelmeetmeid ja hindab neid, 
esitades nende tulemused komisjonile.

Or. es

Muudatusettepanek 382
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 383
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
sekretariaat. Euroopa 
andmekaitseinspektor tagab sekretariaadi 
töö.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
sekretariaat. Komisjoni ülesanne on 
tagada nõukogule tema sekretariaadi töö
tegemiseks vajalikud vahendid.

Or. es

Selgitus

Andmekaitseametnik on nõukogu hääle- ja valimisõigusega liige. Ei ole vastuvõetav, et ta 
täidaks samal ajal ka sekretariaadi funktsioone. Andmekaitseametnikul on võimalik nagu 
sekretäril kontrollida nõukogu töö käiku ja suunata või mõjutada seda viisil, mis ei ole 
kokkusobiv tema aktiivse liikme staatusega, isiklike ja nõukogu huvidest erinevate huvidega.

Muudatusettepanek 384
Antonio López-Istúriz White

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 elukoha
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega või et 
käesoleva määrusega antud õigused ei ole 
piisavalt tagatud.

Or. es

Selgitus

Tuleb vahet teha andmesubjekti õigusel esitada kaebus järelevalve- või kontrolliasutustele 
selleks, et teostada käesoleva määrusega antud õigusi, mis on õigus, mida ta võib nõuda ise, 
esitades isiklikult vastavad kaebused, ja õigusel, mida ta võib lasta nõuda teises lõigus 
nimetatud organisatsioonide või ühenduste kaudu vastava volituse abil.
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Muudatusettepanek 385
Francesco Enrico Speroni

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 tasuta kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui nad leiavad, et 
nendega seotud isikuandmete töötlemine ei 
ole kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. it

Muudatusettepanek 386
Rebecca Taylor

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 tema alalise 
elukoha liikmesriigis või liikmesriigis, kus 
asub vastutava töötleja peamine 
tegevuskoht, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus tekitab suuri praktilisi probleeme ja logistilisi raskusi ning esitatud 
muudatus suurendaks andmesubjekti ja riikliku järelevalveasutuse õiguskindlust.
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Muudatusettepanek 387
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga asutus, organisatsioon või 
ühendus, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, võib esitada 
järelevalveasutusele kaebuse selles
liikmesriigis käesoleva määruse sätete 
oletatava rikkumise korral. Samuti võivad 
nad kaebuse esitada ühe või mitme selles 
liikmesriigis elava andmesubjekti nimel 
käesoleva määrusega antud õiguste 
rikkumise korral alati ja juhul, kui neil on 
selleks piisavad volitused.

Or. es

Selgitus

Viidatakse eelmisele selgitusele.

Muudatusettepanek 388
Antonio López-Istúriz White

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
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Or. es

Muudatusettepanek 389
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada kohtumenetlust 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud või neid mingil viisil kahjustava
otsuse vastu.

Or. es

Selgitus

Järelevalveasutuse vastu kaebuse esitamise õigust tuleb tunnistada ka otsuste puhul, mida 
asutus võib teha kõnealuse asutuse tegevusetuse või tegemata jätmise puhul, mis võib 
kahjustada füüsilise või juriidilise isiku õigusi, samuti tuleb kindlaks määrata, millal ja mis 
tingimustes jäetakse nõue rahuldamata. Kaebuse esitamise õigust tuleb tunnistada vahetult 
neile, keda tegevus või tegemata jätmine puudutab, ning kõikidele teistele, kelle õigusi see 
võib kahjustada.

Muudatusettepanek 390
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada tasuta õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

Or. it
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Muudatusettepanek 391
Antonio López-Istúriz White

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, 
arvestatakse, et kaebus on jäetud 
rahuldamata. Samuti juhul, kui kuue 
jooksul alates kaebuse esitamisest ei ole 
järelevalveasutus kaebust lõplikult 
lahendanud, loetakse, et kaebus on jäetud 
rahuldamata.

Or. es

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.

Muudatusettepanek 392
Antonio López-Istúriz White

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
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Or. es

Muudatusettepanek 393
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Et tekst ei soosik tõlgendusi, millega võidaks selles tunnustatud kaebeõigust kitsendada, 
tehakse ettepanek jätta sätte viimane osa välja (alates sõnadest „nende isikuandmete sellise 
töötlemise ...”).

Muudatusettepanek 394
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsekaitsevahendi kohaldamist, 
sealhulgas õigust esitada 
järelevalvesugusele kaebus, nagu on 
osutatud artiklis 73, on igal füüsilisel isikul 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit, kui 
nad leiavad, et nende käesolevast 

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

määrusest tulenevaid õigusi on rikutud 
nende isikuandmete sellise töötlemise 
tulemusel, mis on vastuolus käesoleva 
määrusega.

Or. it

Muudatusettepanek 395
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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.

Muudatusettepanek 396
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Sellise mehhanismi järele puudub praktiline vajadus.

Muudatusettepanek 397
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Seoses kaebuse esitamise õigusega, mis antakse selle artikliga artikli 73 lõikes 2 nimetatud 
organisatsioonidele või ühendustele, on nende tegevuseks andmesubjektide nimel alati vaja 
piisavat volitust, lisaks on oluline, et see oleks õigusaktis märgitud piisavalt selgelt.

Muudatusettepanek 398
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigi pädeval kohtul on 
põhjus uskuda, et teises liikmesriigis 
toimub paralleelne menetlus, võtab ta 
sellele kinnituse saamiseks ühendust teise 

välja jäetud
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liikmesriigi pädeva kohtuga.

Or. es

Selgitus

Lõiked 3 ja 4 on segased. Kui need käsitlevad kohtualluvust, leiame, et see õigusakt ei ole 
sobiv seda laadi olukordade õiguskorra kehtestamiseks, sest võimalike küsimuste 
lahendamiseks, mis võivad tekkida, piisab kehtivatest õigusaktidest kohtualluvuse kohta ELi 
tasandil.

Muudatusettepanek 399
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises liikmesriigis toimuva 
paralleelse menetluse käigus käsitletakse 
sama meedet, otsust või praktikat, võib 
kohus menetluse peatada.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Lõiked 3 ja 4 on segased. Kui need käsitlevad kohtualluvust, leiame, et see õigusakt ei ole 
sobiv seda laadi olukordade õiguskorra kehtestamiseks, sest võimalike küsimuste 
lahendamiseks, mis võivad tekkida, piisab kehtivatest õigusaktidest kohtualluvuse kohta ELi 
tasandil.

Muudatusettepanek 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud 
materiaalset või mittemateriaalset kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu, 
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toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

sealhulgas musta nimekirja kandmise, või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist materiaalse või emotsionaalse
kahju tekitamise eest.

Or. en

Selgitus

Hüvitis tuleb tagada igale andmesubjektile, kelle andmeid on töödeldud ebaseaduslikult ja 
ilma tema loata, eelkõige kui andmeid on seejärel kasutatud tema praeguse töö või tulevase 
töölevõtmise tõkestamiseks.

Muudatusettepanek 401
Marielle Gallo

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. Solidaarse vastutuse 
korral võib volitatud töötaja, kes hüvitas 
andmesubjektile tekitatud kahju, kui ta 
toimis vastavalt artikli 26 lõikes 2 
osutatud õigusaktile, esitada vastutava 
töötleja vastu kaebuse, et nõuda kulude 
hüvitamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vastutav töötleja on määranud 
esindaja, kohaldatakse karistust tema 
suhtes, ilma et see piiraks karistuste 
kohaldamist vastutava töötleja suhtes.

2. Kui vastutav töötleja on määranud 
esindaja, kohaldatakse karistust tema 
suhtes selle esindaja staatuses ja talt 
nõutakse selle ülesande täitmist, ilma et 
see piiraks karistuste kohaldamist 
vastutava töötleja suhtes.

Or. es

Selgitus

Lõike 2 tekst näib selgelt viitavat nõudele, et esindaja peab täitma sanktsiooni esindatava või 
vastutava andmetöötleja tegude eest. Kui see on nii, siis on kohane täpsustada, et sanktsioon 
kehtestatakse ja seda nõutaksegi just nimelt, arvestades seda esindaja staatust.

Muudatusettepanek 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik isikud või ettevõtjad, kes 
teadaolevalt on käesoleva määruse sätteid 
rikkunud, näiteks seadusevastaselt 
kasutades töötajate isikuandmeid nende 
musta nimekirja kandmiseks või nende 
töölevõtmise tõkestamiseks, tuleks liidu 
toetustest ja rahastamisest kõrvale jätta ja 
neil ei tohiks lubada osaleda muudes 
liidu, riikliku või avaliku tasandi 
pakkumistes hankelepingute sõlmimiseks, 
kuni on tõendatud, et kohtumenetlus on 
lõpetatud ja hüvitised kannatanutele 
täielikult välja makstud.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleb selgelt sätestada, et andmekaitse-eeskirjade rikkumine ei ole lubatud ja et 
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ettevõtjad, kelle tegevus on nende eeskirjadega vastuolus, ei saa ELilt toetust niikaua, kuni 
nad niisugust tegevust jätkavad.

Muudatusettepanek 404
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ühtse kontaktpunkti põhimõtte kohaselt tagatakse selle muudatusettepanekuga, et eri 
andmekaitseasutused ei saaks ettevõtjaid ühe ja sama rikkumise eest karistada.

Muudatusettepanek 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 51 kohaselt on asjaomasel
järelevalveasutusel õigus kohaldada 
halduskaristusi kooskõlas käesoleva 
artikliga.

Or. pl

Muudatusettepanek 406
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu või hooletuse tüüpi, 
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, ja selle isiku tegelikku 
majanduslikku olukorda, kellele 
sanktsioon määrati.

Or. es

Muudatusettepanek 407
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõnealuste andmete 
tundlikkust, kõrvalekaldumise tahtlikku 
või tahtmatut iseloomu, rikkumisega 
tekitatud kahju või kahju tekkimise ohu 
suurust, 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. Vajaduse korral on 
andmekaitseasutusel õigus nõuda ka 
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andmekaitseametniku ametisse 
nimetamist, kui kõnealune asutus, 
organisatsioon või ühendus ei ole seda 
teinud.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on tagada, et tahtlike või hoolimatusest tulenevate rikkumiste eest määrataks 
tõsisemad karistused kui hooletusest põhjustatud rikkumiste puhul. Halduskaristustega seotud 
muudatusettepanekute paketiga soovitakse kindlustada, et karistus oleks rikkumisega 
vastavuses ja kõige rangemad karistused määrataks kõige tõsisemate rikkumiste eest. 
Andmekaitseasutuste õigusel nõuda andmekaitseametniku nimetamist on samuti karistuste 
proportsionaalsuse tagamise eesmärk.

Muudatusettepanek 408
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskendavad asjaolud, mille puhul 
tuleks määrata lõigetes 4–6 sätestatud 
ülemmäära lähedane halduskaristus, on 
eelkõige järgmised:
i) korduvad rikkumised, mis on sooritatud 
kehtivaid õigusakte hoolimatult eirates;
ii) koostööst keeldumine või 
jõustamisprotsessi takistamine;
iii) tahtlikud, tõsised ja tõenäoliselt 
märkimisväärset kahju põhjustavad 
rikkumised;
iv) andmekaitse mõjuhinnangu tegemata 
jätmine;
v) andmekaitseametniku ametisse 
nimetamata jätmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 409
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Leevendavad asjaolud, mille puhul 
tuleks määrata lõigetes 4–6 sätestatud 
alammäära lähedane halduskaristus, on 
eelkõige järgmised:
i) füüsilise või juriidilise isiku võetud 
meetmed, millega tagatakse asjaomaste 
kohustuste täitmine;
ii) tegelik ebakindlus, kas tegevus kujutas 
endast asjaomaste kohustuste rikkumist;
iii) rikkumise viivitamatu lõpetamine 
sellest teadasaamisel;
iv) koostöö jõustamismenetluses;
v) teostatud on andmekaitse 
mõjuhinnang;
vi) ametisse on nimetatud 
andmekaitseametnik.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käesoleva määruse tahtmatu rikkumise 
korral, kui ei ole lõpliku otsusega 
eelnevaid rikkumisi või tühistatud 
rikkumisi, ei kohaldata karistusi, vaid sel 
juhul esitatakse kirjalik hoiatus ja võidakse 
kehtestada, kui juhtumi asjaolud seda 
nõuavad, ainult alternatiivsed 
parandusmeetmed alljärgnevalt 
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ettenähtud juhtudel ja vormis,

Or. es

Selgitus

Kehtestatakse laiem alternatiivsete sanktsioonide mudel. Selles suhtes laiendatakse lõikes 3 
ette nähtud alternatiivseid sanktsioone, nii et neid võidakse määrata mitte ainult algselt 
nimetatud isikute või institutsioonide suhtes, vaid et teatud eritingimuste korral võib neid 
määrata ka riigiasutustele ja teistele ettevõtetele ja institutsioonidele.

Muudatusettepanek 411
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 412
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte on 
valmis tegema koostööd 
järelevalveasutusega, et kehtestada 
parandusmeetmed, mis võimaldaksid 
samalaadseid rikkumisi tulevikus vältida. 
Selles punktis nimetatud koostöö 
määratakse kindlaks lähtuvalt 
järelevalveasutusega sõlmitud kindlatest 
kokkulepetest. Kui kuue kuu jooksul 
alates toimiku avamisest ei ole 
nõuetekohaselt akrediteeritud 
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järelevalveasutusega koostööd tehtud, 
määratakse trahv, mida oleks sel juhul 
rakendatud.

Or. es

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 vältida. 
Korrigeerivad kokkulepped lähtuvad järelevalveasutusega sõlmitud lepingutest või aktidest 
või otsustest, mille on vastu võtnud asjaomane haldusasutus.

Muudatusettepanek 413
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) riigiasutus teeb järelevalveasutusega 
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 toimiku avamisest ei ole 
nõuetekohaselt akrediteeritud 
järelevalveasutusega koostööd tehtud, 
määratakse trahv, mida oleks sel juhul 
rakendatud.
Käesoleva artikli alusel tühistatakse 
eelnevad lõpliku otsusega määratud 
sanktsioonide juhud hooletusest tingitud 
rikkumiste eest vastavalt järgmistele 
tähtaegadele:
kahe aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 4 
sätestatud trahvidest; nelja aasta 
möödudes sanktsioonide puhul, millega 
kaasneb mõni lõikes 5 sätestatud 
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sanktsioonidest; kuue aasta möödudes 
sanktsioonide puhul, millega kaasneb 
mõni lõikes 6 sätestatud sanktsioonidest.
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 sanktsioonide puhul, 
millega kaasneb mõni lõikes 4 sätestatud 
trahvidest; kümne aasta möödudes 
sanktsioonide puhul, millega kaasneb 
mõni lõikes 5 sätestatud sanktsioonidest; 
15 aasta möödudes sanktsioonide puhul, 
millega kaasneb mõni lõikes 6 sätestatud 
sanktsioonidest.

Or. es

Selgitus

Viidatakse eelmisele selgitusele.

Muudatusettepanek 414
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

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

Or. it

Muudatusettepanek 415
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 416
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 417
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ei esita andmesubjektile teavet või 
esitab selgelt mittetäieliku teabe vastavalt 
artiklile 11, artikli 12 lõikele 3 ja 
artiklile 14;

Or. es
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Muudatusettepanek 418
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) ei rahulda käesolevas määruses 
ettenähtud tingimustel taotlust õiguse 
kohta olla unustatud või õiguse kohta 
andmete kustutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 419
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;

(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab õiguspärase põhjuseta 
andmesubjektil edastada isikuandmeid 
teisele rakendusele;

Or. es

Muudatusettepanek 420
Antonio López-Istúriz White

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

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

(f) ei anna või ei ole võimeline andma 
järelevalveasutusele aru juhtudel, kus see 
on kohustuslik, ja käesolevas määruses 
ettenähtud vormis, välja arvatud juhul, 
kui tegu on tõsisema rikkumisega 
vastavalt käesolevale määrusele või selle 
rakendamiseks liikmesriikides vastu 
võetud õigusaktidele;

Or. es

Muudatusettepanek 421
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 500 000
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 3 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

Or. it

Muudatusettepanek 422
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kasutab töötajate või võimalike 
töötajate isikuandmeid nende musta 
nimekirja kandmiseks, nende 
kontrollimiseks või nende töölevõtmise 
tõkestamiseks;

Or. en

Selgitus

Töötajate või võimalike töötajate isikuandmete ebaseaduslik kasutamine (sageli, kuid mitte 
ainult seoses nende ametiühingutesse kuulumisega ja ametiühingutegevusega), et neid musta 
nimekirja kanda, nende tulevast töölevõtmist tõkestada või võtta muid meetmeid, millega 
takistatakse nende tööd ja/või mõjutatakse oluliselt nende tulevast tööd ja karjääri, on tõsine 
eraelu puutumatuse ning ühinemisvabaduse rikkumine ja selle eest tuleb määrata rangeim 
karistus.

Muudatusettepanek 424
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kasutab muul eesmärgil kogutud 
isikuandmeid äriotstarbel.

Or. it

Muudatusettepanek 425
Antonio López-Istúriz White
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;

(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet; välja arvatud 
juhul, kui tuginetakse vastavalt 
käesolevale määrusele kehtivatele 
õigustele või õiguspärastele põhjustele;

Or. es

Muudatusettepanek 426
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 427
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 428
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 429
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 430
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi

(j) ei taga tingimusi selleks, et 
andmekaitsevolinikul oleks võimalik täita 
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artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;

artiklites 35, 36 ja 37 sätestatud 
ülesandeid;

Or. es

Muudatusettepanek 431
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit, 
märgist ja sertifikaate artikli 39 
tähenduses;

Or. es

Muudatusettepanek 432
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon loob elektroonilise 
karistusregistri, millele on juurdepääs 
kõikidel liikmesriikide 
järelevalveasutustel. Komisjonil on 
vastavalt artiklile 86 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte elektroonilise 
karistusregistri reguleerimiseks 
käesolevas artiklis ettenähtud tingimustes.

Or. es

Muudatusettepanek 433
Cecilia Wikström
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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 
töötlemisel üksnes ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent 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 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Muudatusettepanek 434
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Sõna „üksnes” vähendab õiguskindlust, sest see võib tekitada suure õigusliku lünga, mis 
kahjustab käesoleva artikli sätet.

Muudatusettepanek 435
Klaus-Heiner Lehne

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 
töötlemisel üksnes ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 436
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 437
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)
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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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 439
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 
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või organ avaldada kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktidega, mis käsitlevad ametlike 
dokumentide üldist kättesaadavust ja 
millega ühitatakse õigus isikuandmete 
kaitsele ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 440
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

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 441
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vastu sobivad 
eeskirjad ja teostavad kontrolle, mis 
keelavad ettevõtjatel lisada töötajaid 
nende poliitilise kuuluvuse,
ametiühingutesse kuuluvuse ja 
ametiühingutes tegutsemise alusel nn 
musta nimekirja, mida antakse teistele 
ettevõtjatele edasi eesmärgiga seada 
töötajaid teistega võrreldes 
ebasoodsamasse olukorda; liikmesriigid 
kehtestavad toimivad sanktsioonid nende 
ettevõtjate suhtes, kes selliseid musti 
nimekirju koostavad, edasi annavad või 
kes neid teistelt ettevõtjatelt vastu võtavad 
või nõuavad.

Or. de

Muudatusettepanek 442
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Lõikes 3 ette nähtud volitus komisjonile on liiga ulatuslik ja seda tuleb käsitleda eraldi sättes.
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Muudatusettepanek 443
Antonio López-Istúriz White

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:

Or. es

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 444
Rebecca Taylor

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) andmesubjekt on andnud nõusoleku 
vastavalt artiklis 7 sätestatud tingimustele;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 25 selgitust.
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Muudatusettepanek 445
Rebecca Taylor

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) andmed esitatakse piisavalt 
anonüümselt.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 25 selgitust.

Muudatusettepanek 446
Antonio López-Istúriz White

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.

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.

Or. es

Selgitus

Selleks et hõlbustada mitteabielulise põlvnemise uurimisi väikelaste röövi või varastamise 
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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 447
Rebecca Taylor

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:

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 25 selgitust.

Muudatusettepanek 448
Rebecca Taylor

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui käesoleva määruse raames ei ole 
võimalik saavutada ajaloo-, statistika- ja 
koonduurimuste ning teadustöö eesmärke 
piisavalt anonüümselt esitatud andmete 
avalikustamisega ning andmesubjektidelt 
ei ole avalikustamiseks nõusolekut 
saadud, peab avalikustamiseks andma loa 
sõltumatu ja pädev asutus, mille pädevus 
on kinnitatud õigusnormis.

Or. en
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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.

Muudatusettepanek 449
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 450
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

neid vajaduse korral muuta tingimusel, et 
need viiakse kooskõlla käesoleva määruse 
sätetega.

Or. es

Muudatusettepanek 451
Antonio López-Istúriz White

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 piisava sertifikaadi andmete 
töötlemiseks kooskõlas artikli 39 sätetega.

Or. es

Selgitus

Järelevalveasutuse nõue võib esineda koos sertifikaadi nõudega, mis võib olla kasulik 
eelkõige ülestunnistuste saamiseks väiksemate rahaliste vahendite abil.


