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LÜHISELGITUS

See, et EL soovib luua ulatusliku, tervikliku ja tänapäevase kõrgetasemelise andmekaitse 
raamistiku, on õige samm, sest küsimusi, mis andmekaitsega seoses probleeme tekitavad, on 
palju. Need on näiteks üleilmastumine, tehnika areng, interneti suurem kasutamine, sagenevad 
kuriteod ja turvakaalutlused.

Seetõttu tuleb üksikisikutele luua asjaomaste Euroopa eeskirjade (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 16 ja põhiõiguste harta artiklis 8 iseseisva õigusena tunnustatud õigus 
isikuandmete kaitsele) raames õiguskindlus ja tekitada neis usaldus vastutavate 
andmetöötlejate ning eelkõige ka õiguskaitse- ja kriminaaltäitevasutuste käitumise vastu, seda 
enam, et andmekaitsenõuete rikkumine võib üksikisikute põhiõigused ja põhivabadused ning 
liikmesriikide väärtused suurde ohtu seada.

Euroopa Parlament on seoses sellega lähtunud alati sellest, et põhiõigus andmekaitsele ja 
eraelu puutumatusele hõlmab ka üksikisikute kaitset võimaliku riigipoolse järelevalve ja 
nende andmete kuritarvitamise eest. Seetõttu on asjakohane, et komisjon on teinud ettepaneku 
võtta vastu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise 
või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta, mida arvamuse koostaja üldiselt toetab.

Kuritegude uurimise ja kriminaalkaristuste täitmisele pööramise puhul tuleb aga andmekaitse 
viia kooskõlla muude õigusriigi aspektidega, mis tulenevad riigi jõumonopolist. Ohtude 
vältimise, üldise julgeoleku loomise ja tagamise ning kuritegude uurimise ja 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise valdkonnas tuleb andmekaitse kohandada riigi 
ülesannetega ja tagada, et riik on võimeline neid ülesandeid kõigi kodanike huvides tõhusalt 
täitma.

Euroopa tasandil mõjutavad andmekaitsealast õigusloomet eri pädevusvaldkonnad.
Endise esimese samba raames on olemas väga kindlalt välja kujunenud siseturust tulenev 
pädevus.
Endise kolmanda samba puhul ei ole esiplaanil mitte ühenduse pädevusse üleviimine, vaid 
koostöö. Seetõttu on ka raamotsus 2008/977/JSK olnud kõige põhjalikum vahend 
miinimumnõuete kehtestamiseks.

Peale selle on just politseikoostöö ja õigusalase koostööga seotud tavad, mis on välja 
kujunenud aastasadade jooksul, ELi liikmesriikides täiesti erinevad ja selles delikaatses 
valdkonnas tuleb Euroopa eeskirjade alusel kujunenud riigisiseseid struktuure ja tavasid 
muuta ettevaatlikult ja järk-järgult.

Peale selle tekib Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 kohaldusalaga seoses Euroopa 
andmekaitseõiguses vaieldav olukord, mille kohta kõrgema astme kohtu otsuseid veel ei ole, 
ja õiguskindlusetus, mis tuleks arvamuse koostaja arvates lahendada pragmaatiliselt. 
Komisjoni kavandatud direktiivi ettepanekus kuulub direktiivi kohaldusalasse ka riigisisene 
andmevahetus, kuigi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikega 2 on ELile antud 
pädevus ainult liidu õiguse kohaldusala piires. Selle hulka ei saa aga lugeda 
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politseivaldkonnas toimuvat riigisisest andmetöötlust (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 87).
Andmekaitse eripära seisneb selles, et seda kohaldatakse horisontaalselt ja sel võib mõju olla 
valdkondades, mis ei kuulu ELi ainupädevusse, ning võib seejuures subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuollu minna.

Ülaltoodud kaalutluste tõttu on arvamuse koostaja seisukohal, et direktiiviga tuleks kehtestada 
vaid miinimumnõuded. See küsimus, kas andmekaitse on ainult piiriülene või ka riigisisene, 
muutub seega praktikas tarbetuks. Rangemad andmekaitsenõuded võivad igal juhul alles 
jääda.

Et aga ka siin tagada tasakaal andmekaitse kui põhiõiguse puhul, tuleb teiselt poolt tugevdada 
üksikisikute õigusi ja need direktiivis selgelt sõnastada. Sõnastada tuleb läbipaistvus- ja 
kontrollipõhimõtted, mis ei tohi ohtude vältimise ega kuritegude uurimise eesmärgiga 
vastuollu minna.

Ühelt poolt jõumonopoli, avaliku julgeoleku ja korra ja üksikisikute füüsilise puutumatuse 
säilitamise ning teiselt poolt andmekaitseõiguse vahel tasakaalu loomiseks on arvamuse 
koostaja arvates vaja teha järgmised muudatused.

I peatükk

− Kohaldusala laiendatakse ka ohtude tõkestamisele (artikkel 1).

− Liikmesriikidele antakse selge sõnaga luba kehtestada rangemaid nõudeid (artikkel 1). 
Direktiivi eesmärk ei ole mitte ühtlustamine, vaid miinimumnõuete kehtestamine.

− Kohaldusala laiendatakse ka liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele (artikkel 
2). 

II peatükk

− Andmetöötluspõhimõtteid puudutava keskse lõigu tekst viiakse isikuandmete kaitse 
üldmäärusega kooskõlla. Paketti kuuluvates õigusaktides peavad need sätted 
kooskõlas olema (artikkel 4).

− Artikkel 5 jäetakse välja, sest see suurendab liikmesriikide bürokraatiat ja kulusid, 
kuid samal ajal puuduvad sellel õiguslikud tagajärjed.

− Üks olulisi andmekaitseõiguse põhimõtteid on andmetöötluse eesmärgipärasus. 
Artikleid 6 ja 7 on põhjalikult muudetud ja raamotsuse 2008/977/JSK (siin: artikkel 8 
(täpsus), artikkel 3 (eesmärgipärasus) ja artikkel 13 (eesmärgipärasus seoses teistest 
ELi liikmesriikidest pärit andmetega) abil laiendatud.
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III peatükk

III peatükis tehtud muudatustes on esikohal isikliku huvi nõue ja üksikisiku poolt tegelikult 
esitatud päring salvestatud teabe kohta. 

− Andmetega tutvumise õigust on võimalik piirata (artikkel 12) ainult üksikutel ja 
kontrollitavatel juhtudel. Sellega tugevdatakse üksikisikute õigusi. 

− Andmete kogumise ajal päringuta teabe saamise õiguse puhul viidatakse hoopis 
liikmesriikide õigusnormidele. 

− Teksti, mis puudutab õigust andmeid parandada ja kustutada, on muudetud ja 
mõjusamaks muudetud. Samas on aga kustutamisõigusega seoses kehtestatud erandid, 
nagu seaduslik säilitamiskohustus.

IV peatükk

− Artikkel 20 „Kaasvastutavad töötlejad” jäetakse välja, sest selle tagajärjel muutuks 
andmekaitsenõuded vähem rangemaks. Välissuhtluses peaks aga säilima kummagi 
kaasvastutava töötleja ühine vastutus andmesubjekti suhtes. 

− Artiklit 23 „Dokumenteerimine” on raamotsuse 2008/977/JSK artikli 10 alusel 
rangemaks muudetud. Seetõttu jäetakse artikkel 24 „Dokumentide säilitamine” välja.

− Artikkel 27 „Töötlemise turvalisus” viiakse raamotsuse artikli 22 tekstiga kooskõlla.

− Lisatakse artikkel 28 a „Eelnev konsulteerimine” (eraelu puutumatuse mõjuhinnang), 
mis on võetud raamotsuse 2008/977/JSK artiklist 23.

− Isikuandmetega seotud rikkumisest teatatakse ainult järelevalveasutusele, mitte 
andmesubjektile (artiklid 28 ja 29).

V peatükk 

− Artikliga 35 b on üle võetud raamotsuse artikli 13 sätted ja kehtestatakse kord teistest 
liikmesriikidest pärit andmete käsitlemiseks.

− Artikkel 36 sõnastatakse ümber. Rangelt piiratud üksikjuhtudel peab olema võimalik 
andmeid vaatamata negatiivsele piisava kaitse otsusele rangetel tingimustel edastada 
ka kolmandatele riikidele, et kaitsta kõige tähtsamat vara, nagu tervis ja elu.

VIII peatükk
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− Artiklis 50 sätestatud ühingute kaebuste esitamise õigus on välja jäetud. Kaebuse 
puhul peavad otsustavaks olema isiklik huvi ja üksikjuhtum.

Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

− Selles osas tuleb komisjoni ettepanekut muuta selliselt, et delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide väljaandmise jaoks kehtiksid ühtsed eeskirjad ja ei toimuks pädevuse 
siiret. Sarnaselt muudatustega, mis on kavandatud isikuandmete kaitse üldmääruse 
(COM(2012) 11) ettepanekuga seoses, eelistatakse delegeeritud õigusakte või 
otsustusõiguse andmist liikmesriikidele.

Lepinguväline vastutus

– Võib juhtuda, et Euroopa Komisjon teeb kolmandas riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis valitseva andmekaitsetasemega seoses vale otsuse ja selle tagajärjel 
tekib kahju. Seda tuleks direktiivis mainida. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö tulemuslikkuse 
huvides on eriti oluline tagada üksikisikute 
isikuandmete kõrgetasemelise kaitse ja 
lihtsustada isikuandmete vahetamist 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel.
Selleks tuleb liikmesriikides ühtlustada 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitse 
taset isikuandmete töötlemisel kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil. Tõhusaks isikuandmete 
kaitseks terves ELis tuleks tugevdada ja 
täpsustada andmesubjektide õigusi ning 
isikuandmete töötlejate kohustusi, aga ka 
nendele vastavaid volitusi isikuandmete 
kaitse eeskirjade järgimise kontrollimisel 

(7) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö tulemuslikkuse 
huvides on eriti oluline tagada üksikisikute 
isikuandmete kõrgetasemelise kaitse ja 
lihtsustada isikuandmete vahetamist 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel.
Selleks tuleb kõikides liikmesriikides
tagada miinimumnõuded isikuandmete 
töötlemisel kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil.
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ja tagamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada terves liidus
ühesugune üksikisikute kohtulikult 
kaitstavate õiguste kaitse tase ning 
saavutada, et erinevused ei takistaks 
isikuandmete vahetamist pädevate asutuste 
vahel, tuleks direktiivis sätestada ühtsed 
eeskirjad kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö ja politseikoostöö 
raames töödeldavate isikuandmete kaitse ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

(12) Selleks et tagada terves liidus 
üksikisikute kohtulikult kaitstavate õiguste 
kaitse vähemalt minimaalsel tasemel ning 
saavutada, et erinevused ei takistaks 
isikuandmete vahetamist pädevate asutuste 
vahel, tuleks direktiivis sätestada
miinimumnõuded kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö ja politseikoostöö 
raames töödeldavate isikuandmete kaitse ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üksikisikute kaitse peaks olema 
tehnoloogiliselt neutraalne ega tohiks 
sõltuda kasutatud vahenditest, vastasel 
juhul tekib märkimisväärne oht, et 
eeskirjade täitmisest hoitakse kõrvale.
Üksikisikuid tuleks kaitsta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel ning 
isikuandmete automatiseerimata 
töötlemisel, kui andmed sisalduvad 
toimikusüsteemis või kui nad hiljem 
kantakse toimikusüsteemi. Käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse ei peaks 
kuuluma toimikud, toimikute kogumid ega 
nende esilehed, mis ei ole teatavate 
kriteeriumide kohaselt korrastatud.

(15) Üksikisikute kaitse peaks olema 
tehnoloogiliselt neutraalne ega tohiks 
sõltuda kasutatud vahenditest, vastasel 
juhul tekib märkimisväärne oht, et 
eeskirjade täitmisest hoitakse kõrvale.
Üksikisikuid tuleks kaitsta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel ning 
isikuandmete automatiseerimata 
töötlemisel, kui andmed sisalduvad 
toimikusüsteemis või kui nad hiljem 
kantakse toimikusüsteemi. Käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse ei peaks 
kuuluma toimikud, toimikute kogumid ega 
nende esilehed, mis ei ole teatavate 
kriteeriumide kohaselt korrastatud.
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Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada, 
isikuandmete töötlemise suhtes muu kui 
liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluva 
tegevuse käigus, eriti seoses riigi 
julgeoleku tagamisega, ega nende 
töötlemise suhtes liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes nagu Europol ja 
Eurojust.

Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada, 
isikuandmete töötlemise suhtes muu kui 
liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluva 
tegevuse käigus, eriti seoses riigi 
julgeoleku tagamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
igasuguse teabe suhtes, mis käsitleb 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut.
Füüsilise isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 
tõenäoliselt kasutada. Isikuandmete kaitse 
põhimõtteid ei tuleks kohaldada teabe 
suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik tuvastada.

(16) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
igasuguse teabe suhtes, mis käsitleb 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut.
Füüsilise isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu, kes vastutava töötlejaga koos 
töötab, võib üksikisiku tuvastamiseks 
tõenäoliselt kasutada. Isikuandmete kaitse 
põhimõtteid ei tuleks kohaldada teabe 
suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik tuvastada.

Or. de

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö käigus 
töödeldakse väga erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvate 
andmesubjektide isikuandmeid. Seetõttu 

välja jäetud
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tuleks võimalust mööda selgelt eristada 
selliste andesubjektikategooriate 
isikuandmeid nagu kahtlusalused, 
kuriteos süüdi mõistetud isikud ja kuriteo 
ohvrid ning kolmandad isikud, nagu 
tunnistajad ja asjakohast teavet omavad 
isikud ning kahtlusaluste ja süüdi 
mõistetud kurjategijate kontaktisikud ja 
kaasosalised.

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 5 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võimaluse korral tuleks eristada 
isikuandmeid nende täpsuse ja 
usaldusväärsuse alusel. Et tagada 
üksikisikute kaitse ning pädevate asutuste 
töödeldava teabe kvaliteet ja usaldatavus, 
tuleks fakte eristada hinnangutest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 5 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Erilist kaitset vajavad sellist laadi 
isikuandmed, mis on põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud, 
nagu geneetilised andmed. Selliseid 
andmeid ei tohiks töödelda muidu, kui 

(26) Erilist kaitset vajavad sellist laadi 
isikuandmed, mis on põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud.
Selliseid andmeid ei tohiks töödelda 
muidu, kui ainult juhul, kui töötlemine on 
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ainult juhul, kui töötlemine on sõnaselgelt 
lubatud seadusega, milles nähakse ette 
meetmed andmesubjekti õiguspäraste 
huvide kaitsmiseks, või kui töötlemine on 
vajalik andmesubjekti või teise isiku 
eluliste huvide kaitsmiseks või kui 
töödeldakse isikuandmeid, mille 
andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud.

sõnaselgelt lubatud seadusega, milles 
nähakse ette meetmed andmesubjekti 
õiguspäraste huvide kaitsmiseks, või kui 
töötlemine on vajalik andmesubjekti või 
teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või 
kui töödeldakse isikuandmeid, mille 
andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Õiglase töötlemise põhimõtte 
kohaselt tuleks andmesubjekti teavitada 
eelkõige töötlemistoimingu tegemisest ja 
selle eesmärkidest, andmete säilitamise 
tähtajast, õigusest andmetega tutvuda ja 
neid muuta või kustutada ning õigusest 
esitada kaebus. Kui andmeid kogutakse 
andmesubjektilt, tuleks teda teavitada ka 
sellest, kas ta on kohustatud andmeid 
esitama, ja andmete esitamata jätmise 
tagajärgedest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 11 muutmisega.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Andmesubjektide õiguste ja 
vabaduste kaitse ning vastutavate 
töötlejate ja volitatud töötlejate vastutuse 
tagamiseks tuleb käesoleva direktiiviga 

välja jäetud
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selgelt kindlaks määrata vastutuse jaotus, 
sealhulgas juhtudel, kui isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid määrab kindlaks vastutav 
töötleja koos teiste vastutavate töötlejatega 
ning kui töötlemistoimingut teostatakse 
vastutava töötleja nimel.

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 20 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatamise vormide ja korra kohta 
üksikasjalike eeskirjade koostamisel 
tuleks arvesse võtta rikkumise asjaolusid, 
sealhulgas seda, kas isikuandmed olid 
kaitstud asjakohaste tehniliste 
kaitsemeetmetega, et tõhusalt vähendada 
väärkasutuse tõenäosust. Lisaks tuleks 
sellistes eeskirjades ja sellises korras võtta 
arvesse pädevate asutuste õigustatud huvi 
juhtudel, kui varajane avalikustamine 
võib tarbetult takistada rikkumise 
asjaolude uurimist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artiklite 28 ja 29 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikuandmeid edastatakse kolmandale 
riigile ainult juhul, kui see on vajalik 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks 
ning kui kolmanda riigi vastutav töötleja 
või rahvusvaheline organisatsioon on 
käesoleva direktiivi tähenduses pädev 
asutus. Isikuandmeid võib edastada, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või rahvusvaheline organisatsioon tagab 
isikuandmete kaitse piisava taseme, või 
kui on kehtestatud piisavad 
kaitsemeetmed.

(45) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikuandmeid edastatakse kolmandale 
riigile ainult juhul, kui see on vajalik 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks 
ning kui kolmanda riigi vastutav töötleja 
või rahvusvaheline organisatsioon on 
käesoleva direktiivi tähenduses pädev 
asutus.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Kuigi käesolevat määrust 
kohaldatakse ka liikmesriikide kohtute 
tegevuse suhtes, ei tohiks 
järelevalveasutuste pädevus hõlmata 
isikuandmete töötlemist kohtutes, kes 
tegutsevad oma õigusliku pädevuse piires, 
et kaitsta kohtunike sõltumatust nende 
ülesannete täitmisel. Kõnealune erand 
peaks siiski piirduma õiguskaitseasutuste 
tegevusega kohtuasjades ega tohiks 
laieneda muule tegevusele, millega 
kohtunikud on seotud vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele.

(55) Kuigi käesolevat määrust 
kohaldatakse ka liikmesriikide kohtute 
tegevuse suhtes, ei tohiks 
järelevalveasutuste pädevus hõlmata 
isikuandmete töötlemist kohtutes, kes 
tegutsevad oma õigusliku pädevuse piires, 
et kaitsta kohtunike sõltumatust nende 
ülesannete täitmisel.

Or. de
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Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Selleks et tagada kogu liidus ühtlane 
järelevalve käesoleva direktiivi üle ja selle 
ühtlane täitmine, peaksid 
järelevalveasutustel olema kõikides 
liikmesriikides samad ülesanded ja 
volitused, sealhulgas uurimis-, õiguslikult 
siduva sekkumise, otsuste tegemise ja 
sanktsioonide kehtestamise volitused, 
eelkõige üksikisikute esitatud kaebuste 
puhul, ning volitused osaleda 
kohtumenetlustes.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Järelevalveasutus peaks 
andmesubjekti esitatud kaebuse vastu 
võtma ja küsimust uurima. Kaebuse 
esitamisele järgnev uurimine peaks 
toimuma ulatuses, mis on konkreetse 
juhtumi puhul vajalik, ning selle tulemus 
peaks olema võimalik kohtulikult läbi 
vaadata. Järelevalveasutus peaks teavitama 
andmesubjekti kaebuse menetlemise 
käigust ja tulemusest mõistliku aja jooksul.
Kui juhtum vajab täiendavat uurimist või 
kooskõlastamist mõne teise 
järelevalveasutusega, tuleks sellest teatada 
andmesubjektile.

(57) Järelevalveasutus peaks 
andmesubjekti esitatud kaebuse vastu 
võtma ja küsimust uurima.
Järelevalveasutus peaks teavitama 
andmesubjekti kaebuse menetlemise 
käigust ja tulemusest mõistliku aja jooksul.
Kui juhtum vajab täiendavat uurimist või 
kooskõlastamist mõne teise 
järelevalveasutusega, tuleks sellest teatada 
andmesubjektile.

Or. de

Selgitus

Muudatus tuleneb sellest, et artiklis 50 sätestatud ühingute ja andmekaitseasutuste kaebuse 
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esitamise õigus jäetakse välja.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
ja ühingul, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjekti andmete kaitsega 
seonduvaid õigusi ja huve ja mis on 
loodud liikmesriigi õiguse kohaselt, peaks 
olema õigus esitada järelevalveasutusele 
kaebus või kasutada andmesubjekti 
nõuetekohase volituse alusel 
andmesubjekti nimel õigust 
õiguskaitsevahendile või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatus tuleneb sellest, et artiklis 50 sätestatud ühingute ja andmekaitseasutuste kaebuse 
esitamise õigus jäetakse välja.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Selleks et täita käesoleva direktiivi 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele, ning 
tagada ELis isikuandmete vaba 
vahetamine pädevate asutuste vahel, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Delegeeritud õigusaktidega tuleks 
eelkõige reguleerida järelevalveasutuse 

välja jäetud



PA\921963ET.doc 15/74 PE502.007v01-00

ET

teavitamist isikuandmetega seotud 
rikkumistest. 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. de

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja poolne 
dokumenteerimine, töötlemise turvalisus 
ja eelkõige krüpteerimisstandardid, 
järelevalveasutuse teavitamine 
isikuandmetega seotud rikkumisest ning 
kolmanda riigi, kolmanda riigi 
territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisava taseme 
kindlakstegemine. 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.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
poolse dokumenteerimise, töötlemise 
turvalisuse, isikuandmetega seotud 
rikkumisest järelevalveasutusele 
teatamise, kolmanda riigi, kolmanda riigi 
territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisava taseme alaste 
üldist laadi meetmete vastuvõtmiseks 
tuleks kasutada kontrollimenetlust.

(68) Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
poolse dokumenteerimise, töötlemise 
turvalisuse, kolmanda riigi, kolmanda riigi 
territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisava taseme alaste 
üldist laadi meetmete vastuvõtmiseks 
tuleks kasutada kontrollimenetlust.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt kaitsta füüsiliste isikute põhiõigusi 
ja -vabadusi, eelkõige nende õigust 
isikuandmete kaitsele, ning tagada liidus 
isikuandmete vaba vahetamine pädevate 
asutuste vahel, ei suuda liikmesriigid üksi 
piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja 
toime tõttu on eesmärki parem saavutada 
ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on 
vajalik kõnesoleva eesmärgi 
saavutamiseks.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
pädevate asutuste poolset isikuandmete 
töötlemist kuritegude tõkestamiseks, 
uurimiseks ja avastamiseks ning 
kuritegude eest vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks käsitlevaid erisätteid, mis on 
ette nähtud enne käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva vastu võetud liidu 
õigusaktides, millega reguleeritakse 
liikmesriikide vahelist isikuandmete 
töötlemist ja liikmesriigi määratud 
asutuste juurdepääsu aluselepingute 
kohaselt loodud infosüsteemidele. 
Komisjon peaks hindama olukorda, mis 
tuleneb seosest käesoleva direktiivi ja 
enne käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva vastuvõetud liidu õigusaktide 
vahel, millega reguleeritakse 
liikmesriikide vahelist isikuandmete 
töötlemist ja liikmesriigi määratud 
asutuste juurdepääsu aluselepingute 
kohaselt loodud infosüsteemidele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Selleks et tagada isikuandmete 
igakülgne ja järjekindel kaitsmine terves 
liidus, tuleks kooskõlas käesoleva 
direktiiviga muuta rahvusvahelisi 
lepinguid, mille liikmesriigid on sõlminud 
enne käesoleva direktiivi jõustumist.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis käsitlevad üksikisikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel pädevate 
asutuste poolt kuritegude tõkestamiseks,
uurimiseks, avastamiseks, kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks.

1. Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis käsitlevad üksikisikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel pädevate 
asutuste poolt ohtude vältimiseks ning
kuritegude uurimiseks, avastamiseks, 
kuritegude eest vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks.

Or. de

Selgitus

Politseipoolse ohtude vältimise puhul on direktiivi ja määruse reguleerimisala raske 
piiritleda. Kui ohu eest, mida välditakse, ei ole võimalik karistust määrata, siis tähendab see 
seda, et politsei seetõttu ei tõkesta kuritegu artikli 1 lõike 1 tähenduses ja järelikult ei saa sel 
juhul direktiivi kohaldada (nt teadmata kadunud isikute, enesetapjate andmete puhul). 
Isikuandmete kaitse üldmääruse eeskirjad on ohtude vältimiseks täiesti sobimatud.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi alusel 
liikmesriigid:

2. Käesoleva direktiivi miinimumnõuded 
ei takista liikmesriikidel jätta 
isikuandmete kaitseks kehtima sätteid, mis 
tagavad suurema kaitse, ega selliseid 
sätteid vastu võtta.

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema luua kogu Euroopas kehtiv minimaalse kaitse nõue. Eesmärk 
ei ole asendada riigisisest korda. Seetõttu peab liikmesriikidel olema selge sõnaga lubatud 
kehtestada rangemaid nõudeid.
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaitsevad füüsiliste isikute põhiõigusi 
ja -vabadusi, eriti nende õigust 
isikuandmete kaitsele, ning

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 25
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. de

Muudatusettepanek 26
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. Direktiivi ei 
kohaldata isikuandmete suhtes, mis on 
salvestatud või mis tuleb salvestada 
paberkandjal hoitavasse dokumentidesse 
või dokumentide kogumisse.
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Or. de

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

ELi institutsioonid ja ametid peaksid samuti direktiivi reguleerimisalasse kuuluma.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „töötlemise piiramine” – salvestatud 
isikuandmete markeerimine eesmärgiga 
piirata nende edaspidist töötlemist;

(4) „blokeerimine” – salvestatud 
isikuandmete markeerimine eesmärgiga 
piirata nende edaspidist töötlemist;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „anonüümseks muutmine” − 
isikuandmete muutmine sellisel määral, et 
neid ei ole enam võimalik või on võimalik 
ainult ebaproportsionaalselt palju aega, 
raha ja tööjõudu kulutades konkreetse või 
kindlaks tehtava füüsilise isikuga kokku 
viia;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „Euroopa Liidu infosüsteemid” − 
ainult sellised infosüsteemid, mis on 
loodud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kolmanda osa V jaotise 4. või 5. peatüki 
või Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
alusel;

Or. de
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga piiritletakse andmesubjekti nõusolek. Kuigi kodanikel ja riigil ei saa 
samu õigusi olla, võib nõusolek olla teatatavatel juhtudel piisav põhjendus, näiteks massilise 
DNA-testide tegemise korral.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „pädev ametiasutus” – avaliku sektori 
asutus, kelle ülesanne on kuritegude
tõkestamine, uurimine, avastamine, 
kuritegude eest vastutusele võtmine ja 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine.

(14) pädev ametiasutus” – avaliku sektori 
asutus, kelle ülesanne on ohtude vältimine 
ning kuritegude uurimine, avastamine, 
kuritegude eest vastutusele võtmine ja 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, 
sh liidu institutsioon, organ ja asutus;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja
seaduslikult;

a) isikuandmeid töödeldakse seaduslikult,
õiglaselt, läbipaistvalt ja kontrollimist 
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võimaldaval viisil;

Or. de

Selgitus

Muudatusega viiakse direktiiv kooskõlla andmekaitsemäärusega. Kummagi paketti kuuluva 
õigusakti puhul peaks kehtima ühed ja samad andmetöötluspõhimõtted.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) isikuandmed vastavad otstarbele ja on 
asjakohased ning hõlmavad ainult 
andmetöötluseks vajalikku miinimumi; 
isikuandmeid võib töödelda sel juhul, kui 
anonüümsete andmete töötlemisest 
eemärgi saavutamiseks ei piisa.

Or. de

Selgitus

Muudatusega viiakse direktiiv kooskõlla andmekaitsemäärusega. Kummagi paketti kuuluva 
õigusakti puhul peaks kehtima ühed ja samad andmetöötluspõhimõtted.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult
seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse;

Or. de

Selgitus

Muudatusega viiakse direktiiv kooskõlla andmekaitsemäärusega. Kummagi paketti kuuluva 
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õigusakti puhul peaks kehtima ühed ja samad andmetöötluspõhimõtted.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 võivad oma ülesannete 
täitmisel töödelda ja kasutada ainult 
pädevate asutuste pädevad töötajad.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Andmesubjektide kategooriad
1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja eristab isikuandmeid selgelt 
andmesubjektide kategooriate kaupa, 
nimelt:
a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kurteo;
b) isikud, kes on kuriteos süüdi mõistetud;
c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;
d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse
käigus võidakse kutsuda tunnistusi 
andma, isikud, kellelt võib saada teavet 
kuriteo kohta, ning punktides a ja b 
osutatud isikute kontaktisikud ja nendega 
seotud isikud ning
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e) isikud, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

Or. de

Selgitus

Eristamise ja liigitamise vajadus puudub. Selle praktiline kasu on küsitav ja see tekitaks palju 
bürokraatiat ja suuri kulusid. Jääb selgusetuks, millised õiguslikud tagajärjed eri 
kategooriatega kaasneks.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erineva täpsuse ja usaldusväärsusega 
isikuandmed

Täpsus

Or. de

Muudatusettepanek 40
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. Pädevad asutused tagavad, et
isikuandmed on võimalikult täpsed, 
täielikud ja vajaduse korral 
ajakohaseimad.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võimalust 
mööda eristatakse faktidel põhinevaid

2. Pädevad asutused tagavad, et 
isikuandmeid, mis on ebatäpsed, 
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isikuandmeid hinnangutel põhinevatest 
isikuandmetest.

puudulikud või mis ei ole enam 
ajakohased, ei edastata ega tehta 
kättesaadavaks. Selleks sätestavad nad, et 
kui see on teostatav, siis enne 
isikuandmete edastamist ja 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
pädevad asutused nende kvaliteeti. 
Andmete edastamisel lisatakse võimaluse 
korral olemasolev teave, mis võimaldab 
andmeid vastuvõtval liikmesriigil hinnata 
andmete täpsuse, täielikkuse, ajakohasuse 
ja usaldusväärsuse taset. Kui 
isikuandmeid ei edastatud taotluse alusel, 
peab andmeid vastuvõttev asutus 
viivitamatult kontrollima, kas need 
andmed on vajalikud sel eesmärgil, 
milleks neid edastati.
3. Kui ilmneb, et edastatud on ebatäpseid 
andmeid või andmeid on edastatud 
ebaseaduslikult, tuleb vastuvõtjat sellest 
viivitamata teavitada. Vastuvõtja on 
kohustatud andmed lõike 1 ja artikli 15 
kohaselt viivitamata parandama või artikli 
16 kohaselt kustutama.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub raamotsuse 2008/977/JSK artiklist 8 ja sätestab ebatäpsete 
andmete edastamise keelu.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Töötlemise seaduslikkus
Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmete 
töötlemine on seaduslik ainult juhul ja 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik:
(a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või
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(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. de

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Töötlemise seaduslikkus; 

eesmärgipärasus
1. Isikuandmete töötlemine on seaduslik 
ainult sel juhul, kui ja kuivõrd see toimub 
järgmiste põhimõtete kohaselt.
2. Pädevad asutused võivad isikuandmeid 
koguda oma ülesannete raames 
konkreetsetel, selgelt kindlaksmääratud ja 
õiguspärastel eesmärkidel. Õiguspärane 
eesmärk on eelkõige andmete kogumisel
a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või
b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
c) andmesubjekti õiguspäraste huvide 
tagamiseks või
d) mõne muu isiku õigustatud huvide 
kaitsmiseks, v.a juhul, kui andmesubjekti 
õiguspärane huvi on selgelt olulisem kui 
andmete töötlemine, või
d) avalikku julgeolekut ähvardava ohu 
vältimiseks.
3. Isikuandmete töötlemine peab vastama 
samale eesmärgile, milleks andmeid 
koguti. Mõnel muul eesmärgil toimuv 
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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, näiteks andmete 
anonüümseks muutmise.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub raamotsuse 2008/977/JSK artiklist 3 ja sätestab täpsemalt 
eesmärgipärasuse. Tänu lõikele 4 on võimalik andmeid töödelda teaduslikel eesmärkidel, kui 
samal ajal on tagatud andmesubjekti kaitse. Selline säte komisjoni kavandatud direktiivi 
ettepanekus puudus. Sel eesmärgil on lisatud ka artiklis 3 mainitud andmete anonüümseks 
muutmine.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Teistest liikmesriikidest pärit 

isikuandmete puhul kehtivad erisused
Teise liikmesriigi pädeva asutuse 
edastatud või kättesaadavaks tehtud 
isikuandmete puhul tuleb lisaks üldistele 
andmetöötluspõhimõtetele arvesse võtta 
järgmist.
1. Isikuandmeid võib eraisikule edastada 
üksnes juhul, kui
a) liikmesriigi pädev asutus, kellelt 
andmed saadi, on andnud vastavalt oma 
siseriiklikule õigusele nõusoleku andmete 
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edastamiseks;
b) andmesubjekti õiguspärased erihuvid ei 
takista edastamist ning
c) erijuhtudel on andmete edastamine 
äärmiselt vajalik pädevale asutusele, kes 
edastab andmeid eraisikule
i) temale seaduslikult antud ülesande 
täitmiseks;
ii) kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täideviimiseks;
iii) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu ennetamiseks või
iv) üksikisikute õiguste tõsise rikkumise 
vältimiseks.
Andmeid eraisikule edastav pädev asutus 
teavitab sellist isikut andmete kasutamise 
ainueesmärkidest.
2. Isikuandmeid võib vastavalt artikli 7 
lõikes 3 sätestatud nõuetele täiendavalt 
töödelda üksnes järgmistel, edastamise või 
kättesaadavaks tegemise eesmärkidest 
erinevatel eesmärkidel:
a) kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täideviimiseks, kui 
tegemist pole nende kuritegudega, millega 
seoses isikuandmeid edastati või 
kättesaadavaks tehti;
b) muude kohtu- ja haldusmenetluste 
läbiviimiseks, mis on otseselt seotud 
kuritegude ennetamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmisega või kriminaalkaristuste 
täideviimisega;
c) avalikku julgeolekut ähvardava vahetu 
ja tõsise ohu ennetamiseks; või
d) mis tahes muul eesmärgil ja üksnes 
andmeid edastava liikmesriigi eelneva 
nõusoleku korral või andmesubjekti 
nõusoleku korral, mis on antud kooskõlas 



PE502.007v01-00 30/74 PA\921963ET.doc

ET

siseriikliku õigusega.
See ei piira artikli 7 lõike 4 kohaldamist.
3. Kui andmeid edastava liikmesriigi 
õiguse kohaselt kohaldatakse erijuhtudel 
selle liikmesriigi pädevate asutuste 
vahelise andmevahetuse suhtes töötlemise 
eripiiranguid, teavitab andmeid edastav 
asutus vastuvõtjat sellistest 
eripiirangutest. Vastuvõtja tagab 
töötlemise eripiirangutest kinnipidamise.

Or. de

Selgitus

Käesolevat artiklit puudutava muudatusettepanekuga võetakse üle raamotsuse 2008/977/JSK 
artikli 13 sätted, et kohaldada neid andmete suhtes, mis pärinevad teistest liikmesriikidest, ja 
tagatakse nende andmete erilise kaitse. Artikkel 7 a kaitseb ka liikmesriiki, kust need andmed 
pärinevad, ja annab tänu sellele kindluse, et liidus toimuva andmevahetuse puhul ei tohi 
vastuvõttev liikmesriik edastatud andmeid suvaliselt täiendavalt töödelda.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 c
Kustutamise ja läbivaatamise tähtaegade 

kehtestamine
Kehtestatakse isikuandmete kustutamise 
või nende säilitamisvajaduse perioodilise 
läbivaatamise asjakohased tähtajad. 
Nimetatud tähtaegade järgimise 
tagamiseks kehtestatakse menetluslikud 
meetmed.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst on üle võetud raamotsuse 2008/977/JSK artiklist 5.
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Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid keelavad töödelda 
selliseid isikuandmeid, mis paljastavad 
rassi või etnilise päritolu, poliitilised 
vaated, usu või uskumused, 
ametiühingusse kuulumise, samuti
geneetiliste andmete ning tervislikku 
seisundit ja seksuaalelu käsitlevate 
andmete töötlemise.

1. Selliste isikuandmete töötlemine, mis 
paljastavad rassi või etnilise päritolu, 
poliitilised vaated, usulised või 
filosoofilised seisukohad, ametiühingusse 
kuulumise, samuti tervislikku seisundit ja 
seksuaalelu käsitlevate andmete töötlemine 
on lubatud ainult siis, kui

Or. de

Selgitus

Artikkel on raamotsuse 2008/977/JSK artikli 6 eeskujul ümber sõnastatud. Kuigi artikli 
sõnastus on direktiivi ettepaneku keelupõhimõttest erinev, on delikaatsete andmete töötlemine 
ikkagi lubatud ainult teatavatel rangetel tingimustel. DNA-põhiste tõendite suurt tähtsust 
arvestades on komisjoni poolt kavandatud geneetiliste andmete töötlemise keeld välja jäetud.

Muudatusettepanek 47
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 tingimata vajalik ja
lubatud õigusaktiga, milles on sätestatud 
piisavad kaitsemeetmed, või

Or. de

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti või 
teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. de

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töödeldakse isikuandmeid, mille 
andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et keelatud on 
võtta meetmeid, millel on andmesubjektile 
kahjulikud õiguslikud tagajärjed või 
märkimisväärne mõju ning mille aluseks 
on ainult isikuandmete automaattöötlus, 
mille eesmärk on anda hinnang 
andmesubjekti teatavatele isikuomadustele,
välja arvatud juhul, kui seda 
võimaldatakse õigusaktiga, millega ühtlasi 
kehtestatakse piisavad meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

1. Meetmeid, millel on andmesubjektile 
kahjulikud õiguslikud tagajärjed või 
märkimisväärne mõju ning mille aluseks 
on ainult isikuandmete automaattöötlus, 
mille eesmärk on anda hinnang 
andmesubjekti teatavatele isikuomadustele,
võib võtta ainult juhul, kui seda 
võimaldatakse õigusaktiga, millega ühtlasi 
kehtestatakse piisavad meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

Or. de

Selgitus

Selles artiklis tehtud muudatus tuleneb raamotsuse 2008/977/JSK artikli 7 sõnastusest. Kuigi 
keelupõhimõttest on loobutud, on profiilide koostamine endiselt lubatud ainult teatavatel 
rangetel tingimustel.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Lõige 2 võimaldab eriti ulatuslikku profileerimist ja seda lõiget oleks kerge ignoreerida.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teeb mõistlikke jõupingutusi 
isikuandmete töötlemise ja 
andmesubjektide õiguste kaitsmise 
läbipaistvate põhimõtete kehtestamiseks ja 
nende lihtsalt kättesaadavaks tegemiseks.

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teeb asjakohaseid ja mõistlikke 
jõupingutusi isikuandmete töötlemise ja 
andmesubjektide õiguste kaitsmise 
läbipaistvate põhimõtete kehtestamiseks ja 
nende lihtsalt kättesaadavaks tegemiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja esitab andmesubjektile kogu teabe 
isikuandmete töötlemise ja sellega seotud 
teabevahetuse kohta, tehes seda 
arusaadavas vormis ning selges ja lihtsas 
keeles.

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja esitab andmesubjektile kogu teabe 
isikuandmete töötlemise ja sellega seotud 
teabevahetuse kohta, tehes seda 
arusaadavas vormis ning võimalikult 
selges ja lihtsas keeles.

Or. de
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Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti 
viivitamata tema taotluse alusel tehtud 
toimingutest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmesubjekti teavitamine välja jäetud
1. Liikmesriigid tagavad, et vastutav 
töötleja võtab kõik kohased meetmed, et 
teha andmesubjektile seoses andmete 
kogumisega teatavaks vähemalt järgmine: 
a) vastutava töötleja ja 
andmekaitseametniku nimi ja 
kontaktandmed;
b) isikuandmete töötlemise eesmärk,
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;
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g) muu teave määral, mis on vajalik 
andmesubjekti õigusi arvestava 
andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete töötlemise konkreetset 
olukorda.
2. Juhul kui isikuandmed kogutakse 
andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 
talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 
isikuandmete esitamine on kohustuslik 
või vabatahtlik, ning andmete esitamata 
jätmise võimalikud tagajärjed.
3. Vastutav töötleja esitab lõikes 1 
osutatud teabe: 
a) andmesubjektilt andmete saamise ajal 
või
b) juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, siis andmete 
salvestamise ajal või mõistliku aja jooksul 
pärast nende kogumist, võttes arvesse 
andmete töötlemise konkreetset olukorda.
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:
(a) teenistuslike või õiguslike uurimiste, 
juurdluste või menetluste takistamise 
vältimiseks;
(b) kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise kahjustamise vältimiseks;
(c) avaliku julgeoleku kaitseks;
(d) riigi julgeoleku kaitseks;
(e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.
5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille 
suhtes täielikult või osaliselt kehtivad 
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lõikes 4 sätestatud erandid.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Andmesubjekti teavitamine

1. Liikmesriigid tagavad, et andmesubjekti 
teavitatakse vastavalt siseriiklikule 
õigusele isikuandmete kogumisest või 
töötlemisest vastutava töötleja poolt.
2. 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. de

Selgitus

Sellega piiratakse vaid õigust saada päringuta teavet andmete kogumise ajal; selle asemel 
viidatakse liikmesriikide õigusnormidele. See ei mõjuta artiklis 12 sätestatud andmesubjekti 
õigust saada teavet.

Muudatusettepanek 57
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 

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

andmesubjekti andmetega tutvumise õiguse 
täielik või osaline piiramine sellises 
ulatuses ja seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede:

Or. de

Selgitus

Õigus teavet saad on väga tähtis ning peaks alati sõltuma konkreetsest juhtumist.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise kahjustamise vältimiseks;

(b) ohtude vältimise, kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise või 
kuritegude eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
kahjustamise vältimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

(e) andmesubjekti kaitseks või teiste 
isikute õiguste ja vabaduste kaitseks.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad seadusega 
kindlaks määrata isikuandmete töötlemise 
liigid, mille suhtes täielikult või osaliselt 
kehtivad lõikes 1 sätestatud erandid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Teabe andmisest keeldumine peab alati sõltuma konkreetsest juhtumist.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus eelõige artiklis 13 
osutatud juhtudel taotleda, et 
järelevalveasutus kontrolliks töötlemise 
seaduslikkust.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus artiklites 12 ja 13 
näidatud ulatuses taotleda, et 
järelevalveasutus kontrolliks töötlemise 
seaduslikkust.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti tema 
õigusest taotleda järelevalveasutuse 
sekkumist vastavalt lõikele 1.

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti tema
taotluse korral tema õigusest taotleda 
järelevalveasutuse sekkumist vastavalt 
lõikele 1.

Or. de
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Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus vastutavalt 
töötlejalt taotleda ebatäpsete isikuandmete 
parandamist. Andmesubjektil on õigus 
taotleda mittetäielike isikuandmete 
täiendamist, eelkõige parandusõiendi 
esitamise teel.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus taotleda 
ebatäpsete isikuandmete parandamist.
Andmesubjektil on õigus taotleda 
mittetäielike isikuandmete täiendamist, 
eelkõige parandusõiendi esitamise teel.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab andmesubjekti kirjalikult 
juurdepääsu keelamisest või piiramisest ja 
keeldumise põhjustest ning selgitab talle 
võimalusi esitada järelevalveasutusele 
kaebus ja kasutada õiguskaitsevahendeid.

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

3. Kui andmesubjekt kasutab oma õigusi 
otse vastutava töötleja suhtes ja vastutav 
töötleja keeldub andmeid parandamast või 
täiendamast, siis peab vastutav töötleja 
andmesubjekti kirjalikult teavitama 
parandustest keeldumisest ja keeldumise 
põhjustest, samuti võimalusest esitada 
järelevalveasutusele kaebus või kasutada 
õiguskaitsevahendeid.

Or. de

Selgitus

Selle asja korraldamine tuleks jätta liikmesriikidele.
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Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt 
töötlejalt enda isikuandmete kustutamist, 
kui töötlemine ei vasta käesoleva direktiivi
artikli 4 punktide a–e ning artiklite 7 ja 8 
alusel vastuvõetud õigusnormidele.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt 
töötlejalt enda isikuandmete kustutamist, 
kui töötlemine ei vasta käesoleva direktiivi
artiklite 4, 6, 7 ja 8 alusel vastuvõetud 
õigusnormidele.

Or. de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga laiendatakse reguleerimisala ja tugevdatakse isiku õigusi.

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja kustutab andmed 
viivitamata.

2. Liikmesriigid sätestavad, kas 
andmesubjekt võib saada nendele 
õigustele kinnitust otse vastutavalt 
töötlejalt või pädeva järelevalveasutuse 
vahendusel.
2 a. Kui andmesubjekt kasutab oma õigusi 
otse vastutava töötleja suhtes ja vastutav 
töötleja keeldub andmeid parandamast või 
täiendamast, siis peab vastutav töötleja 
andmesubjekti kirjalikult teavitama 
parandustest keeldumisest ja keeldumise 
põhjustest, samuti võimalusest esitada 
järelevalveasutusele kaebus või kasutada 
õiguskaitsevahendeid.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui isikuandmed tuleb käesoleva 
määruse kohaselt kustutada, siis piisab 
andmete sulgemisest, kui:

Or. de

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Suletud andmeid võib kasutada vaid 
sel eesmärgil, milleks need kustutamata 
jäeti. Neid tohib kasutada ka juhul, kui 
see on vältimatult vajalik puuduvate 
tõendite saamiseks.

Or. de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse andmete sulgemise õiguslikke järelmeid.

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) andmesubjekt ei taotle nende 
kustutamist, vaid nende kasutamise 
piiramist.

(c) andmete kustutamine kahjustab 
andmesubjekti kaitseväärilisi huve või
andmesubjekt ei taotle nende kustutamist, 
vaid nende kasutamise piiramist.

Or. de

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kustutamine ei ole lubatud 
seaduslike dokumenteerimis- või 
säilitamiskohustuste tõttu; sellistel 
juhtudel tuleb andmete puhul järgida 
seaduslikke dokumenteerimis- ja 
säilitamiskohustusi;
(b) kui andmeid säilitatakse üksnes 
andmete varundamise või 
andmekaitsekontrolli otstarbel;
(c) kustutamine on tehniliselt 
ebaproportsionaalselt keeruline, näiteks 
andmete erilise salvestusviisi tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 71
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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et
kohtuotsuses või kohtuotsuse tegemisega

Liikmesriigid võivad sätestada, et artiklites 
11–16 nimetatud teave, juurdepääs 
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seotud dokumendis olevate isikuandmete 
puhul piiratakse artiklites 11–16 
sätestatud õigust taotleda teavet ja 
juurdepääsu ning isikuandmete 
parandamist, kustutamist ja nende 
töötlemise piiramist vastavalt 
kriminaalasja kohtueelset ja kohtulikku 
menetlust käsitlevatele siseriiklikele 
õigusnormidele.

teabele ning andmete parandamine, 
kustutamine ja sulgemine toimub 
vastavalt riigi menetlusõigusele, kui 
tegemist on kohtuotsusega või
dokumendiga, mis on seotud kohtuotsuse 
tegemisega.

Or. de

Selgitus

Seda artiklit tuleks laiendada kõikidele kohtutele ja see ei peaks hõlmama üksnes 
kriminaalasjade menetlemist.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja rakendab 
mehhanismid käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud meetmete tulemuslikkuse 
kontrollimiseks. Kontrolli teostavad 
sõltumatud sise- või välisaudiitorid, kui 
see on proportsionaalne.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 18 lõige 3 jäetakse täielikult välja, kuna see lõike tekitaks kontrolli osas kaose. 
Andmekaitseametnikust ja järelevalveasutusest peaks andmekaitse tagamiseks piisama, muid 
väljaspoolseid või sisemisi kontrollijaid ei ole vaja. Need tekitaksid pigem segadust.

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud



PE502.007v01-00 44/74 PA\921963ET.doc

ET

Kaasvastutavad töötlejad
Liikmesriigid sätestavad, et kui mitu 
vastutavat töötlejat määravad ühiselt 
kindlaks isikuandmete töötlemise 
tingimused ja vahendid, on nad 
kaasvastutavad töötlejad, kes peavad 
omavaheliste kokkulepetega kehtestama 
igaühe vastutuse käesoleva direktiivi 
alusel kehtestatud kohustuste täitmisel, 
eelkõige andmesubjekti õiguste 
kasutamise korra ja mehhanismid.

Or. de

Selgitus

Artikliga 20 muutuks andmekaitse nõuded madalamaks ja seetõttu jäetakse see artikkel 
täielikult välja. See, kas mitu vastutavat töötlejat lepivad omavahel kokku igaühe vastutuse, 
peaks jääma nende endi otsustada. Välissuhtluses peaks aga säilima ühine vastutus 
andmesubjekti suhtes.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja valib enda nimel andmete 
töötlemiseks sellise volitatud töötleja, kes
võtab käesoleva direktiivi nõuete 
täitmiseks ja andmesubjekti õiguste 
kaitsmiseks vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid ning 
kehtestab korra, millega tagatakse 
töötlemise vastavus käesoleva direktiivi 
alusel kehtestatud sätetele ja 
andmesubjekti õiguste kaitsmine.

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja valib enda nimel andmete 
töötlemiseks sellise volitatud töötleja, kes
annab piisavad tagatised, et 

a) võetakse artikli 27 lõikes 1 nimetatud 
tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid;
b) ka muus osas tagatakse töötlemise 
vastavus käesoleva direktiivi alusel 
kehtestatud sätetele ja andmesubjekti 
õiguste kaitsmine;
b) volitatud töötleja järgib vastutava 
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töötleja juhiseid.

Or. de

Selgitus

Artiklis tehtud muudatused seostuvad raamotsusega 2008/977/JI, millest kõrvalekaldumine ei 
ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav
töötleja töötleb isikuandmeid sellise 
volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 
omavahel siduva õigusakti alusel, milles 
on eelkõige sätestatud, et volitatud töötleja 
tegutseb ainult vastavalt vastutava töötleja 
juhtnööridele, eelkõige juhul, kui 
isikuandmete edastamine on keelatud.

2. Isikuandmete töötlemine volitatud
töötleja poolt toimub õigusakti või 
kirjaliku lepingu alusel, milles on 
sätestatud, et volitatud töötleja tegutseb 
ainult vastavalt vastutava töötleja 
juhtnööridele.

Or. de

Selgitus

Artiklis tehtud muudatused seostuvad raamotsusega 2008/977/JI, millest kõrvalekaldumine ei 
ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid eesmärgil, mis ei vasta
vastutava töötleja antud ülesandele, 
käsitatakse volitatud töötlejat sellise
töötlemise suhtes vastutava töötlejana ja 
tema suhtes kohaldatakse artiklis 20 
sätestatud kaasvastutuse eeskirju.

3. Kui volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid ilma vastutava töötleja
juhiseta või juhise vastaselt ning ilma 
asjakohase seadusliku kohustuseta, 
vastutab ta andmete töötlemise eest nagu 
vastutav töötleja.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek seoses artikli 20 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et volitatud 
töötleja ja vastutava töötleja või volitatud 
töötleja volituse alusel tegutsevad isikud, 
kellel on juurdepääs isikuandmetele, 
tohivad isikuandmeid töödelda ainult 
vastutava töötleja juhistele alusel või liidu 
või liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
juhtudel.

Liikmesriigid sätestavad, et volitatud 
töötleja ja vastutava töötleja või volitatud 
töötleja volituse alusel tegutsevad isikud, 
kellel on juurdepääs isikuandmetele, 
tohivad isikuandmeid töödelda ainult 
vastutava töötleja juhiste alusel või juhul, 
kui selleks on seaduslik kohustus.

Or. de

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Dokumenteerimine
1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja 
dokumenteerivad nende vastutusel olevad 
töötlemissüsteemid ja töötlemise korra.
2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:
a) vastutava töötleja ning vajaduse korral 
kaasvastutava töötleja või volitatud 
töötleja nimi ja kontaktandmed;
b) töötlemise eesmärk,
c) isikuandmete vastuvõtjad või 
vastuvõtjate liigid;
d) teave andmete edastamise kohta 
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kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega.
3. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. de

Muudatusettepanek 80
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. Isikuandmete igasugune edastamine 
tuleb registreerida või dokumenteerida, et
kontrollida andmete töötlemise 
seaduslikkust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete terviklikkus ja turvalisus.

2. Protokollid või dokumendid antakse 
nõudmisel järelevalveasutuse käsutusse. 
Järelevalveasutus kasutab seda teavet
üksnes töötlemise õigsuse kontrollimiseks 
ning andmete terviklikkuse ja turvalisuse 
tagamiseks.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek seostub raamotsuse 2008/977/JI artikliga 10.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Dokumentide säilitamine
1. Liikmesriigid tagavad, et säilitatakse 
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vähemalt järgmisi töötlemistoiminguid 
käsitlevad dokumendid: kogumine, 
muutmine, lugemine, avalikustamine, 
ühendamine ja kustutamine. Lugemist ja 
avalikustamist kajastavad dokumendid 
peavad sisaldama andmeid nimetatud 
toimingute tegemise eesmärgi, kuupäeva 
ja aja ning võimaluse korral ka 
isikuandmeid lugenud ja avalikustanud 
isiku kohta.
2. Dokumente kasutatakse ainult 
töötlemistoimingute õiguspärasuse 
kontrollimiseks, siseseireks ning andmete 
tervikluse ja turvalisuse tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja ja volitatud töötleja teevad 
asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades talle 
tema ülesannete täitmiseks vajalikku 
teavet.

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
teevad asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega koostööd vastavalt 
käesoleva direktiivi VI peatüki 2. jaole.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus täidab oma 
ülesandeid vastavalt artikli 46 punktidele 
a ja b, vastavad vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja tema märkustele 
mõistliku tähtaja jooksul. 

välja jäetud
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Järelevalveasutuse märkustele esitatud 
vastuses kirjeldatakse võetud meetmeid ja 
saavutatud tulemusi.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja võtab tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et ära hoida 
järgmist:

a) isikuandmete juhuslik või loata 
hävitamine;
b) isikuandmete juhuslik kaotsiminek;
c) isikuandmete ebaseaduslik muutmine;
d) isikuandmete ebaseaduslik 
avalikustamine või ebaseaduslik 
juurdepääs nendele andmetele, eelkõige 
juhul, kui töötlemine hõlmab andmete 
edastamist võrgu kaudu või nende 
kättesaadavaks tegemist automatiseeritud 
otsejuurdepääsu kaudu ning
e) isikuandmete igasugune muu 
ebaseaduslik töötlemine.
Võttes arvesse tehnika taset ja selliste 
meetmete elluviimise kulusid, peavad need 
meetmed tagama töötlemise ja kaitstavate 
andmete laadiga kaasnevale ohule 
vastava turvalisuse taseme.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raamotsusea artikli 22 lõikel 1.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja ja volitatud töötleja rakendavad 
riskianalüüsi alusel automatiseeritud 
andmetöötluse suhtes meetmeid, et

2. Liikmesriigid võtavad automatiseeritud 
andmetöötluse suhtes meetmeid, mille abil 
on võimalik saavutada järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) tagada, et süsteem toimib, et selles 
ilmnevatest toimimisvigadest teatatakse
(töökindlus) ja et süsteemirikked ei 
põhjustaks andmete moonutamist 
(terviklus).

(j) tagada, et süsteem toimib, et selles 
ilmnevatest toimimisvigadest teatatakse
(töökindlus) ja et süsteemirikked ei 
põhjustaks andmete võltsimist (terviklus).

Or. de

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist eri 
olukordades, eelkõige 
krüpteerimisstandardeid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

3. Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
vastu võtta eeskirju, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist eri 
olukordades, eelkõige 
krüpteerimisstandardeid.
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artikli 57 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Eelnev konsulteerimine

Liikmesriigid tagavad, et pädevate riiklike 
järelevalveasutustega konsulteeritakse 
enne selliste isikuandmete töötlemist, mis 
moodustavad osa uuest loodavast 
kataloogist, kui
a) töödeldakse artikli 8 kohaseid andmete 
eriliike
või
b) töötlemise laad, eelkõige uute 
tehnoloogiate, mehhanismide või 
menetluste kasutamine toob endaga 
vastasel juhul kaasa konkreetse ohu 
andmesubjekti põhiõigustele ja -
vabadustele, eelkõige tema eraelu 
puutumatusele.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst on üle võetud raamotsuse 2008/977/JI artiklist 23.

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
56 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

välja jäetud
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täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

Or. xm

Selgitus

Isikuandmetega seotud rikkumistest teavitamise kriteeriume ja nõudeid on juba piisavalt 
selgelt kirjeldatud lõikes 1. Kavandatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte puudutaks 
igal juhul ka olulisi detaile, mida ei ole võimalik delegeerida ja mida tuleks täpsustada 
põhiõigusaktis. Samalaadne muudatusettepanek tehakse ka andmekaitse üldmäärusele.

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Andmesubjekti teavitamine 
isikuandmetega seotud rikkumisest
1. Liikmesriigid sätestavad, et kui 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
kahjustada andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 28 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu 
viivituseta ka andmesubjekti.
2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 
esitatud teates kirjeldatakse 
isikuandmetega seotud rikkumise laadi 
ning esitatakse vähemalt artikli 28 lõike 3 
punktides b ja c nimetatud teave ja 
soovitused.
3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Sellised 
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tehnoloogilised kaitsemeetmed muudavad 
andmed loetamatuks neile, kellel 
puuduvad andmetele juurdepääsu 
volitused.
4. Artikli 11 lõikes 4 osutatud alustel võib 
andmesubjektile teabe esitada hiljem või 
piiratud ulatuses või jätta selle esitamata.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Andmekaitseametnikku ei tohi tema 
ülesannete täitmise tõttu ebasoodsasse 
olukorda seada. Andmekaitseametnikku 
ei ole lubatud ametist vabastada tema 
ametitegevuse ajal ja tegevuse lõppemisele 
järgneval aastal, välja arvatud juhul, kui 
on olemas faktid, mis annavad vastutavale 
töötlejale õiguse ta mõjuval põhjusel 
ametist vabastada.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui see on vajalik kuritegude 
tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks 
või kuritegude eest vastutusele võtmiseks 
või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks ning

a) kui see on vajalik ohtude 
ärahoidmiseks, kuritegude tõkestamiseks, 
uurimiseks, avastamiseks või kuritegude 
eest vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks 
ning

Or. de
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Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
täidavad käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused.

b) käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused täidetakse.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) nr …/2012 artikli 41 
kohase otsuse puudumise korral hindab 
komisjon isikuandmete kaitse piisavust, 
kaaludes järgmisi asjaolusid:

2. Määruse (EL) nr …/2012 artikli 41 
kohase otsuse puudumise korral hindab 
komisjon isikuandmete kaitse piisavust, 
kaaludes kõiki asjaolusid, mis on andmete 
edastamise puhul üldiselt olulised ning 
mida saab hinnata konkreetsetest 
andmeedastustoimingutest lahus. 
Kaalumisel võetakse arvesse eeskätt
järgmisi asjaolusid:

Or. de

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
56 vastu võtma delegeeritud õigusakte, et
täiendada lisas [x] esitatud kolmandate 
riikide, territooriumide või kolmandate 
riikide töötlemissektorite või 
rahvusvaheliste organisatsioonide loetelu, 
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Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 57 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

kes tagavad isikuandmete kaitse piisaval 
tasemel vastavalt lõikele 2. Andmekaitse 
taset määrates peab komisjon kaaluma, 
kas kolmandas riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis kehtivate asjaomaste 
üldiste ja valdkondlike õigusaktidega on 
tagatud kindlad ja kohtulikult kaitstavad 
õigused, sealhulgas toimivad halduslikud 
ja õiguskaitsevahendid 
andmesubjektidele, eelkõige 
andmesubjektidele, kelle isikuandmeid 
edastatakse.

Or. en

Selgitus

Asjaomased määratlused on olemuselt sedavõrd kaugeleulatuvad, et ületavad ühtsete 
rakendustingimuste kohta kehtivad nõuded, ning seetõttu tuleb mitteolemuslike elementide 
sätestamiseks rakendada seadusandlike volituste delegeerimist vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290. Samalaadne muudatusettepanek tehakse ka andmekaitse 
üldmäärusele. 

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakendusaktis määratakse kindlaks 
selle geograafiline ja valdkondlik 
kohaldatavus ning vajaduse korral 
nimetatakse lõike 2 punktis b nimetatud 
järelevalveasutus.

4. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 340 lõikele 2 ja Euroopa 
Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale 
heastab liit kooskõlas liikmesriikide 
seaduste ühiste üldpõhimõtetega kõik oma 
institutsioonide poolt ülesannete täitmisel 
tekitatud kahjud, sealhulgas kahjud, mis 
on tekkinud isikuandmete väära 
kasutamise tõttu tulenevalt ekslikust 
määrangust lõigete 2 ja 3 alusel.

Or. en

Selgitus

Selgemini tuleks rõhutada liidu lepinguvälist sellistel juhtudel, kui lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
kriteeriumide põhjal tehakse ekslikke määranguid.
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Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib käesoleva direktiivi 
reguleerimisala piires otsustada, et 
kolmas riik või territoorium või kolmanda 
riigi töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga piisavat 
isikuandmete kaitset lõike 2 tähenduses, 
eelkõige juhul, kui kolmandas riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis 
kehtivate üldiste ja konkreetse sektori 
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke 
ja õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 57 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega või äärmiselt 
kiireloomulistel juhtudel seoses üksikisiku 
õigusega isikuandmete kaitsele kooskõlas 
artikli 57 lõikes 3 osutatud menetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et kui komisjon 
teeb lõike 5 kohase otsuse, siis keelatakse 
isikuandmete edastamine kolmandale 
riigile või territooriumile või kõnealuse 
kolmanda riigi töötlemissektorile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile, ilma 
et see otsus piiraks artikli 35 lõike 1 
kohast ja artiklile 36 vastavat edastamist. 
Komisjon alustab sobival ajal 
konsultatsioone kolmanda riigi või 

välja jäetud
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rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada käesoleva artikli lõike 5 
kohasest otsusest tulenevat olukorda.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon jälgib lõigetes 3 ja 5 osutatud 
rakendusaktide kohaldamist.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
Edastamine asjakohaste kaitsemeetmete 
abil
1. Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, näevad liikmesriigid ette, et 
isikuandmeid võib edastada kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kui:
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.
2. Lõike 1 punkti b kohase otsuse peavad 
tegema nõuetekohaselt volitatud töötajad. 
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Kogu üleandmine tuleb dokumenteerida 
ja dokumendid tuleb esitada taotluse 
alusel järelevalveasutusele.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Andmete edastamine asjakohaste 

kaitsemeetmete abil
1. Kui komisjon ei ole artikli 34 kohast 
otsust teinud, näevad liikmesriigid ette, et 
isikuandmeid võib edastada kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kui
a) isikuandmete kaitseks võetavad 
kaitsemeetmed on sätestatud õiguslikult 
siduvas dokumendis;
b) vastutav töötleja või volitatud töötleja 
on hinnanud kõiki isikuandmete 
edastamise puhul üldiselt olulisi 
asjaolusid (artikkel 34 lõige 2) ning 
leidnud, et rakendatud on kõiki 
isikuandmete kaitse seisukohalt 
asjakohaseid kaitsemeetmeid või 
c) isikuandmete edastamine oleks 
konkreetsel juhtumil lubatav ka pärast 
seda, kui komisjon on tuvastanud, et 
asjakohased kaitsemeetmed puuduvad 
(artikkel 36).

Or. de

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 b
Teistest liikmesriikidest pärit 

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 
laiemalt kui eespool kirjeldatud 
tingimustel 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 lõike 
1 punktides b ja c nimetatud juhtudel 
tunnistab ka andmed edastanud 
liikmesriik vastavalt oma siseriiklikele 
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 
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põhjustel:
a) andmesubjekti õiguspäraste erihuvide 
tõttu või
b) valdavate õiguspäraste huvide, eelkõige 
oluliste üldiste huvide tõttu.
4. Isikuandmete edastamine eraisikutele 
on lubatud vaid artikli 7 a lõikes 1 
nimetatud tingimustel.

Or. de

Selgitus

Artikkel 35 b vastab raamotsuse artiklile 13, sisaldades erisätteid teisest liikmesriigist pärit 
isikuandmete kasutamistingimuste ja kaitse kohta. Nende sätetega kaitstakse ka liikmesriiki, 
kust andmed pärit on, ning sellega luuakse liidusiseses teabevahetuses vajalik usaldus, et 
edastatud andmeid vastuvõttev riik ei tohi neid suvaliselt edasi töödelda.

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Erandid andmete edastamisel pärast 

huvide kaalumist üksikjuhtumil
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 ka 
üksikisiku kaitseväärilised huvid kaaluvad 
üksikjuhtumil üles konkreetse avaliku 
huvi andmete edastamise vastu.
2. Huvide kaalumisel vastavalt lõikele 1 
tuleb arvesse võtta ka kaitsemeetmete 
asjakohasust konkreetsel juhtumil. 
Kaaludes, kas konkreetsel juhtumil on 
isikuandmete kaitse tase piisav, võetakse 
arvesse kõiki asjaolusid, mis on andmete 
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kavandatud edastamise puhul olulised, 
eeskätt järgmisi asjaolusid:
a) edastatavate andmete laad;
b) sihtotstarve ning
c) andmete töötlemise kavandatud kestus 
kolmandas riigis.
Erandina lõikest 1 ja artiklist 35 võivad 
liikmesriigid sätestada, et kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile võib isikuandmeid 
edastada ainult tingimusel, et
a) edastamine on vajalik asjaomase isiku 
või mõne teise isiku kaitsevääriliste 
huvide kaitsmiseks, eriti kui need huvid 
puudutavad isiku elu ja tervist;
b) edastamine on vajalik andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks vastavalt 
andmeid edastava liikmesriigi õigusele või
c) edastamine on vajalik konkreetsete 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks või
e) edastamine on vajalik konkreetsete 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisega seotud konkreetsete 
õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või 
kaitsmiseks. 
4. Isikuandmete kaitse piisav tase võib 
konkreetsel juhtumil olla tagatud ka siis, 
kui asjaomane kolmas riik või selle riigi 
piirkond või töötlemissektor või 
riikidevaheline või riigiülene asutus või 
rahvusvaheline organisatsioon tagavad 
sellel üksikjuhtumil edastatavate 
isikuandmete piisava kaitse.

Or. de
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Selgitus

Artikli 36 uus sõnastus on artiklite 34 ja 35 loogiline edasiarendus. Rangelt piiratud 
üksikjuhtudel peab olema võimalik andmeid vaatamata negatiivsele piisava kaitse otsusele 
rangetel tingimustel edastada ka kolmandatele riikidele, et kaitsta kõige suuremat vara, nagu 
inimese elu ja tervist.

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) edastamine on vajalik andmesubjekti 
või teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks 
või
b) edastamine on vajalik andmesubjekti 
õigustatud huvi kaitsmiseks vastavalt 
andmeid edastava liikmesriigi õigusele või
c) edastamine on äärmiselt vajalik 
liikmesriigi või kolmanda riigi avalikku 
julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise 
ohu vältimiseks või
d) edastamine on vajalik konkreetsete 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks või
e) edastamine on vajalik konkreetsete 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisega seotud konkreetsete 
õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või 
kaitsmiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab isikuandmete vastuvõtjat 
töötlemise piirangutest ja teeb mõistlikke 
jõupingutusi nendest kinnipidamiseks.

Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teavitab isikuandmete vastuvõtjat 
töötlemise piirangutest ja teeb mõistlikke 
jõupingutusi nendest kinnipidamiseks.
Eelmine lause kehtib ka nende 
töötlemispiirangute kohta, mida vastutav 
töötleja peab järgima vastavalt artikli 7 a 
lõikele 3.

Or. de

Selgitus

Kui isikuandmeid edastatakse ELi siseselt, peaks siseriiklikke töötlemispiiranguid kohaldama 
vaid siis, kui need andmed edastatakse omakorda kolmandale riigile. Vastasel korral kaoks 
ELi sisese teabevahetuse usalduslikkus.

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtab komisjon 
asjakohaseid meetmeid, et arendada 
suhteid kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige nende järelevalveasutustega, kui 
komisjon on teinud otsuse, et nad tagavad 
kaitse piisava taseme artikli 34 lõike 3 
tähenduses.

2. Lõike 1 kohaldamisel võtab komisjon
käesoleva direktiivi reguleerimisalal
asjakohaseid meetmeid, et arendada 
suhteid kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige nende järelevalveasutustega, kui 
komisjon on teinud otsuse, et nad tagavad 
kaitse piisava taseme artikli 34 lõike 3 
tähenduses. Sealjuures respekteerib 
komisjon liikmesriikide pädevust ning 
pädevuse teostamisel rakendatud 
õiguslikke või tegelikke meetmeid.

Or. de
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Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ametiaeg lõpeb või liige lahkub 
ametist, täidab ta ülesandeid edasi kuni uue 
liikme ametisse nimetamiseni.

5. Kui ametiaeg lõpeb või liige lahkub 
ametist, täidab ta vastava taotluse korral
ülesandeid edasi kuni uue liikme ametisse 
nimetamiseni.

Or. de

Selgitus

Kui isik vabastatakse ametist raske üleastumise tõttu, võib osutuda vastuvõetamatuks, et ta 
töötaks tingimusteta veel kuni ametijärglase nimetamiseni. Ta võiks töötamist jätkata vaid 
vastava taotluse korral.

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
järelevalveasutus kasutab oma liikmesriigi 
territooriumil talle käesoleva direktiiviga 
antud volitusi.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
järelevalveasutus kasutab oma liikmesriigi 
territooriumil vähemalt talle käesoleva 
direktiiviga antud volitusi.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jälgib ja tagab käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud õigusnormide ja 
direktiivi rakendusmeetmete kohaldamist;

(a) jälgib ja tagab vähemalt käesoleva 
direktiivi alusel vastuvõetud õigusnormide 
ja direktiivi rakendusmeetmete 
kohaldamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaatab läbi andmesubjekti või teda 
nõuetekohase volituse alusel esindava 
ühenduse artikli 50 kohaselt esitatud 
kaebuse, uurib juhtumit vajalikul määral 
ning teavitab mõistliku aja jooksul 
andmesubjekti või ühendust kaebuse 
arutamise arengust ja tulemusest, eelkõige 
juhul, kui osutub vajalikuks täiendav 
uurimine või koordineerimine teise 
järelevalveasutusega;

(b) vaatab läbi andmesubjekti esitatud 
kaebuse, uurib juhtumit vajalikul määral 
ning teavitab mõistliku aja jooksul 
andmesubjekti või ühendust kaebuse 
arutamise arengust ja tulemusest, eelkõige 
juhul, kui osutub vajalikuks täiendav 
uurimine või koordineerimine teise 
järelevalveasutusega;

Or. de

Selgitus

Muudatus tuleneb sellest, et artiklist 50 jäetakse välja asutuse, organisatsiooni või ühingu 
õigus kaebust esitada.

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) korraldab kaebuse või teise 
järelevalveasutuse taotluse alusel uurimisi 
ning kui andmesubjekt on esitanud 
kaebuse, teavitab teda uurimise tulemusest 
mõistliku aja jooksul; järelevalveasutus 
võib siseriikliku õigusega lubatud 
ulatuses korraldada selliseid uurimisi ka 
omal algatusel;

Or. de
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Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) osaleb aruteludes liikmesriikide 
asutuste ja organitega õiguslike ja 
haldusmeetmete üle, mis käsitlevad 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset 
seoses isikuandmete töötlemisega;

(g) võib osaleda aruteludes liikmesriikide
asutuste ja organitega õiguslike ja 
haldusmeetmete üle, mis käsitlevad 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset 
seoses isikuandmete töötlemisega;

Or. de

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutus suurendab üldsuse 
teadlikkust isikuandmete töötlemisel 
esinevatest ohtudest, töötlemise 
eeskirjadest ja kaitsemeetmetest ning 
isikuandmete töötlemisega seotud 
õigustest. Lastele suunatud tegevusele 
pööratakse eraldi tähelepanu.

2. Järelevalveasutus suurendab talle 
pandud ülesannete ja antud volituste 
raames ning siseriikliku õigusega lubatud 
ulatuses üldsuse teadlikkust isikuandmete 
töötlemisel esinevatest ohtudest, töötlemise 
eeskirjadest ja kaitsemeetmetest ning 
isikuandmete töötlemisega seotud 
õigustest. Lastele suunatud tegevusele 
pööratakse eraldi tähelepanu.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) volitus olla kohtus menetlusosaline, kui 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
õigusnorme on rikutud, või juhtida 
kõnealusele rikkumisele õigusasutuste 
tähelepanu.

c) volitus olla kohtus menetlusosaline, kui 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
õigusnorme on rikutud, või juhtida 
kõnealusele rikkumisele õigusasutuste 
tähelepanu. Kui järelevalveasutuse 
otsustega ei olda rahul, võib need edasi 
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kaevata kohtusse.

Or. de

Selgitus

Siia lisatud edasikaebamise õigus on enesestmõistetav; sõnastus on võetud raamotsuse 
2008/977/JI artikli 25 lõike 2 punktist c.

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid sätestavad, et 
järelevalveasutus koostab regulaarselt ja 
mitte harvemini kui iga kolme aasta järel
oma tegevuse kohta aruande.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et 
liikmesriigi õiguses sätestatud nõuete 
kohaselt registreeritud asutus, 
organisatsioon ja ühing, mille eesmärk on 
kaitsta andmesubjektide õigusi ja huve 
nende isikuandmete kaitse valdkonnas, 
võib ühe või mitme andmesubjekti nimel 
esitada kaebuse mis tahes liikmesriigi 
järelevalveasutusele, kui ta leiab, et 
isikuandmete töötlemisel on rikutud 
andmesubjekti käesoleva direktiivi 
kohaseid õigusi. Organisatsioonil või 
ühingul peab olema andmesubjekti(de) 
nõuetekohane volitus.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Seda artiklit muudetakse nii, et jäetakse täielikult välja asutuse, organisatsiooni ja ühingu 
õigus kaebust esitada. Haldusmeetmete puhul on alati määrav seotus konkreetse isikuga.

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid sätestavad, et juhul, kui 
lõikes 2 osutatud asutus, organisatsioon 
või ühing leiab, et toimunud on 
isikuandmetega seotud rikkumine, on tal 
õigus esitada kaebus mis tahes 
liikmesriigi järelevalveasutusele 
olenemata sellest, kas andmesubjekt 
esitab kaebuse või mitte.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ilma et see piiraks ühegi 
halduskaitsevahendi kasutamist, sealhulgas 
õigust esitada kaebus järelevalveasutusele, 
näevad liikmesriigid ette, et füüsilisel 
isikul, kelle arvates tema isikuandmete 
töötlemine ei vasta käesoleva direktiivi 
alusel kehtestatud õigusnormidele ja seega 
on rikutud tema õigusi, mis tulenevad neist 
normidest, on õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit.

Ilma et see piiraks ühegi 
halduskaitsevahendi kasutamist, sealhulgas 
õigust esitada kaebus järelevalveasutusele, 
näevad liikmesriigid ette, et füüsilisel 
isikul, kelle isikuandmete töötlemine ei 
vasta käesoleva direktiivi alusel 
kehtestatud õigusnormidele ja seega on 
rikutud tema õigusi, mis tulenevad neist 
normidest, on õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit.

Or. de
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Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et artikli 50 
lõikes 2 osutatud asutustel, 
organisatsioonidel ja ühingutel on õigus 
kasutada artiklites 51 ja 52 osutatud 
õigusi ühe või mitme andmesubjekti 
nimel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatus tuleneb sellest, et artiklist 50 jäetakse välja asutuse, organisatsiooni või ühingu 
õigus kaebust esitada.

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal järelevalveasutusel on õigus 
algatada kohtumenetlus ja esitada kohtule 
hagi, et tagada käesoleva direktiivi alusel 
vastu võetud õigusnormide täitmine ja 
isikuandmete ühetaoline kaitse kogu 
liidus.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Hagi peaks alati sõltuma konkreetsest juhtumist.

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriigi pädev asutus on 
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edastanud isikuandmeid, ei saa vastuvõtja 
(vastutuse kontekstis, mis tal siseriikliku 
õiguse kohaselt kannatanu ees on) enda 
kaitseks väita, et edastatud andmed olid 
ebatäpsed. Kui vastuvõtja tasub hüvitise 
ebaõigelt edastatud andmete kasutamisest 
põhjustatud kahju eest, hüvitab andmeid 
edastav pädev asutus vastuvõtjale 
kahjutasuna makstud summad, võttes 
arvesse vastuvõtja kõiki võimalikke vigu.

Or. de

Selgitus

Vrd raamotsuse 2008/977/JI artikli 19 lõikeid 1 ja 2.

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi alusel vastuvõetud õigusnormide 
rikkumise eest karistuste kohaldamise 
korra ja võtavad kõik vajalikud meetmed 
selle täitmise tagamiseks. Kõnealused 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et tagada käesoleva direktiivi 
sätete nõuetekohane kohaldamine, ning 
esmajoones kehtestavad käesoleva 
direktiivi alusel vastuvõetud õigusnormide 
rikkumise eest karistuste kohaldamise 
korra ja võtavad kõik vajalikud meetmed 
selle täitmise tagamiseks. Kõnealused 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. de

Selgitus

Vrd raamotsuse 2008/977/JI artiklit 24.

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 28 lõikes 5 osutatud volitused 
antakse komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 34 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb volituste delegeerimise väljajätmisest artikli 28 lõikest 5 
ning rakendusaktide asendamisest delegeeritud õigusaktidega artikli 34 lõikes 3.

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 28 lõikes 5 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 34 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. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb volituste delegeerimise väljajätmisest artikli 28 lõikest 5 
ning rakendusaktide asendamisest delegeeritud õigusaktidega artikli 34 lõikes 3.

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 28 lõike 5 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

5. Artikli 34 lõike 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
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kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb volituste delegeerimise väljajätmisest artikli 28 lõikest 5 
ning rakendusaktide asendamisest delegeeritud õigusaktidega artikli 34 lõikes 3.

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 34 lõiget 5 käsitlevast muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne käesoleva direktiivi jõustumist 
liikmesriikide sõlmitud rahvusvahelisi 
lepinguid muudetakse vajaduse korral viie
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

1. Enne käesoleva direktiivi jõustumist 
liikmesriikide sõlmitud rahvusvahelisi 
lepinguid muudetakse vajaduse korral
kümne aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, kui need ei kuulu 
juba niigi eraldi kontrolli alla.
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2. Vaatamata lõikele 1 rakendatakse 
artiklis 36 sätestatud nõudeid negatiivse 
otsuse korral, mis puudutab 
kaitsemeetmete piisavust, analoogselt ka 
enne käesoleva direktiivi jõustumist 
sõlmitud rahvusvaheliste lepingute puhul.

Or. de

Selgitus

Arvestades olemasolevate rahvusvaheliste lepingute suurt hulka ja keerukust on viieaastane 
kohandamisaeg liiga lühike. Artikli 36 sätete kohaldamine ei saa piirduda vaid liikmesriikide 
vaheliste suhetega, vaid seda tuleb analoogselt rakendada ka olemasolevate rahvusvaheliste 
lepingute puhul.

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist läbi 
muud Euroopa Liidu vastu võetud 
õigusaktid, millega reguleeritakse 
pädevate asutuste poolset isikuandmete 
töötlemist kuritegude tõkestamiseks, 
uurimiseks, avastamiseks ning kuritegude 
eest vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks, eelkõige aga artiklis 59 
osutatud liidu õigusaktid, et hinnata 
vajadust kohandada neid käesoleva 
direktiiviga ning vajaduse korral teha 
ettepanekud nende muutmiseks, et tagada 
järjepidev lähenemine isikuandmete 
kaitsele käesoleva direktiivi 
reguleerimisalas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lisa [x] (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa [x]
Nende kolmandate riikide, territooriumide 

ja kolmandate riikide töötlemissektorite 
ning rahvusvaheliste organisatsioonide 
loetelu, kes tagavad isikuandmete kaitse 

piisaval tasemel vastavalt artikli 34 lõikele 
2

Or. en

Selgitus

Artiklit 34 käsitlevast muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.


