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LÜHISELGITUS

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

Sellega seoses soovib arvamuse koostaja teha järgmised märkused. 

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

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

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

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

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

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

Järelevalveasutuste pädevuste suhtes väljendab arvamuse koostaja heameelt selle üle, et vastu 
võeti ühtse kontaktpunkti põhimõte, mis lihtsustab mitmes liikmesriigis asutatud ettevõtete 
tööd. Ei tohi siiski unustada, et kodanikud pöörduvad põhimõtteliselt oma päritoluliikmesriigi 
asutusse ja ootavad, et see asutus teeks kõik, mis vaja, et kodanike õigusi austataks. Ühtse 
kontaktpunkti põhimõtte rakendamine ei tohi muuta teisi järelevalveasutusi pelgalt 
„kirjakastideks”. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku selgitada, et juhtiv ametiasutus on 
kohustatud tegema koostööd teiste asjaomaste järelevalveasutuste ja Euroopa Komisjoniga 
vastavalt määruse VII peatükile. 
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Halduskaristuste osas on arvamuse koostajal hea meel, et ettepanekus võtta vastu määrus on 
nende jaoks ette nähtud märkimisväärselt suured summad. Järelevalveasutustel peab siiski 
olema trahvide määramisel suur kaalutlusõigus. Tuletame meelde, et ELi põhiõiguste harta 
artikli 8 lõikes 3 on sätestatud järelevalveasutuste sõltumatuse põhimõte. Järjepidevuse 
mehhanism võib kaasa aidata poliitika ühtlustamisele ELis trahvide valdkonnas. 

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 3

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 

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel kasutatava 
meediakanaliga sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

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 

(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. Vastutava töötleja peamise 
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tegevuskoht on koht, kus asub tema ELi 
juhtkond.

tegevuskohana mõistetakse kohta ELis, 
kus otsustatakse isikuandmete kaitse 
põhimõtted, võttes arvesse kõnealuse 
tegevuskoha valdavat mõju teistele, 
eelkõige kontserni puhul, isikuandmete 
kaitse eeskirjade või asjaomaste 
andmekaitse-eeskirjade rakendamisel. 
Volitatud töötleja peamine tegevuskoht on 
koht, kus asub tema ELi juhtkond.

Or. fr

Selgitus

Nii riikide järelevalveasutused kui ka Euroopa andmekaitseinspektor nõuavad peamise 
tegevuskoha täpsemalt määratlemist, eelkõige mitmes liikmesriigis tegutsevate kontsernide 
puhul. See mõiste on väga oluline pädeva asutuse kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek 5

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 

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

nende ülesannete täitmiseks teostatava 
töötlemise puhul.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Alati ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata isikuandmete konkreetset säilitamise kestust, 
eelkõige nende andmete eri otstarbeks säilitamise korral.
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Muudatusettepanek 7

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, kriteeriumeid, mille alusel saab 
kindlaks määrata andmete säilitamise 
kestuse iga kasutusotstarbe puhul, 
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. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 8

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 

välja jäetud
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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.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Isikuandmete kaitse tugevdamiseks on vaja selgesõnaliselt sätestada vastutava töötleja üldine 
vastutus.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitse ning vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 
järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 
võetavate meetmete korral nõuab 
vastutusvaldkondade selget jaotamist 
käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid koos teiste 
vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel. Solidaarvastutuse korral 
võib volitatud töötleja, kes hüvitas 
andmesubjektile tekitatud kahju, kui ta 
toimis vastavalt teda vastutava töötlejaga 
siduvale õigusaktile, esitada vastutava 
töötleja vastu kaebuse, et nõuda kulude 
hüvitamist.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja dokumenteerima iga 
töötlemistoimingu. Iga vastutav töötleja ja 

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja säilitama dokumendid 
nende vastutusalasse kuuluvate 
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volitatud töötleja peaks olema kohustatud 
tegema järelevalveasutusega koostööd ja 
tegema nimetatud dokumendid taotluse 
korral kättesaadavaks, et neid saaks 
kasutada nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks.

töötlemissüsteemide ja töötlemise korra 
kohta. Iga vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja peaks olema kohustatud tegema 
järelevalveasutusega koostööd ja tegema 
nimetatud dokumendid taotluse korral 
kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks.

Or. fr

Selgitus

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise
rikkumise toimumisest teada saab, peaks 
ta teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 24 tunni jooksul. Kui 24 tunni 
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused.
Üksikisikut, kelle isikuandmeid rikkumine 
kahjustada võib, tuleks teavitada 
põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 
võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 

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



PA\911497ET.doc 13/49 PE494.710v01-00

ET

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.

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. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 13

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 

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

tingimusel, et antakse asjakohased 
tagatised, või käesolevas määruses 
sätestatud erandite alusel. 

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(115) Olukorras, kus teises liikmesriigis 
asuv pädev järelevalveasutus ei võta 
seoses kaebusega meetmeid või on tema 

välja jäetud
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võetud meetmed ebapiisavad, võib 
andmesubjekt esitada oma tavapärases 
elukohariigis asuvale järelevalveasutusele 
taotluse, et see esitaks teise liikmesriigi 
pädevale kohtule hagi teise liikmesriigi 
järelevalveasutuse vastu. Taotluse saanud 
järelevalveasutus võib otsustada, kas 
taotluse vastuvõtmine on asjakohane või 
mitte ning tema otsuse võib kohtulikult 
läbi vaadata.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 17

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; 

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

seonduvad erandid; 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. fr

Muudatusettepanek 18

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; andmesubjekti teavitamise 
tüüpvormid; andmetega tutvumise 
tüüpvormid ja -kord; dokumenteerimisega 
seonduva vastutava töötleja vastutuse 
tüüpvormid; töötlemise turvalisuse 
konkreetsed nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumisest järelevalveasutusele 
teatamise ning isikuandmetega seotud 
rikkumisest andmesubjektile teatamise 
tüüpvorming ja -kord; isikuandmete kaitse 
alase mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 131

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(131) Arvestades, et allpool loetletud 
meetmed on üldise iseloomuga, tuleks 
kasutada nende vastuvõtmisel 
kontrollimenetlust: lapse nõusoleku 
tüüpvormide kehtestamine; 
andmesubjektide õiguste kasutamise 
tüüpkord ja -vormid; andmesubjekti 
teavitamise tüüpvormid; andmetega 
tutvumise õiguse kasutamise tüüpvormid ja 
-kord; õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 

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

töötlemise turvalisuse konkreetsed nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; eelneva 
loa ja eelneva konsulteerimise vormid ja 
kord; sertifitseerimise tehnilised standardid 
ja mehhanismid; andmete avaldamine 
juhtudel, kui liidu õigusaktidega ei ole see 
lubatud; vastastikune abi; 
ühisoperatsioonid; järjepidevuse 
mehhanismi raames tehtavad otsused.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 
ettevõtlusvabadus, õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kultuuriline, 
usuline ja keeleline mitmekesisus,

Or. fr

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „piisavalt anonüümseks muudetud 
andmed” – andmed, mille isiklikku või 
materiaalset laadi teavet ei saa enam või 
saab ainult tähtaegade ning 
ebaproportsionaalsete rahaliste ja 
inimressursside abil seostada tuvastatud 
või tuvastatava isikuga;
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Or. fr

Selgitus

Määruse ettepaneku põhjenduses 23 täpsustatakse, et andmekaitsepõhimõtteid ei kohaldata 
piisavalt anonüümseks muudetud andmete suhtes. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku parema 
õiguskindluse huvides lisada määrusesse selle mõiste määratlus. See on Saksamaa 
Liitvabariigi 23. mai 2001. aasta isikuandmete kaitse seaduse artikli 3 punktis 6 esitatud 
määratlus.

Muudatusettepanek 23

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 selline asukoht liidus, kus 
otsustatakse isikuandmete kaitse 
põhimõtted, võttes arvesse kõnealuse 
tegevuskoha valdavat mõju teistele, 
eelkõige kontserni 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 oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

Or. fr

Selgitus

Nii riikide järelevalveasutused kui ka Euroopa andmekaitseinspektor nõuavad peamise 
tegevuskoha täpsemalt määratlemist, eelkõige mitmes liikmesriigis tegutsevate kontsernide 
puhul. See mõiste on väga oluline pädeva asutuse kindlaksmääramiseks. 
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 25

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. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 27

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 
kaupade või 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 seaduslik esindaja. Vastutav töötleja 
teeb kontrollitava nõusoleku saamiseks 
olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes 
mõistlikke jõupingutusi.

Or. fr

Selgitus

Laste isikuandmete kõrgetasemelise kaitse tagamiseks tuleb artikli 8 kohaldamisala 
laiendada, mitte piirduda ainult infoühiskonna teenustega.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Seda sätet ei ole vaja rohkem täpsustada delegeeritud õigusaktiga. Võimalikke probleeme 
saavad kõige paremini lahendada liikmesriikide järelevalveasutused.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Võimalikke probleeme saavad kõige paremini lahendada liikmesriikide järelevalveasutused.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) kriteeriumid, mille alusel saab kindlaks 
määrata isikuandmete säilitamise tähtaja 
igaks konkreetseks otstarbeks;

Or. fr

Selgitus

Alati ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata isikuandmete konkreetset säilitamise kestust, 
eelkõige nende andmete eri otstarbeks säilitamise korral. 
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Tuleb selgitada selle sätte ulatust ja täpsustada, et vastutavad töötlejad võivad tagada 
suurema läbipaistvuse.
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Muudatusettepanek 34

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 võtab kõik 
mõistlikud meetmed, et tagada andmetega 
tutvumist taotleva andmesubjekti isiku 
tuvastamine.

Or. fr

Selgitus

Nimelt kui taotlus esitatakse elektrooniliselt, ei või andmetega tutvumise õigus põhjustada 
eeskirjade eiramist. Järelikult peab vastutav töötleja kontrollima andmetega tutvumist 
taotleva isiku isikusamasust ja suutma tõendada, et ta toimis nõuetekohase hoolsusega. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud vastutav töötleja 
teavitab andmesubjekti sellest, kuidas 
toimisid tema taotluse suhtes lõikes 2 
osutatud kolmandad isikud.

Or. fr

Selgitus

Tuleb jõustada andmesubjektile antud õigusi. Artikli 17 lõikes 2 on kehtestatud vastutava 
töötleja kohustus tagada nõuete täitmine. Selle kohustusega peab vähemalt kaasnema 
kohustus teavitada sellest, kuidas on toiminud kõnealuseid isikuandmeid töötlevad kolmandad 
isikud.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmete ülekantavus välja jäetud

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

Or. fr

Selgitus

Andmesubjektidel on andmetega tutvumise õigus, mis on sätestatud määruse ettepaneku 
artiklis 15. Andmetega tutvumise õigus annab igale andmesubjektile õiguse saada teavet selle 
kohta, missuguseid andmeid töödeldakse. Artikkel 18, mis võimaldab andmesubjektidel saada 
oma andmete koopia, ei anna kodanike isikuandmete kaitsele mingit lisaväärtust ja tekitab 
segaduse andmetega tutvumise õiguse, mis on põhiõigus, täpse ulatuse suhtes.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutava töötleja ülesanded Vastutava töötleja üldise vastutuse 
põhimõte

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 39

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 

2. Vastutav töötleja rakendab mehhanisme, 
millega tagatakse, et vaikimisi kogutakse 
isikuandmeid ainult teatud kindlal, selgelt 
nimetatud ja õiguspärasel otstarbel ning 
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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.

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.

Or. fr

Selgitus

Vaikimisi andmekaitse on uus põhimõte, mis kehtestati ettepanekus võtta vastu määrus. Selle 
ulatus ei ole selge. Seda tuleks seega rohkem lähendada andmetöötluse üldpõhimõtetele, mis 
on sätestatud määruse ettepaneku artiklis 5, et mitte tekitada õiguskindlusetust ja et tagada 
andmekaitse kõrgem tase.

Muudatusettepanek 40

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. fr

Selgitus

Kõnealune ettepanek võtta vastu määrus on kohaldatav kõikide, nii veebiga seotud kui ka 
veebiväliste sektorite suhtes. Komisjonil puudub pädevus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
selliste andmete kaitse valdkonnas alates nende loomisest ja vaikimisi, mis võiksid ohustada 
tehnoloogilist innovatsiooni. Võimalikke probleeme saavad kõige paremini lahendada 
liikmesriikide järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitsenõukogu.
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Muudatusettepanek 41

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. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 42

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 kõik nende 
vastutusalasse kuuluvad 
töötlemissüsteemid ja töötlemise korra 
toimingud.

Or. fr

Selgitus

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
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l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

2. Dokumendid peavad sisaldama järgmisi 
andmeid:

Or. fr

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks peab dokumenteeritava teabe loetelu olema ammendav.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Määrusel on kaks eesmärki. Tagada isikuandmete kaitse kõrge tase ja vähendada 
andmekaitse-eeskirjadega tekitatud halduskoormust. Nende kahe eesmärgi täitmiseks on 
piisav vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejale artikli 28 lõike 2 punktiga h kehtestatud 
kohustus.
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Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Määrusel on kaks eesmärki. Tagada isikuandmete kaitse kõrge tase ja vähendada 
andmekaitse-eeskirjadega tekitatud halduskoormust. Nende kahe eesmärgi täitmiseks on 
piisav vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejale artikli 28 lõike 2 punktiga h kehtestatud 
kohustus.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Määrusel on kaks eesmärki. Tagada isikuandmete kaitse kõrge tase ja vähendada 
andmekaitse-eeskirjadega tekitatud halduskoormust. Nende kahe eesmärgi täitmiseks on 
piisav vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejale artikli 28 lõike 2 punktiga h kehtestatud 
kohustus.



PE494.710v01-00 34/49 PA\911497ET.doc

ET

Muudatusettepanek 47

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. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Andmesubjekti oluliselt kahjustava 
isikuandmete kaitse nõude rikkumise 
korral teavitab vastutav töötleja sellest 
järelevalveasutust põhjendamatu 
viivitusteta kohe pärast rikkumise 
avastamist.

Or. fr
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud ohtu kujutavad endast 
järgmised töötlemistoimingud:

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelnev luba ja konsulteerimine Eelnev konsulteerimine

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vt artiklit 34.



PA\911497ET.doc 37/49 PE494.710v01-00

ET

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Eelnev luba

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

Or. fr

Selgitus

Vt artiklit 34.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust või kui ta on tuvastanud, et
kolmas riik, kolmanda riigi territoorium 
või töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei paku isikuandmete 
kaitset piisaval tasemel, võib vastutav 
töötleja või volitatud töötleja edastada 
isikuandmeid kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes 
juhul, kui vastutav töötleja või volitatud 
töötleja on õiguslikult siduvas dokumendis 
sätestanud isikuandmete kaitseks 
asjakohased kaitsemeetmed.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Artikli 29 töörühm töötas välja siduvate ettevõtluseeskirjade vastastikuse tunnustamise 
süsteemi (14. aprilli 2005. aasta töörühm 107 ja volitatud töötlejaid käsitlev 6. juuni 
2012. aasta töödokument 195). See vastastikuse tunnustamise süsteem tuleb lisada 
käesolevasse määrusesse. Pädeva asutuse määramise kriteeriumiks peaks olema peamise 
tegevuskoha asukoht, mis on määruse artikli 51 lõikes 2 nimetatud kriteerium.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 73 lõikes 2 osutatud 
andmesubjekti või asutuse, 
organisatsiooni või ühenduse kaebuse 
korral on pädev järelevalveasutus selle 
liikmesriigi järelevalveasutus, kus kaebus 
esitatakse. Nimetatud järelevalveasutus 
on pädev kaebust käsitlema. Ilma et see 
piiraks lõike 2 kohaldamist, on kõnealune 
asutus samuti pädev kontrollima
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
tegevust andmete töötlemisel. 

Or. fr

Selgitus

Artikkel 51 on selle määruse üks peamine säte, mis kehtestab juhtiva asutuse põhimõtte. On 
siiski tähtis selgitada kodanikele selle järelevalveasutuse pädevusi, kellele nad kaebuse 
esitavad.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 2. Mitmes liikmesriigis asutatud vastutava 
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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.

töötleja või volitatud töötleja tegevuse
puhul on vastutava töötleja või volitatud 
töötleja peamise tegevuskoha 
järelevalveasutus pädev korraldama 
järelevalvet vastutava töötleja või volitatud 
töötleja töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides. See järelevalveasutus on 
kohustatud tegema koostööd teiste 
järelevalveasutuste ja komisjoniga 
vastavalt käesoleva määruse VII peatüki 
sätetele.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, et kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on asutatud mitmes 
liikmesriigis, ei ole juhtival asutusel ainupädevust ja ta peab tegema koostööd asjasse 
kaasatud teiste järelevalveasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

See täiendav tähtaeg ei tundu mõistlik.
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Muudatusettepanek 60

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. fr

Selgitus

See komisjoni eelisõigus ohustab järelevalveasutuste sõltumatust. 

Muudatusettepanek 61

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

Or. fr

Selgitus

See võimalus ei anna kodanikele lisaväärtust ja võib seada ohtu järjepidevuse mehhanismi 
raames toimuva järelevalveasutustevahelise koostöö hea sujuvuse.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või

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

Or. fr

Selgitus

Tuleb säilitada maksimaalne trahvisumma, mida võib järelevalveasutus määrata ja mis võib 
ulatuda ühe miljoni euroni ja ettevõtete puhul kuni 2 %ni nende aastakäibest kogu maailmas. 
Tuleb siiski säilitada järelevalveasutuste sõltumatus, mis on sätestatud ELi põhiõiguste harta 
artikli 8 lõikes 3. Lisaks võivad järjepidevuse mehhanism ja eelkõige artikli 58 lõiked 3 ja 4 
aidata ühtlustada halduskaristuste alast poliitikat ELis. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2; 
b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 79 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekut.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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;
b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;
d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;
e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
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või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 79 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet; 
d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
f) ei määra esindajat vastavalt artiklile 25; 
g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
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26 ja 27;
h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;
m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;
n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;
o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. fr
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Selgitus

Vt artikli 79 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vt artikli 79 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 14 lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, 
artikli 17 lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 
22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artiklis 30, 
artikli 31 lõikes 5, artikli 32 lõikes 5, 
artikli 33 lõikes 6, artikli 34 lõikes 8, 
artikli 35 lõikes 11, artikli 37 lõikes 2, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 43 lõikes 3, 
artikli 44 lõikes 7, artikli 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.
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Or. fr

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 14 lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, 
artikli 17 lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, 
artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, 
artikli 26 lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, 
artikli 31 lõikes 5, artikli 32 lõikes 5, 
artikli 33 lõikes 6, artikli 34 lõikes 8, 
artikli 35 lõikes 11, artikli 37 lõikes 2, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 43 lõikes 3, 
artikli 44 lõikes 7, artikli 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. fr

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr


