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Muudatusettepanek 130
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagavad, et pädevate ametiasutuste 
vahelist isikuandmete vahetamist liidus ei 
piirata ega keelata põhjustel, mis on 
seotud üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riigisisese töötlemise lisamine direktiivi ei ole vastavuses subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 131
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi kohaldatakse isikuandmete 
täielikult või osaliselt automatiseeritud 
töötlemise suhtes ja isikuandmete 
automatiseerimata töötlemise suhtes, kui 
kõnealused isikuandmed kuuluvad 
toimikusüsteemi või kui need kavatsetakse 
toimikusüsteemi kanda.

2. Direktiivi kohaldatakse isikuandmete 
täielikult või osaliselt automatiseeritud 
töötlemise suhtes ja isikuandmete 
automatiseerimata töötlemise suhtes, kui 
kõnealused isikuandmed kuuluvad 
toimikusüsteemi või kui need kavatsetakse 
toimikusüsteemi kanda. Käesolevat 
direktiivi kohaldatakse ühtmoodi nii 
elektrooniliselt kui ka paberkandjal 
talletatud isikuandmete suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse muu kui liidu 
õiguse reguleerimisalasse kuuluva tegevuse 
käigus, eriti seoses riigi julgeoleku 
tagamisega;

a) isikuandmeid töödeldakse muu kui liidu 
õiguse reguleerimisalasse kuuluva tegevuse 
käigus;

Or. en

Selgitus

Mõistet „riigi julgeolek” tõlgendatakse eri liikmesriikides erinevalt. Selguse huvides tuleks 
piirduda määratlusega „muu kui liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluv”, et vältida olukorda, 
kus liikmesriigid võivad viidata töötlemisel käesoleva direktiivi kohasele riigi julgeolekuga 
seotud erandile.

Muudatusettepanek 133
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav 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 
isiku soolist, füüsilist, füsioloogilist, 
geneetilist, vaimset, majanduslikku, 
kultuurilist ja sotsiaalset tunnust või isiku 
seksuaalne sättumus;

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav 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 
isiku soolist, füüsilist, füsioloogilist, 
geneetilist, vaimset, majanduslikku, 
kultuurilist ja sotsiaalset tunnust või isiku 
seksuaalne sättumus;

Or. en

Selgitus

Et tagada hea kaitse, on oluline, et mõisteid „isikuandmed” ja „andmesubjekt” ei määratleta 
liiga kitsalt. 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 135
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 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, 
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 entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Muudatusettepanek 136
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9
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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” –
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhuslik või 
ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, 
muutmine ja loata avalikustamine või 
neile juurdepääs;

Or. en

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 rikkumisi käsitlevaid sätteid, muutes 
vastutavate töötlejate jaoks teavitamise tähtajad kergemini saavutatavaks, hoides ära 
andmesubjektide „rikkumistüdimuse” ja luues avaliku rikkumiste registri.

Muudatusettepanek 137
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja
seaduslikult ning läbipaistval viisil 
andmesubjekti suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult ning läbipaistval viisil 
andmesubjekti suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult ning läbipaistval viisil 
andmesubjekti suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ega ületa selle otstarbe piire, mille tarvis 
neid töödeldakse;

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ning piirduvad töötlemise otstarbe
seisukohalt minimaalse vajalikuga; neid 
töödeldakse ainult sel juhul ja nii kaua, 
kui isikuandmeid mittesisaldava teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke; eraisikute valduses olevate 
andmetega tutvutakse vaid selleks, et 
uurida kuritegusid või nende eest 
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vastutusele võtta kooskõlas vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse nõuetega, mille iga 
liikmesriik määrab kindlaks oma 
õigusaktides, kusjuures arvesse tuleb võtta 
Euroopa Liidu õiguse või rahvusvahelise 
avaliku õiguse asjakohaseid sätteid ning 
eelkõige Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
Euroopa Inimõiguste Kohtu tõlgenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ega ületa selle otstarbe piire, mille tarvis 
neid töödeldakse;

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ning piirduvad töötlemise otstarbe
seisukohalt minimaalse vajalikuga; neid 
töödeldakse ainult sel juhul ja nii kaua, 
kui isikuandmeid mittesisaldava teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ega ületa selle otstarbe piire, mille tarvis 
neid töödeldakse;

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ning piirduvad töötlemise otstarbe 
seisukohalt minimaalselt vajalikuga; neid 
töödeldakse ainult sel juhul ja nii kaua, 
kui isikuandmeid mittesisaldava teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
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eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 144
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 145
Piotr Borys
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab, et töötlemine 
vastab käesolevale direktiivile.

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõestab, et 
töötlemine vastab käesolevale direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja eristab isikuandmeid selgelt 
andmesubjektide kategooriate kaupa, 
nimelt:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 147
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad selle 
kategooriatesse liigitamise tagajärgede 
kohta erieeskirjad, võttes arvesse andmete 
kogumise eri eesmärke. Need erieeskirjad 
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sisaldavad andmete kogumise tingimusi, 
andmete säilitamise tähtaegu, võimalikke 
piiranguid seoses andmesubjekti õigusega 
andmetega tutvuda ja saada teavet ning 
korda, mille alusel pääsevad andmetele 
ligi pädevad asutused.

Or. en

Selgitus

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Muudatusettepanek 148
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et võimalust 
mööda eristatakse töötlemisel eri liiki 
isikuandmeid nende täpsuse ja 
usaldusväärsuse alusel.

1. Liikmesriigid tagavad, et isikuandmed 
on faktiliselt täpsed, täielikud ja vajaduse 
korral ajakohastatud.

Or. en

Selgitus

Kohustus eristada andmekategooriaid nende usaldusväärsuse ja täpsuse alusel peaks olema 
tingimusteta. See on väga tähtis õiguskaitseasutustevahelise teabevahetuse seisukohast: teavet 
võidakse kasutada selle allikast kaugel, seega on viide nende usaldusväärsusele oluline 
selleks, et vältida olukordi, kus meetmete võtmisel ollakse andmete usaldusväärsusest valesti 
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aru saadud. Vt Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse punkte 355–358.

Muudatusettepanek 149
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võimalust 
mööda eristatakse faktidel põhinevaid 
isikuandmeid hinnangutel põhinevatest 
isikuandmetest.

2. Liikmesriigid tagavad, et isikuandmeid, 
mis on ebatäpsed, mittetäielikud või 
aegunud, enam ei edastata ning et 
võimalust mööda eristatakse faktidel 
põhinevaid isikuandmeid hinnangutel 
põhinevatest isikuandmetest. Selleks 
kontrollivad pädevad asutused enne 
isikuandmete edastamist või 
kättesaadavaks tegemist nende kvaliteeti. 
Andmete edastamisel lisatakse võimaluse 
korral olemasolev teave, mis võimaldab 
andmeid vastuvõtval liikmesriigil hinnata 
andmete täpsust, täielikkust, ajakohasust 
ja usaldusväärsust. Isikuandmeid, eriti 
algselt eraisiku valduses olnud andmeid ei 
edastata ilma pädeva asutuse taotluseta.
3. Kui selgub, et edastatud andmed ei ole 
õiged või et andmed on edastatud 
ebaseaduslikult, tuleb andmete vastuvõtjat 
kohe teavitada, eriti juhul, kui andmed on 
olnud algselt eraisiku valduses. 
Vastuvõtja on kohustatud andmed lõike 1 
ja artikli 15 kohaselt viivitamata 
parandama või artikli 16 kohaselt 
kustutama.
4. Pädev asutus võib töödelda algselt 
eraisikute kogutud isikuandmeid juhul, 
kui on järgitud artikli 4 punktide a, c, d, e 
ja f sätteid.

Or. en
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Selgitus

Kohustus eristada andmekategooriaid nende usaldusväärsuse ja täpsuse alusel peaks olema 
tingimusteta. See on väga tähtis õiguskaitseasutustevahelise teabevahetuse seisukohast: teavet 
võidakse kasutada selle allikast kaugel, seega on viide nende usaldusväärsusele oluline 
selleks, et vältida olukordi, kus meetmete võtmisel ollakse andmete usaldusväärsusest valesti 
aru saadud. Vt Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse punkte 355–358.

Muudatusettepanek 150
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmete 
töötlemine on seaduslik ainult juhul ja 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik:

Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmete 
töötlemine on seaduslik ainult juhul ja 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik pädeva 
asutuse seadusjärgse, artikli 1 lõike 1 
eesmärkide kohase ülesande täitmiseks
ning kui neid ei töödelda hiljem viisil, mis 
on nende eesmärkidega vastuolus.

(a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või

(b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
(c) andmesubjekti või teise isiku eluliste 
huvide kaitsmiseks või

(d) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu tõkestamiseks.

Or. en

Selgitus

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
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point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Muudatusettepanek 151
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmete 
töötlemine on seaduslik ainult juhul ja 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik:

Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmete 
töötlemine on seaduslik ainult juhul ja 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik pädeva 
asutuse seadusjärgse, artikli 1 lõike 1 
eesmärkide kohase ülesande täitmiseks
ning kui neid ei töödelda hiljem viisil, mis 
on nende eesmärkidega vastuolus.

(a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või

(b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
(c) andmesubjekti või teise isiku eluliste 
huvide kaitsmiseks või
(d) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu tõkestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Täiendava töötlemise seaduslikkus
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1. Isikuandmete täiendav töötlemine on 
seaduslik üksnes juhul, kui see on 
tingimata vajalik ja kui see toimub 
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
kohaselt.
2. Pädevad asutused võivad koguda 
isikuandmeid oma ülesannete raames 
konkreetsetel, selgelt kindlaksmääratud ja 
õiguspärastel eesmärkidel. Õiguspärane 
eesmärk on andmete kogumisel
a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 eesmärkide kohase ülesande 
täitmiseks või
b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
c) andmesubjekti eluliste huvide 
kaitsmiseks või
d) mõne teise isiku eluliste huvide 
kaitsmiseks, v.a juhul, kui andmesubjekti 
selge õigustatud huvi on andmeid mitte 
töödelda, või
e) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu tõkestamiseks.
3. Isikuandmete töötlemine peab vastama 
samale eesmärgile, milleks andmeid 
koguti. Mõnel muul eesmärgil toimuv 
täiendav töötlemine on lubatud juhul, kui 
see
a) toimub õiguspärastel eesmärkidel 
(lõige 2);
b) on muu eesmärgi saavutamiseks 
vajalik;
c) ei ole vastuolus andmete kogumise 
eesmärkidega.
4. Erandina lõikest 3 võib isikuandmeid 
täiendavalt töödelda ajaloo, statistika või 
teadusega seotud eesmärkidel, eeldusel et 
liikmesriigid näevad ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi ülesehitust järgides tuleks artiklis 7 käsitleda üksnes töötlemistoimingu algse 
eesmärgi seaduslikkuse aluseid, seepärast tuleks komisjoni ettepaneku punktid b kuni d tõsta 
eraldiseisvasse sättesse ehk uude artiklisse 7 a. Selle reguleerimisala selgitatakse 
põhjalikumalt põhjenduses 20 a.

Muudatusettepanek 153
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Täiendav töötlemine vastuolulistel 

eesmärkidel
1. Liikmesriigid võivad võtta 
seadusandlikke meetmeid, mis 
võimaldavad isikuandmeid vastuolulistel 
eesmärkidel täiendavalt töödelda, kui 
selline töötlemine on tingimata vajalik:
a) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
b) andmesubjekti või teise isiku eluliste 
huvide kaitsmiseks või
c) avalikku korda ähvardava vahetu ja 
tõsise ohu tõkestamiseks.
2. Lõikes 1 nimetatud seadusandlike 
meetmetega nähakse ette
a) individuaalne hindamine, mille puhul 
võetakse arvesse kõiki juhtumi 
asjaomaseid asjaolusid, ja
b) piisavad andmesubjekti õiguste kaitse 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Eva Lichtenberger
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fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on lubatud õigusaktiga, 
milles on sätestatud piisavad 
kaitsemeetmed, või

a) töötlemine on spetsiaalselt lubatud 
õigusaktiga, milles on sätestatud piisavad 
andmesubjekti põhiõiguste ja õigustatud 
huvide kaitsmise meetmed, või

Or. en

Muudatusettepanek 155
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Isikuandmete automaattöötlus 
andmesubjekti isikuomaduste hindamiseks 
ei või põhineda ainult artiklis 8 osutatud 
isikuandmete eriliikidel.

2. Isikuandmete automaattöötlus 
andmesubjekti isikuomaduste hindamiseks 
ei või hõlmata ega luua artiklis 8 osutatud 
isikuandmete eriliike.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Isikuandmete automaattöötlus 
andmesubjekti isikuomaduste hindamiseks 
ei või põhineda ainult artiklis 8 osutatud 
isikuandmete eriliikidel.

2. Isikuandmete automaattöötlus 
andmesubjekti isikuomaduste hindamiseks 
ei või hõlmata ega luua artiklis 8 osutatud 
isikuandmete eriliike.
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Or. en

Muudatusettepanek 157
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 158
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Profiilianalüüs, mille tulemusena 
(tahtlikult või tahtmatult) 
diskrimineeritakse isikuid nende rassi, 
etnilise päritolu, poliitiliste vaadete,
usutunnistuse, usu või veendumuste, 
ametiühingusse kuulumise või seksuaalse 
sättumuse alusel või mille tulemuseks on 
meetmed, millega (tahtlikult või 
tahtmatult) saavutatakse eespool 
kirjeldatud tagajärjed, keelustatakse.
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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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Muudatusettepanek 159
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kui vastutav töötleja töötleb 
isikuandmeid artikli 9 lõikes 1 kirjeldatud 
viisil, siis teave artikli 9 lõikes 1 osutatud 
meetme kohta ja sellise töötlemise 
kavandatud mõju andmesubjektile;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) teave isikuandmete kaitsmiseks võetud 
konkreetsete turvameetmete kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 161
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kui vastutav töötleja töötleb 
isikuandmeid artikli 9 lõikes 1 kirjeldatud 
viisil, siis teave artikli 9 lõikes 1 osutatud 
meetme kohta ja sellise töötlemise 
kavandatud mõju andmesubjektile;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) teave isikuandmete kaitsmiseks võetud 
konkreetsete turvameetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 164
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 165
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta seadusandlikke meetmeid, 
millega nähakse ette andmesubjektile teabe 
hilisem või piiratud esitamine või 
esitamata jätmine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

4. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta iga konkreetse juhtumi 
spetsiaalse ja individuaalse uurimise 
põhjal seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmesubjektile teabe hilisem 
või piiratud esitamine sellises ulatuses ja 
seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
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proportsionaalne meede:

Or. en

Muudatusettepanek 166
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta seadusandlikke meetmeid, 
millega nähakse ette andmesubjektile teabe 
hilisem või piiratud esitamine või 
esitamata jätmine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

4. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta iga konkreetse juhtumi 
spetsiaalse ja individuaalse uurimise 
põhjal seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmesubjektile teabe hilisem 
või piiratud esitamine sellises ulatuses ja 
seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede:

Or. en

Muudatusettepanek 167
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Andmesubjekti teavitamine

1. Liikmesriigid tagavad, et andmesubjekti 
teavitatakse isikuandmete kogumisest või 
töötlemisest vastutava töötleja poolt.
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2. Liikmesriigid tagavad, et vastutav 
töötleja võtab kõik asjakohased meetmed, 
et anda andmesubjektile vähemalt 
järgmist teavet:
a) vastutava töötleja ning 
andmekaitseametniku nimi ja 
kontaktandmed;
b) töötlemise eesmärk, mille jaoks 
isikuandmeid kasutatakse;
c) isikuandmete säilitamise tähtaeg;
d) andmesubjekti õigus taotleda 
vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma 
isikuandmetele ning oma isikuandmete 
parandamist, kustutamist ja nende 
töötlemise piiramist;
e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
artiklis 39 osutatud järelevalveasutusele 
ning järelevalveasutuse kontaktandmed;
f) isikuandmete vastuvõtjad või 
vastuvõtjate kategooriad, sealhulgas 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid;
g) muu teave määral, mis on vajalik 
andmesubjekti õigusi arvestava 
andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete töötlemise konkreetset 
olukorda.
3. Juhul kui isikuandmed kogutakse 
andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 
talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 
isikuandmete esitamine on kohustuslik 
või vabatahtlik, ning andmete esitamata 
jätmise võimalikud tagajärjed.
4. Vastutav töötleja esitab lõikes 1 
osutatud teabe
a) andmesubjektilt andmete saamise ajal 
või
b) juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, andmete salvestamise 
ajal või mõistliku aja jooksul pärast nende 
kogumist, võttes arvesse andmete 
töötlemise konkreetset olukorda.
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5. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta seadusandlikke 
meetmeid, millega nähakse ette 
andmesubjektile teabe hilisem või piiratud 
esitamine või esitamata jätmine sellises 
ulatuses ja seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede:
a) ametlike või seaduslike uuringute, 
uurimiste või menetluste takistamise 
vältimiseks;
b) kuritegude ennetamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste 
täideviimise kahjustamise vältimiseks;
c) avaliku julgeoleku kaitseks;
d) riigi julgeoleku kaitseks;
e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.
6. Kui liikmesriigid on isikuandmed 
üksteisele edastanud või kättesaadavaks 
teinud, võib iga liikmesriik kooskõlas 
lõikes 1 osutatud siseriikliku õiguse 
sätetega paluda teisel liikmesriigil 
andmesubjekti mitte teavitada. Sellisel 
juhul ei teavita viimasena nimetatud 
liikmesriik andmesubjekti teise 
liikmesriigi eelneva nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõik töödeldavad isikuandmed ja 
olemasolev teave andmete allika kohta.



PE504.239v01-00 26/49 AM\925747ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 169
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) teave töödeldavate isikuandmete kohta 
ja olemasoleva teave andmete allika 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on seotud põhisubjekti õigusega andmetega tutvuda, seega tuleks see paigutada loetelu 
algusesse.

Muudatusettepanek 170
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta seadusandlikke meetmeid, 
millega nähakse ette andmesubjekti 
andmetega tutvumise õiguse täielik või 
osaline piiramine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

1. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta iga konkreetse juhtumi 
spetsiaalse ja individuaalse uurimise 
põhjal seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmesubjekti andmetega 
tutvumise õiguse täielik või osaline 
piiramine sellises ulatuses ja seni, kuni 
selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta seadusandlikke meetmeid, 
millega nähakse ette andmesubjekti 
andmetega tutvumise õiguse täielik või 
osaline piiramine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

1. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta iga konkreetse juhtumi 
spetsiaalse ja individuaalse uurimise 
põhjal seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmesubjekti andmetega 
tutvumise õiguse täielik või osaline 
piiramine sellises ulatuses ja seni, kuni 
selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

Or. en

Muudatusettepanek 172
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud seadusandlikud 
meetmed peavad olema vastavuses 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga ning kooskõlas 
Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Eva Lichtenberger
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fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud seadusandlikud 
meetmed peavad olema vastavuses 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga ning kooskõlas 
Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud õiguse kasutamisel 
teatab järelevalveasutus andmesubjektile 
vähemalt seda, et ta on teostanud kogu 
vajaliku kontrolli, ning millisele järeldusele 
ta jõudis kõnealuse töötlemise 
seaduslikkuse küsimuses.

3. Lõikes 1 osutatud õiguse kasutamisel 
teatab järelevalveasutus andmesubjektile 
vähemalt seda, et ta on teostanud kogu 
vajaliku kontrolli, ning millisele järeldusele 
ta jõudis kõnealuse töötlemise 
seaduslikkuse küsimuses.

Liikmesriigid sätestavad, kas 
andmesubjekt võib saada nendele 
õigustele kinnitust otse vastutavalt 
töötlejalt või pädeva järelevalveasutuse 
vahendusel.

Or. en

Selgitus

Sellega nähakse ette süsteem, mille raames andmesubjektid esitatavad taotlusi, et tutvuda 
andmetega kaudselt, kui kasutada 2008. aasta raamotsuse sõnastust.
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Muudatusettepanek 175
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja markeerib 
isikuandmed nende kustutamise asemel, 
kui:

3. Vastutav töötleja piirab isikuandmete 
töötlemist nende kustutamise asemel, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 176
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 nimetatud isikuandmeid võib 
töödelda, v.a säilitada, vaid juhul, kui see 
on vajalik tõendamiseks või 
andmesubjekti või mõne muu isiku 
eluliste huvide kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 nimetatud isikuandmeid võib 
töödelda, v.a säilitada, vaid juhul, kui see 
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on vajalik tõendamiseks või 
andmesubjekti või mõne muu isiku 
eluliste huvide kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Juhul kui isikuandmete töötlemine on 
lõike 3 kohaselt piiratud, teavitab vastutav 
töötleja andmesubjekti enne piirangute 
kõrvaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti kirjalikult 
andmete kustutamata jätmisest või nende 
markeerimisest töötlemise piiramiseks ja 
sellise keeldumise põhjustest ning selgitab 
talle võimalusi esitada järelevalveasutusele 
kaebus ja kasutada õiguskaitsevahendeid.

4. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti kirjalikult 
andmete kustutamata jätmisest või nende 
töötlemise piiramisest ja sellise keeldumise 
põhjustest ning selgitab talle võimalusi 
esitada järelevalveasutusele kaebus ja 
kasutada õiguskaitsevahendeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 180
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti kirjalikult 
andmete kustutamata jätmisest või nende 
markeerimisest töötlemise piiramiseks ja 
sellise keeldumise põhjustest ning selgitab 
talle võimalusi esitada 
järelevalveasutusele kaebus ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid.

4. Juhul kui isikuandmete töötlemine on 
lõike 3 kohaselt piiratud, teavitab vastutav 
töötleja andmesubjekti enne piirangute 
kõrvaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti kirjalikult 
andmete kustutamata jätmisest või 
töötlemise piiramisest ja sellise 
keeldumise põhjustest ning selgitab talle 
võimalusi esitada järelevalveasutusele 
kaebus ja kasutada õiguskaitsevahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
vaikimisi töödeldakse ainult selliseid 
isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik 
töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

2. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
vaikimisi töödeldakse ainult selliseid
isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik 
töötlemise eesmärgi saavutamiseks, ning 
eelkõige see, et andmeid ei koguta rohkem 
ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Seda 
tagavad vastavalt vajadusele tehnilised 
ja/või organisatsioonilised meetmed. 
Eelkõige tagavad kõnealused 
mehhanismid, et vaikimisi isikuandmeid 
ei tehta kättesaadavaks määratlemata 
arvule üksikisikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
vaikimisi töödeldakse ainult selliseid 
isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik 
töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

2. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
vaikimisi töödeldakse ainult selliseid 
isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik 
töötlemise eesmärgi saavutamiseks, ning 
eelkõige see, et andmeid ei koguta rohkem 
ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Seda 
tagavad vastavalt vajadusele tehnilised 
ja/või organisatsioonilised meetmed. 
Eelkõige tagavad kõnealused 
mehhanismid, et vaikimisi isikuandmeid 
ei tehta kättesaadavaks määratlemata 
arvule üksikisikutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 184
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
vaikimisi töödeldakse ainult selliseid 
isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik 
töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

2. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
vaikimisi töödeldakse ainult selliseid 
isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik 
töötlemise eesmärgi saavutamiseks, ning 
eelkõige see, et andmeid ei koguta rohkem 
ega säilitata kauem, kui kõnealusel 
otstarbel minimaalselt vajalik. Eelkõige 
tagavad kõnealused mehhanismid, et 
vaikimisi isikuandmeid ei tehta 
kättesaadavaks määratlemata arvule 
üksikisikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja 
dokumenteerivad nende vastutusel olevad 
töötlemissüsteemid ja töötlemise korra.

1. Kõik pädevad asutused 
dokumenteerivad nende vastutusel olevad 
töötlemissüsteemid ja töötlemise korra.

1 a. Isikuandmete edastamine tuleb 
registreerida või dokumenteerida, et 
kontrollida andmete töötlemise 
seaduslikkust, viia läbi sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane 
terviklikkus ja turvalisus.
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1 b. Protokollid ja dokumendid antakse 
nõudmise korral järelevalveasutuse 
käsutusse. Järelevalveasutus kasutab seda 
teavet üksnes töötlemise seaduslikkuse 
kontrollimiseks ning andmete 
terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Põhineb raamotsuse 2008/977/JSK artiklil 10. Selle muudatusettepanekuga jäetakse välja 
liikmesriigi tasandi vastutus ja viidatakse vaid piiriülesele andmete edastamisele, mis läheb 
vastuollu käesoleva direktiivi eesmärgiga ning viib selle kaugemale määrusest ja kogu nn 
ühtlustatud paketist. Eespool esitatud muudatusettepanekuga tagatakse vähemalt mingidki 
liikmesriigi tasandi sätted, ehkki määrusega ühtlustamise seisukohast oleks soovitatav 
originaal ennistada.

Muudatusettepanek 186
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teave andmete edastamise kohta 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele koos asjaomase riigi 
või rahvusvahelise organisatsiooni nimega.

d) teave andmete edastamise kohta 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele koos asjaomase riigi
või rahvusvahelise organisatsiooni nimega 
ning andmete edastamise õiguslikud 
põhjused, sealhulgas käesoleva direktiivi 
artiklites 35 või 36 nimetatud juhtudel 
põhjalik selgitus.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab järelevalveasutust 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
põhjendamatu viivitusteta ja võimaluse 
korral 24 tunni jooksul pärast rikkumise 
avastamist. Juhul kui teade esitatakse 
hiljem kui 24 tunni jooksul, esitab
vastutav töötleja järelevalveasutusele 
taotluse korral selle kohta põhjenduse.

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab järelevalveasutust 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
põhjendamatu viivitusteta pärast rikkumise 
avastamist. Kõige tõsisemate rikkumiste 
puhuks sätestavad liikmesriigid, et 
vastutav töötleja teavitab rikkumisest 
järelevalveasutust 24 tunni jooksul pärast 
rikkumise avastamist.

Or. en

Selgitus

Nõudmine, et vastutavad töötlejad peavad teatama kõikidest rikkumistest 24 tunni jooksul 
pärast rikkumise avastamist ja esitama selle kohta põhjenduse, on üleliia bürokraatlik.

Muudatusettepanek 188
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalveasutus peab avalikku 
registrit nende rikkumiste liikide kohta, 
millest on teavitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et töödeldavate 
või pärast kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamist töötlemiseks mõeldud 
isikuandmete edastamine, sealhulgas 
andmete vahendatud edastamine 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, võib toimuda ainult 
juhul,

Liikmesriigid sätestavad, et töödeldavate 
või pärast kolmandate riikide pädevatele 
asutustele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine, sealhulgas andmete 
vahendatud edastamine kolmandate riikide 
pädevatele asutustele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, võib toimuda ainult 
juhul,

Or. en

Muudatusettepanek 190
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et käesoleva 
artikli esimeses lõigus nimetatud 
vahendatud edastamine võib toimuda vaid 
juhul, kui lisaks selles lõigus sätestatud 
tingimuste täitmisele
a) on vahendatud edastamine vajalik 
samal konkreetsel eesmärgil kui algne 
edastamine ja
b) pädev asutus, kes teostas algse 
edastamise, on andnud vahendatud 
edastamiseks loa.

Or. en

Selgitus

Andmeid peaks olema lubatud edastada vaid õiguskaitseasutustele ja mitte ühelegi teisele 
kolmanda riigi vastuvõtjale. Seda on soovitanud nii Euroopa andmekaitseinspektor kui ka 
direktiivi artikli 29 töörühm ja see tuleneb põhjendusest 45. Täpsustada tuleks ka seda, et 
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vahendatud edastamise suhtes tuleks kohaldada lisatingimusi, nagu on soovitanud artikli 29 
töörühm. Seda on põhjalikumalt selgitatud uues põhjenduses 45 a.

Muudatusettepanek 191
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Andmete edastamine vastuvõtjatele, kelle 
suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi 

rakendussätteid
Liikmesriigid sätestavad, et pädevad 
asutused võivad edastada isikuandmeid 
vastuvõtjatele, kelle suhtes ei kohaldata 
käesoleva direktiivi rakendussätteid, vaid 
juhul, kui see edastamine
a) on sätestatud liikmesriigi õigusaktides; 
sellised õigusaktid peavad olema 
vastavuses Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ning kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga 
või
b) on vajalik andmesubjekti või mõne 
teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või
c) toimub andmesubjekti taotlusel.

Or. en

Selgitus

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
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new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Muudatusettepanek 192
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, näevad liikmesriigid ette, et 
isikuandmeid võib edastada kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kui:

1. Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, näevad liikmesriigid ette, et 
isikuandmeid võib edastada kolmanda riigi 
pädevale asutusele või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kui isikuandmete 
kaitseks võetavad kaitsemeetmed on
sätestatud õiguslikult siduvas dokumendis.

a) isikuandmete kaitseks võetavad 
kaitsemeetmed on sätestatud õiguslikult 
siduvas dokumendis või

b) vastutav töötleja või volitatud töötleja 
on hinnanud kõiki isikuandmete 
edastamisega seotud asjaolusid ning 
leidnud, et kehtestatud on kõik 
isikuandmete kaitse seisukohalt 
asjakohased kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, näevad liikmesriigid ette, et 
isikuandmeid võib edastada kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kui:

1. Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, näevad liikmesriigid ette, et 
isikuandmeid võib edastada kolmanda riigi 
pädevale asutusele või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kui isikuandmete 
kaitseks võetavad kaitsemeetmed on 
sätestatud õiguslikult siduvas dokumendis.

a) isikuandmete kaitseks võetavad 
kaitsemeetmed on sätestatud õiguslikult 
siduvas dokumendis või

b) vastutav töötleja või volitatud töötleja 
on hinnanud kõiki isikuandmete 
edastamisega seotud asjaolusid ning 
leidnud, et kehtestatud on kõik 
isikuandmete kaitse seisukohalt 
asjakohased kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Andmete edastamine asjakohaste 

kaitsemeetmete puhul
Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, võib isikuandmeid edastada 
kolmanda riigi pädevale asutusele või 
rahvusvahelisele organisatsioonile, kui
a) isikuandmete kaitseks võetavad 
kaitsemeetmed on sätestatud õiguslikult 
siduvas dokumendis;
b) Euroopa andmekaitseinspektor on 
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hinnanud, et asjaomane vastutav töötleja 
või volitatud töötleja vastab kõigile 
õiguslikele nõuetele ja järgib käesolevas 
direktiivis sätestatud isikuandmete 
edastamise häid tavasid, eriti seoses 
algselt eraisikute kogutud 
isikuandmetega, ning on järeldanud, et 
isikuandmete kaitseks on olemas 
asjakohased meetmed, või
c) konkreetsete isikuandmete edastamine 
võib toimuda kooskõlas vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse nõuetega, mille iga 
liikmesriik määrab kindlaks oma 
õigusaktides, kusjuures arvesse tuleb võtta 
Euroopa Liidu õiguse või rahvusvahelise 
avaliku õiguse asjakohaseid sätteid ning 
eelkõige Eruroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
Euroopa Inimõiguste Kohtu tõlgenduses.
Isikuandmete edastamine tuleb 
dokumenteerida ja dokumendid antakse 
nõudmise korral järelevalveasutuse 
käsutusse.

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja või volitatud töötleja enesehindamine ei saa olla alus andmete 
edastamiseks kolmandatele riikidele. Selline edastamine peab toimuma alati õiguslikult 
siduva dokumendi alusel. Vt ka Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse punkti 415.

Muudatusettepanek 195
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 b
Teistest liikmesriikidest pärit 
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isikuandmete edastamine
1. Liikmesriigid näevad ette, et teise 
liikmesriigi pädeva asutuse edastatud või 
esitatud isikuandmete edastamine pädeva 
asutuse poolt, kaasa arvatud nende 
andmete edasiandmine kolmandale riigile 
või rahvusvahelisele organisatsioonile on 
lubatud vaid juhul, kui
a) kolmas riik või rahvusvaheline 
organisatsioon andmete saajana vastutab 
ohtude ärahoidmise, kuritegude uurimise 
ja avastamise või kuritegude eest 
vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eest;
b) andmed edastanud liikmesriik on 
andnud nõusoleku andmete edastamiseks 
oma siseriikliku õiguse kohaselt ning
c) artikli 34 a lõikes 3 ning artikli 35 
punktides b ja c nimetatud juhtudel 
tunnistab ka andmed edastanud 
liikmesriik vastavalt oma riigi 
õigusaktidele, et edastatud andmete 
kaitsemeetmed on asjakohased.
2. Lõike 1 punkti b kohaselt andmete 
edastamine ilma eelneva nõusolekuta on 
lubatav ainult juhul, kui andmete 
edastamine on äärmiselt vajalik 
liikmesriigi või kolmanda riigi avalikku 
korda või liikmesriigi olulisi huve 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
vältimiseks ning kui eelnevat nõusolekut 
ei ole võimalik saada õigeaegselt. 
Nõusoleku andmise eest vastutavat 
asutust teavitatakse sellest viivitamata.
3. Erandina lõike 1 punktist c tohib 
isikuandmeid edastada vaid juhul, kui see 
on andmeid edastava liikmesriigi 
õigusaktides ette nähtud järgmistel 
põhjustel:
a) andmesubjekti õigustatud erihuvide 
tõttu või
b) oluliste avalike huvide tõttu.
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4. Isikuandmete edastamine eraisikutele 
on lubatud vaid artikli 7 b lõikes 1 
nimetatud tingimustel.

Or. en

Selgitus

Artikkel 35 b vastab raamotsuse 2008/977/JSK artiklile 13; selles kehtestatakse erieeskirjad 
teistest liikmesriikidest pärit andmete käitlemiseks ja võimaldatakse neile erikaitset. Nende 
sätetega kaitstakse ka liikmesriiki, kust andmed pärit on, ning sellega luuakse liidusiseses 
teabevahetuses vajalik usaldus, mis tugineb teadmisel, et edastatud andmeid vastuvõttev riik 
ei tohi neid suvaliselt edasi töödelda.

Muudatusettepanek 196
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklitest 34 ja 35 sätestavad 
liikmesriigid, et kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile võib 
isikuandmeid edastada ainult tingimusel, et

Erandina artiklitest 34 ja 35 sätestavad 
liikmesriigid, et kolmanda riigi pädevale 
asutusele või rahvusvahelisele 
organisatsioonile võib isikuandmeid 
edastada ainult tingimusel, et vastutav 
töötleja on saanud selleks esimese a lõigu 
kohaselt eelneva loa ning et

Or. en

Muudatusettepanek 197
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et enne esimese 
lõigu alusel andmete edastamist peab 
vastutav töötleja saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa, et tagada 
edastamise vastavus käesoleva direktiivi 
kohaselt vastu võetud sätetele ja eelkõige 
selleks, et vähendada andmesubjekti jaoks 
edastamisega kaasnevat riski.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et ükskõik 
millise esimese lõiguga ette nähtud erandi 
rakendamise korral peab vastutav töötaja
a) edastama isikuandmeid vaid sellises 
koguses, mis on tingimata vajalik 
edastamise eesmärgi saavutamiseks, ja
b) selle edastamise dokumenteerima, 
registreerides muu hulgas edastamise 
kuupäeva ja aja, vastuvõtvat asutust 
käsitleva teabe, edastamise selgituse ja 
edastatud teabe. Need dokumendid 
antakse nõudmise korral 
järelevalveasutuse käsutusse.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Erandid konkreetsete andmete 

edastamisel
1. Kui komisjon on vastavalt artikli 34 
lõikele 5 kindlaks teinud, et isikuandmete 
kaitse ei ole piisaval tasemel, siis 
isikuandmete edastamist asjaomasele 
kolmandale riigile või selle riigi teatavale 
piirkonnale või töötlemissektorile või 
asjaomasele rahvusvahelisele 
organisatsioonile ei toimu, kui 
andmesubjekti õigustatud huvi vältida 
andmete edastamist kaalub konkreetsel 
juhul üles avaliku huvi andmete 
edastamise vastu.
2. Asjaomaste konkureerivate huvide 
kaalumisel tuleb muude tegurite hulgas 
arvesse võtta ka kaitse taseme piisavust 
konkreetsel juhtumil. Kaitse taseme 
piisavuse hindamisel konkreetse juhtumi 
puhul tuleb iseäranis arvesse võtta 
andmete kavandatava edastamise 
asjaolusid, sealhulgas eeskätt:
a) edastatavate andmete laadi;
b) edastamise eesmärki (eesmärke);
c) andmete kolmandas riigis töötlemise 
kavandatud kestust ja
d) vahendatud edastamise võimalust.
Erandina artiklitest 1 ja 35 võivad 
liikmesriigid sätestada, et kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile võib isikuandmeid 
edastada ainult tingimusel, et
a) edastamine on vajalik andmesubjekti 
või mõne muu isiku eluliste ja õigustatud 
huvide kaitsmiseks, eriti kui need huvid 
puudutavad isiku füüsilist turvalisust ja 
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heaolu;
b) edastamine on vajalik andmesubjekti 
õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt 
isikuandmeid edastava liikmesriigi 
õigusele või
c) edastamine piirdub vaid konkreetse 
juhtumiga ning see on vajalik kuritegude 
tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks 
või kuritegude eest vastutusele võtmiseks 
või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks või
d) edastamine on vajalik konkreetse 
kuriteo tõkestamise, uurimise, avastamise 
või kuritegude eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisega seotud õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
e) edastatakse vaid andmeid, mis on 
tingimata vajalikud edastamise eesmärgi 
saavutamiseks, ja
f) kõik edastamised, sealhulgas 
edastamise kuupäev ja aeg, vastuvõtva 
asutuse andmed, edastamise selgitus ja 
edastatud teave dokumenteeritakse 
täielikult. Need dokumendid antakse 
nõudmise korral järelevalveasutuse 
käsutusse.
3. Isikuandmete kaitse piisav tase võib 
olla üksikjuhtudel tagatud ka siis, kui 
kolmas riik või selle riigi piirkond või 
töötlemissektor või riikidevaheline või 
riigiülene asutus või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab edastatavate 
isikuandmete piisava kaitse.

Or. en

Selgitus

Artikli 36 ümbersõnastamisel järgitakse artiklite 34 ja 35 loogikat. Rangelt piiratud 
üksikjuhtudel peab olema võimalik edastada väga rangetel tingimustel andmeid kolmandatele 
riikidele, mille andmekaitse tase on hinnatud ebapiisavaks, et kaitsta kõige tähtsamaid huve, 
näiteks inimese elu ja tervist. Sellistel juhtudel tuleb järgida nõudeid, et andmeid tuleb 
edastada nii vähe kui võimalik ning et edastamine peab olema nõuetekohaselt 
dokumenteeritud.
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Muudatusettepanek 200
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada andmekaitseasutuste täielik poliitiline sõltumatus, oleks soovitatav lisada 
direktiivi selgesõnaline säte, millega keelatakse järelevalveasutuse liikmete 
ametissenimetamine valitsuse poolt. Liikmesriikide parlamendid peaksid olema tulenevalt 
oma representatiivsusest ainukesed poliitilised organid, kellel on lubatud ametisse nimetada 
andmekaitseasutuste liikmeid. See võib aidata päästa andmekaitseasutused poliitilisest 
survest ja vältida olukorda, kus täidesaatva võimuga isik nimetab liikmed asutusse, mis 
hakkab tegema järelevalvet tema enda asutuse üle.

Muudatusettepanek 201
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmeriigid sätestavad, et igal 
järelevalveasutusel on uurimisvolitused, 
et saada vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt juurdepääs
a) kõikidele isikuandmetele ja kogu 
teabele, mis on vajalik tema kohustuste 
täitmiseks;
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b) tööruumidele, sealhulgas kõikidele 
andmetöötlusseadmetele ja vahenditele, 
kui on piisavalt põhjust arvata, et seal 
toimub tegevus, millega rikutakse 
käesoleva direktiivi nõudeid.
Punktis b osutatud õigusi kasutatakse 
kooskõlas ELi ja liikmesriigi õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et kõigil 
järelevalveasutustel on volitus juhtida 
käesoleva direktiivi nõuete rikkumisele 
õigusasutuste tähelepanu ja olla kohtus 
menetlusosaline.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et 
järelevalveasutus koostab oma tegevuse 
kohta aastaaruande. Aruanne tehakse 
kättesaadavaks komisjonile ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogule.

Liikmesriigid sätestavad, et 
järelevalveasutus koostab oma tegevuse 
kohta aastaaruande. Aruanne esitatakse 
riigi parlamendile ning tehakse 
kättesaadavaks komisjonile, Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja avalikkusele.
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See sisaldab teavet selle kohta, mil määral 
pääsesid nende jurisdiktsioonis asuvad 
pädevad asutused ligi eraisikute valduses 
olevatele andmetele, et uurida kuritegusid 
või nende eest vastutusele võtta.

Or. en

Selgitus

Ei leidu ühtki põhjust, miks tegevusaruande suhtes kohaldatavad eeskirjad peaksid mis tahes 
moel erinema üldise andmekaitse määruse kohastest eeskirjadest.

Muudatusettepanek 204
Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annab komisjonile nõu liidus 
isikuandmete kaitse küsimustes, sealhulgas 
käesoleva direktiivi muutmise ettepanekute 
kohta;

(a) annab Euroopa institutsioonidele nõu 
liidus isikuandmete kaitse küsimustes, 
sealhulgas käesoleva direktiivi muutmise 
ettepanekute kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et isikul, 
kellele on tekitatud kahju ebaseadusliku 
töötlemise või käesoleva direktiivi 
rakendamiseks võetud siseriiklike sätetega 
vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on 
õigus saada vastutavalt töötlejalt või 

1. Liikmesriigid sätestavad, et isikul, 
kellele on tekitatud kahju ebaseadusliku 
töötlemise või käesoleva direktiivi 
rakendamiseks võetud siseriiklike sätetega 
vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on 
õigus saada vastutavalt töötlejalt või 
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volitatud töötlejalt hüvitist tekitatud kahju 
eest.

volitatud töötlejalt kooskõlas liikmesriigi 
õigusega hüvitist tekitatud kahju eest.

Or. en


