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Muudatusettepanek 351
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus)

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (isikuandmete kaitse 
ülddirektiiv)

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 352
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Isikuandmete töötlemine on mõeldud 
teenima inimkonda ning üksikisikute 
kaitse põhimõtete ja eeskirjadega nende 
isikuandmete töötlemisel tuleks füüsiliste 
isikute rahvusest ja elukohast sõltumata 
austada nende põhiõigusi ja -vabadusi, 
eelkõige õigust isikuandmete kaitsele. 
Isikuandmete töötlemine peaks kaasa 
aitama vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala ning majandusliidu 
saavutamisele, majanduslikule ja 
sotsiaalsele arengule, majanduse 
tugevdamisele ja lähendamisele siseturul 
ning üksikisikute heaolule.

(2) Isikuandmete töötlemine on mõeldud 
teenima inimesi ning üksikisikute kaitse 
põhimõtete ja eeskirjadega nende 
isikuandmete töötlemisel tuleks füüsiliste 
isikute rahvusest ja elukohast sõltumata 
austada nende põhiõigusi ja -vabadusi, 
eelkõige õigust isikuandmete kaitsele. 
Isikuandmete töötlemine peaks kaasa 
aitama vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala ning majandusliidu 
saavutamisele, majanduslikule ja 
sotsiaalsele arengule, majanduse 
tugevdamisele ja lähendamisele siseturul 
ning üksikisikute heaolule.

Or. fr
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Muudatusettepanek 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta) eesmärk on ühtlustada 
füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste 
kaitset töötlemistoimingutel ning tagada 
isikuandmete vaba liikumine
liikmesriikide vahel.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta) eesmärk on ühtlustada 
füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste 
kaitset töötlemistoimingutel ning tagada 
isikuandmete piiriülene vahetamine
liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Siseturu toimimisest tulenev majandus-
ja sotsiaalne integratsioon on isikuandmete 
piirideüleseid vooge märkimisväärselt 
suurendanud. Majandus- ja sotsiaal- ning 
avaliku ja erasektori osalejate vaheline 
andmevahetus on suurenenud terves 
Euroopa Liidus. Liikmesriikide 
ametiasutusi kutsutakse liidu õigusaktidega 
üles koostööle ja isikuandmete 
vahetamisele, et neil oleks võimalik täita 
oma ülesandeid või teha seda teise 
liikmesriigi ametiasutuse nimel. 
Liikmesriikidel on Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
kohaselt positiivne kohustus tagada, et 
seda andmevoogu reguleeritakse 
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nõuetekohaselt, ja et nii avalik kui ka 
erasektor toimiksid kooskõlas Euroopa 
Nõukogu konventsiooniga nr 108, mis 
käsitleb isikuandmete kaitset seoses 
isikuandmete automatiseeritud 
töötlemisega, mida kohaldatakse nii 
avaliku kui ka erasektori tegevuse suhtes.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viidatakse Euroopa Nõukogu konventsioonile nr 108. Tegelikult 
on see lisandus Albrechti muudatusettepanekule nr 1.

Muudatusettepanek 355
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 
üleilmastumine tekitavad isikuandmete 
kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 
ja andmekogu ulatus on märkimisväärselt 
suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 
era- kui ka avaliku sektori asutustel 
kasutada isikuandmeid oma eesmärkide 
saavutamiseks enneolematus ulatuses. 
Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 
avalikumalt ja ülemaailmsemalt. 
Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 
majandust kui ka ühiskondlikku elu ja 
nõuab parandatud õiguslikke 
kaitsemeetmeid, mis hõlbustavad ELi-
sisest andmete liikumist ning nende 
kolmandatesse riikidesse ja 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
edastamist, tagades isikuandmete 
kõrgetasemelise kaitse.

Or. en
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Muudatusettepanek 356
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need muudatused nõuavad ELis tugeva 
ja ühtsema isikuandmete kaitse raamistiku 
loomist ning selle täitmise tagamist, et 
suurendada usaldust, mis võimaldab 
digitaalsel majandusel areneda terve 
siseturu lõikes. Üksikisikutel peaks olema 
kontroll oma isikuandmete üle ning 
tugevdada tuleks õigus- ja tegelikku 
kindlust üksikisikute, ettevõtjate ja avaliku 
sektori asutuste seisukohast.

(6) Need muudatused nõuavad ELis tugeva 
ja ühtsema isikuandmete kaitse raamistiku 
loomist ning selle täitmise tagamist, et 
suurendada usaldust, mis võimaldab 
digitaalsel majandusel areneda terve 
siseturu lõikes. Üksikisikutel peaks olema 
kontroll oma isikuandmete üle ning 
tugevdada tuleks õigus- ja tegelikku 
kindlust üksikisikute, ettevõtjate ja avaliku 
sektori asutuste seisukohast. Andmekaitse-
eeskirjad ei tohiks nõrgestada 
konkurentsivõimet, innovatsiooni ja uusi 
tehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
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liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 
institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele 2003/361/EÜ mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta.

liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-
, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 
erilist olukorda, kui see on põhjendatult 
vajalik ega kahjusta isikuandmete kaitset 
või ühtse turu põhimõtteid. Lisaks 
kutsutakse ELi institutsioone ja asutusi, 
liikmesriike ja nende järelevalveasutusi 
üles võtma käesoleva määruse 
rakendamisel arvesse mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete erivajadusi. 
Mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlus tugineb komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovitusele 
2003/361/EÜ mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Käesolevas määruses on ette 
nähtud mitu erandit, et võtta arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 
kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 
mis takistavad andmete vaba liikumist 
siseturul, on tarvis määrust, millega 
tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 
ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 
milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 
üksikisikute samaväärsed kohtulikult 
kaitstavad õigused ja kohustused ning 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
vastutus, et tagada pidev isikuandmete 
töötlemise jälgimine nagu ka samad 
karistused kõigis liikmesriikides ning 
liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 
koostöö. Isikuandmete kaitse tase ning 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
võetavad meetmed ei tohiks sõltuda 
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ettevõtete erilist olukorda. Lisaks 
kutsutakse ELi institutsioone ja asutusi, 
liikmesriike ja nende järelevalveasutusi 
üles võtma käesoleva määruse 
rakendamisel arvesse mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete erivajadusi. 
Mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlus tugineb komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovitusele 
2003/361/EÜ mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.

isikuandmeid töötleva ettevõtte 
suurususest, vaid sellise töötlemisega 
kaasnevatest ohtudest. Siiski kutsutakse 
ELi institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 
nende järelevalveasutusi üles võtma 
käesoleva määruse rakendamisel arvesse 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtete määratlus 
tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele 2003/361/EÜ mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek räägib iseenda eest. See sobib kokku riskil põhineva 
lähenemisviisiga. VKEde erivajadusi tuleb arvesse võtta määruse rakendamisel, mitte 
määruses endas.

Muudatusettepanek 359
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 
isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 
määrusega ettenähtavat kaitset seoses 
selliste andmete töötlemisega, mis 
käsitlevad juriidilisi isikuid, eelkõige 
juriidiliste isikutena asutatud ettevõtjaid, 
sealhulgas juriidilise isiku nime ja vormi 
ning kontaktandmetega. Seda kohaldatakse 
ka juhul, kui juriidilise isiku nimi sisaldab 
ühe või mitme füüsilise isiku nime.

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 
isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 
määrusega ettenähtavat kaitset seoses 
selliste andmete töötlemisega, mis 
käsitlevad juriidilisi isikuid ning
ettevõtjaid, sealhulgas juriidilise isiku nime 
ja vormi ning kontaktandmetega. Seda 
kohaldatakse ka juhul, kui juriidilise isiku 
nimi sisaldab ühe või mitme füüsilise isiku 
nime.

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 
isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 
määrusega ettenähtavat kaitset seoses 
selliste andmete töötlemisega, mis 
käsitlevad juriidilisi isikuid, eelkõige 
juriidiliste isikutena asutatud ettevõtjaid, 
sealhulgas juriidilise isiku nime ja vormi 
ning kontaktandmetega. Seda kohaldatakse 
ka juhul, kui juriidilise isiku nimi sisaldab 
ühe või mitme füüsilise isiku nime.

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete
töötlemisele, välja arvatud sellistele 
andmetele, mis on seotud 
majandustegevuse määratlemisega turul,
olenemata asjaomase isiku kodakondsusest 
või elukohast. Ühelgi isikul ei ole võimalik 
nõuda käesoleva määrusega ettenähtavat 
kaitset seoses selliste andmete 
töötlemisega, mis käsitlevad juriidilisi 
isikuid, eelkõige juriidiliste isikutena 
asutatud ettevõtjaid, sealhulgas juriidilise 
isiku nime ja vormi ning 
kontaktandmetega. Seda kohaldatakse ka 
juhul, kui juriidilise isiku nimi sisaldab ühe 
või mitme füüsilise isiku nime.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 
isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 
määrusega ettenähtavat kaitset seoses 
selliste andmete töötlemisega, mis 
käsitlevad juriidilisi isikuid, eelkõige 
juriidiliste isikutena asutatud ettevõtjaid, 

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 
laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 
töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 
kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 
isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 
määrusega ettenähtavat kaitset seoses 
selliste andmete töötlemisega, mis 
käsitlevad juriidilisi isikuid ja käesoleva 
määruse artikli 4 punktis 15 osutatud



PE504.340v01-00 10/170 AM\926396ET.doc

ET

sealhulgas juriidilise isiku nime ja vormi 
ning kontaktandmetega. Seda kohaldatakse 
ka juhul, kui juriidilise isiku nimi sisaldab 
ühe või mitme füüsilise isiku nime.

ettevõtjaid, sealhulgas juriidilise isiku nime 
ja vormi ning kontaktandmetega. Seda 
kohaldatakse ka juhul, kui ettevõtja nimi 
sisaldab ühe või mitme füüsilise isiku 
nime.

Or. it

Selgitus

Selleks et vältida mittekooskõlalist tõlgendamist, kooskõlastatakse põhjendus 12 uuesti 
käesoleva määruse artikli 4 punktiga 15, kus nimetatakse isikuid, kes teostavad 
majandustegevust, sest see peaks olema element, mis on oluline väljajätmiseks, mitte enam 
juriidiline vorm.

Muudatusettepanek 362
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
institutsioonide, asutuste ja ametite poolt, 
mille kohta kehtib määrus (EÜ) 
nr 45/2001, ega isikuandmete töötlemist 
liikmesriikide poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate meetmete 
puhul.

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate meetmete 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14



AM\926396ET.doc 11/170 PE504.340v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
institutsioonide, asutuste ja ametite poolt, 
mille kohta kehtib määrus (EÜ) 
nr 45/2001, ega isikuandmete töötlemist 
liikmesriikide poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate meetmete 
puhul.

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
institutsioonide, asutuste ja ametite poolt, 
mille kohta kehtib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta
määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta, ega isikuandmete töötlemist 
liikmesriikide poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate meetmete 
puhul. Ühtse andmekaitse raamistiku 
tagamiseks liidu kõikides osades tuleks 
määrus (EÜ) nr 45/2001 viia käesoleva 
määrusega kooskõlla.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
institutsioonide, asutuste ja ametite poolt, 
mille kohta kehtib määrus (EÜ) 
nr 45/2001, ega isikuandmete töötlemist 
liikmesriikide poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate meetmete 
puhul.

(14) Käesolevas määruses ei käsitleta 
põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ega 
andmete vaba liikumist väljapoole ELi 
õiguse reguleerimisala jäävate meetmete 
puhul ega isikuandmete töötlemist ELi 
poolt ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga seonduvate meetmete 
puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Ilma et see piiraks käesoleva 
määruse reguleerimisala, tuleks seda 
kohaldada isikuandmete töötlemisele 
kolmandate riikide poolt 
ekstraterritoriaalse jurisdiktsiooni abil 
luureandmete kogumisel ja seirel EMP 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Käesolevat määrust ei tuleks 
kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes 
füüsilise isiku poolt üksnes isiklikel või 
kodustel eesmärkidel, näiteks kirjavahetus 
ja aadresside loetelu või eramüük ning 
väljaspool ametialast ja äritegevust, 
sõltumata andmeid kättesaadavate isikute 
arvust.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Käesolevat määrust ei tuleks 
kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes 
füüsilise isiku poolt üksnes isiklikel või 
kodustel eesmärkidel, näiteks kirjavahetus 
ja aadresside loetelu ning ilma tulutoova 
eesmärgita ning väljaspool ametialast ja 
äritegevust. Erandit ei tuleks kohaldada 
sellistele isiklikele või kodustele 
eesmärkidele, mille puhul füüsiline isik 
teeb teise füüsilise isiku andmed 
kättesaadavaks määramata arvule 
üksikisikutele. Erandit ei tuleks kohaldada 
vastutavate töötlejate ega volitatud 
töötlejate suhtes, kes pakuvad 
isikuandmete isiklikel või kodustel 
eesmärkidel töötlemise vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Käesolevat määrust ei tuleks 
kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes 
füüsilise isiku poolt üksnes isiklikel või 
kodustel eesmärkidel, näiteks kirjavahetus,
sõltumata kasutatud kanalist, ja 
aadresside loetelu ning ilma tulutoova 
eesmärgita ning väljaspool ametialast ja 
äritegevust. Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemine kuulub selle erandi alla, tuleb 
arvesse võtta töödeldavate andmete laadi, 
töötlemise põhjust ja andmeid 
kättesaavate isikute arvu, samuti tuleb 
arvestada tehnoloogia arengut ja uusi 
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vahendeid. Erandit ei tuleks kohaldada 
vastutavate töötlejate ega volitatud 
töötlejate suhtes, kes pakuvad 
isikuandmete isiklikel või kodustel 
eesmärkidel töötlemise vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Käesolevat määrust ei tuleks 
kohaldada isikuandmete töötlemise suhtes 
vastutavate töötlejate ega volitatud 
töötlejate poolt, kes on füüsilised isikud,
kui andmeid töödeldakse isiklikel või 
perekondlikel põhjustel ning on avaldatud 
neile andmesubjekti enda poolt või nad on 
saanud need seaduslikul teel. Erandit ei 
tohiks kohaldada, kui isikuandmeid 
töödeldakse ametialasel või ärilisel 
eesmärgil. Otsustades, kas töötlemisele 
tehakse erand, võetakse arvesse 
töödeldavate isikuandmete laadi ja seda, 
kas andmed on kättesaadavad kindlale või 
määramata arvule inimestele. Erandit ei 
tuleks kohaldada vastutavate töötlejate ega 
volitatud töötlejate suhtes, kes pakuvad 
isikuandmete isiklikel või kodustel 
eesmärkidel töötlemise vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesolevat määrust ei tohiks 
kohaldada isikuandmete töötlemise suhtes 
väikeettevõtjatele, kus isikuandmed 
kasutatakse üksnes ärilistel eesmärkidel, 
nagu pakkumised ja arved. Kui puudub 
igasugune oht töödeldud isikuandmetele, 
see tähendab, et keegi teine kui äriühing 
ei käitle andmeid, puudub vajadus 
lisakaitsele, mis turvaks andmetele 
juurdepääsu. Käesolevat erandit ei tohiks 
kohaldada artiklitele 15, 16 ja 17.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel pädevate asutuste poolt seoses 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmisega ning kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramisega ning selliste 
andmete vaba liikumist käsitletakse 
eraldiseisvas ELi tasandi õigusaktis. 
Seetõttu ei tuleks käesolevat määrust 
kohaldada nimetatud eesmärkidel 
teostatavate töötlemistoimingute suhtes. 
Avaliku sektori asutuste poolt käesoleva 
määruse alusel töödeldavaid andmeid, kui 
neid kasutatakse seoses kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmisega ning 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisega, 
reguleeritakse konkreetsema ELi tasandi 
õigusaktiga (direktiiv XX/YYYY).

(16) Üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel pädevate avaliku sektori
asutuste poolt seoses kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmisega ning 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisega 
ning selliste andmete vaba liikumist 
käsitletakse eraldiseisvas ELi tasandi 
õigusaktis. Seetõttu ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada nimetatud eesmärkidel 
teostatavate töötlemistoimingute suhtes. 
Avaliku sektori asutuste poolt käesoleva 
määruse alusel töödeldavaid andmeid, kui 
neid kasutatakse seoses kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmisega ning 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisega, 
reguleeritakse konkreetsema ELi tasandi 
õigusaktiga (direktiiv XX/YYYY).

Or. en
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Muudatusettepanek 372
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevat määrust tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ, 
eelkõige selle artiklites 12–15 esitatud 
vahendusteenuste osutajate vastutust 
käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

(17) Käesolevat määrust tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklites 12–15 esitatud vahendusteenuste 
osutajate vastutust käsitlevate eeskirjade 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse sätete 
kohaldamisel on võimalik arvesse võtta 
ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõtet.

(18) Käesoleva määruse sätete 
kohaldamisel on võimalik arvesse võtta 
ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõtet. Avaliku sektori 
asutuse või organi käes olevates 
dokumentides sisalduvaid isikuandmeid 
võib nimetatud asutus või organ avaldada 
kooskõlas liidu või liikmesriigi 
õigusaktidega, mis käsitlevad ametlike 
dokumentide üldist kättesaadavust ning 
milles on isikuandmete kaitse vastavusse 
viidud ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse sätete 
kohaldamisel on võimalik arvesse võtta 
ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõtet.

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

Or. en

Muudatusettepanek 375
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ELis vastutava töötleja või volitatud 
töötleja asutuse tegevuse raames tuleks 
töödelda isikuandmeid vastavalt 
käesolevale määrusele, sõltumata sellest, 
kas töötlemine toimub ELis. Asutus eeldab 
tegelikku ja tulemuslikku tegutsemist ning 
stabiilset asukohta. Tegevuse õiguslik 
vorm (kas filiaali või juriidilise isiku 
tütarettevõtja kaudu) ei ole selles osas 
määrav.

(19) ELis vastutava töötleja või volitatud 
töötleja asutuse tegevuse raames tuleks 
töödelda ELis elavate andmesubjektide
isikuandmeid vastavalt käesolevale 
määrusele, sõltumata sellest, kas 
töötlemine toimub ELis. Asutus eeldab 
tegelikku ja tulemuslikku tegutsemist ning 
stabiilset asukohta. Tegevuse õiguslik 
vorm (kas filiaali või juriidilise isiku 
tütarettevõtja kaudu) ei ole selles osas 
määrav.

Or. en

Selgitus

ELis asuvad andmete vastutavad töötlejad, kes töötlevad üksnes Euroopa-väliseid andmeid 
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kolmandates riikides, tuleks määruse reguleerimisalast välja jätta, et võimaldada neil 
konkureerida väljaspool Euroopa Liitu andmete vastutavate töötajatega, kes ei kuulu 
käesoleva määruse rakendusalasse.

Muudatusettepanek 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ELis vastutava töötleja või volitatud 
töötleja asutuse tegevuse raames tuleks 
töödelda isikuandmeid vastavalt 
käesolevale määrusele, sõltumata sellest, 
kas töötlemine toimub ELis. Asutus eeldab 
tegelikku ja tulemuslikku tegutsemist ning 
stabiilset asukohta. Tegevuse õiguslik 
vorm (kas filiaali või juriidilise isiku 
tütarettevõtja kaudu) ei ole selles osas 
määrav.

(19) ELis vastutava töötleja või volitatud 
töötleja asutuse tegevuse raames tuleks 
töödelda ELis elavate andmesubjektide
isikuandmeid vastavalt käesolevale 
määrusele, sõltumata sellest, kas 
töötlemine toimub ELis. Asutus eeldab 
tegelikku ja tulemuslikku tegutsemist ning 
stabiilset asukohta. Tegevuse õiguslik 
vorm (kas filiaali või juriidilise isiku 
tütarettevõtja kaudu) ei ole selles osas 
määrav.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada üksikisikutele kaitse, 
millele neil on õigus käesoleva määruse 
alusel, tuleks käesolevat määrust kohaldada 
väljaspool ELi asuva vastutava töötleja 
poolt ELis asuvate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes, kui 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega kõnealustele 
andmesubjektidele või nende käitumise 
jälgimisega.

(20) Selleks et tagada üksikisikutele kaitse, 
millele neil on õigus käesoleva määruse 
alusel, tuleks käesolevat määrust kohaldada 
väljaspool ELi asuva vastutava töötleja 
poolt ELis asuvate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes, kui 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
(tasuta) teenuste pakkumisega kõnealustele 
andmesubjektidele või nende käitumise 
jälgimisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada üksikisikutele kaitse, 
millele neil on õigus käesoleva määruse 
alusel, tuleks käesolevat määrust kohaldada 
väljaspool ELi asuva vastutava töötleja 
poolt ELis asuvate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes, kui 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega kõnealustele 
andmesubjektidele või nende käitumise 
jälgimisega.

(20) Selleks et tagada üksikisikutele kaitse, 
millele neil on õigus käesoleva määruse 
alusel, tuleks käesolevat määrust kohaldada 
väljaspool ELi asuva vastutava töötleja 
poolt ELis asuvate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemistoimingut võib pidada 
andmesubjekti „käitumise jälgimiseks”, 
tuleb selgitada välja, kas üksikisikut 
jälgitakse internetis 
andmetöötlusmeetoditega, mis hõlmavad 
üksikisiku profileerimist eelkõige selleks, 
et teha tema kohta otsuseid või analüüsida 
või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja 
hoiakuid.

(21) Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemistoimingut võib pidada 
andmesubjekti „käitumise jälgimiseks”, 
tuleb selgitada välja, kas üksikisikut
jälgitakse, olenemata andmete päritolust,
andmetöötlusmeetoditega, mis hõlmavad 
üksikisiku profileerimist eelkõige selleks, 
et teha tema kohta otsuseid või analüüsida 
või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja 
hoiakuid.

Or. en
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Muudatusettepanek 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemistoimingut võib pidada 
andmesubjekti „käitumise jälgimiseks”, 
tuleb selgitada välja, kas üksikisikut 
jälgitakse internetis 
andmetöötlusmeetoditega, mis hõlmavad 
üksikisiku profileerimist eelkõige selleks, 
et teha tema kohta otsuseid või analüüsida 
või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja 
hoiakuid.

(21) Tuleb kontrollida, kas 
töötlemistoiming sisaldab üksikisiku 
jälgimist internetis 
andmetöötlusmeetoditega, mis hõlmavad 
üksikisiku profileerimist eelkõige selleks, 
et teha tema kohta otsuseid või analüüsida 
või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja 
hoiakuid.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et teha kindlaks, kas 
töötlemistoimingut võib pidada „kaupade 
ja teenuste pakkumiseks”, tuleb selgitada 
välja, et pakkumine on selgelt suunatud ja 
on kättesaadav andmesubjektidele ka 
väljaspool liitu. Arvesse võib võtta 
edastamise võimalusi ELis, kasutatud 
keelt ja ka kasutatavat domeeniaadressi. 
Seda tuleb rakendada sõltumata sellest, 
kas andmesubjektilt tasu nõutakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 382
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriikide õigus hõlmab 
tööturgude kollektiivlepinguid. Kõik 
tööturu kollektiivlepingud on ühe või 
mitme töötajate organisatsiooni esindaja 
ja ühe või mitme tööandjate 
organisatsiooni esindaja või ühe või 
mitme tööandja vahelised lepingud. 
Selline leping määratleb kollektiivsed ja 
üksikisiku töösuhted (nt töötingimused ja 
töötasu) kõikide ettevõtjate tööandjate ja 
töötajate vahel või kindla tööstusharu 
ettevõtjates. Samuti määratakse sellega 
kindlaks lepinguosaliste õigused ja 
kohustused. Kollektiivleping lisab tööturul 
tööõigusele elemente, mida 
töölepinguseadus (tööseadus) ette ei näe 
või kohandab töölepinguseaduse üldiseid 
tingimusi asjaomase tööstusharu 
eriolukordadega. Seega rakendub 
kollektiivleping kõikidele töötajatele või 
asjaomase tööstusharu kõikidele 
töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
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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.

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 
andmete põhjal võimalik tuvastada, näiteks 
andmed, mis on muudetud anonüümseks 
meditsiiniliste uuringute korral.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 
tõenäoliselt kasutada. Tuleks arvesse võtta, 
kas isiku tuvastatavus on kõrvaldatud ja 
kas lingid isiku tuvastamiseks säilitatakse, 
et igaüks, kellel on linkide koodidele 
juurdepääs, saab andmed siduda 
andmesubjektiga. Isikuandmete kaitse 
põhimõtteid ei tuleks kohaldada teabe 
suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik tuvastada.

Or. en

Selgitus

Varjunimega tähistatud andmete töötlemise edendamine kooskõlas uute mõistetega artiklis 4. 

Muudatusettepanek 385
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Andmekaitse põhimõtteid tuleks 
kohaldada tuvastatud või tuvastatavat 
isikut käsitleva igasuguse teabe suhtes. 
Isiku tuvastatavuse kindlakstegemisel 
tuleks arvesse võtta kõiki vahendeid, mida 
vastutav töötleja või keegi muu võib 
üksikisiku tuvastamiseks tõenäoliselt 
kasutada. Kui töötlemine toimub ajaloo-
või statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil, ei tohiks tuvastatavust pidada 
„tõenäoliseks”, kui kasutatavaid andmeid 
hoitakse eraldi nendest andmetest, mis 
võimaldavad andmesubjekti tuvastamist.
Isikuandmete kaitse põhimõtteid ei tuleks 
kohaldada teabe suhtes, mis on muudetud 
anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei 
ole enam võimalik tuvastada.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes, sealhulgas pärast 
nende surma. 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 387
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 
või väljavalimiseks tõenäoliselt kasutada.
Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada
anonüümsete andmete suhtes, mis on 
andmed, mida ei saa seostada otseselt ega 
kaudselt, eraldi ega seonduvate 
andmetega kombineeritult füüsilise 
isikuga, või kui sellise seose tuvastamine 
nõuaks ebaproportsionaalselt palju aega, 
kulusid ja pingutusi, võttes arvesse 
tehnoloogia taset töötlemise ajal ning 
arendusvõimalusi perioodil, mille kohta 
andmeid töödeldakse.

Or. en

Selgitus

Asendab raportööri muudatusettepaneku 14, lisades „väljavalimise” selgituse kooskõlas 
artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga 84.

Muudatusettepanek 388
Michèle Striffler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada (23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
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tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. Füüsilise isiku 
tuvastatavuse kindlakstegemisel, isegi 
pärast tema surma, 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 389
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut 
käsitleva igasuguse teabe suhtes – isegi 
pärast tema surma. 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.

Or. fr

Selgitus

Surnud isiku isikuandmete töötlemist määruse ettepanekus ei käsitleta. Muudatusettepanek 
võimaldab määruses sätestatud eeskirju laiendada surnud isiku isikuandmetele.

Muudatusettepanek 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
ainult konkreetse teabe suhtes. Isiku 
tuvastatavuse kindlakstegemisel tuleks 
arvesse võtta: i) ainult vahendeid, mida 
vastutav töötleja või keegi muu füüsiline 
või juriidiline isik võib üksikisiku 
tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada, ja ii) 
kui on tõenäoline, et isik tuvastatakse. 
Isikuandmete kaitse põhimõtteid ei tuleks 
kohaldada teabe suhtes, mis on muudetud 
anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei 
ole enam andmete põhjal võimalik 
tuvastada.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut 
käsitleva ainult konkreetse teabe suhtes. 
Isiku tuvastatavuse kindlakstegemisel 
tuleks arvesse võtta vahendeid, mida 
vastutav töötleja võib tõenäoliselt kasutada.
Füüsilist isikut ei tuleks pidada 
tuvastatavaks, kui tuvastamine nõuab 
ebaproportsionaalselt palju aega, 
jõupingutusi või materiaalseid vahendeid 
või kui vastutav töötleja on kehtestanud 
meetmed vältimaks füüsilise isiku 
täielikku tuvastamist. Isikuandmete kaitse 
põhimõtteid ei tuleks seetõttu kohaldada 
teabe suhtes, mille puhul andmesubjekti ei 
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ole veel võimalik tuvastada, või teabe 
suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole andmete 
põhjal võimalik tuvastada.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
ainult konkreetse teabe suhtes. Isiku 
tuvastatavuse kindlakstegemisel tuleks 
arvesse võtta ainult vahendeid, mida
vastutav töötleja või keegi muu füüsiline 
või juriidiline isik võib üksikisiku 
tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada ja kui 
on tõenäoline, et isik tuvastatakse. 
Isikuandmete kaitse põhimõtteid ei tuleks 
kohaldada teabe suhtes, mis on muudetud 
anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei 
ole enam või veel võimalik andmete põhjal
tuvastada.

Or. en

Selgitus

„Isikuandmete” piiritlemine peaks põhinema praktilisusel ja mõistlikkusel.

Muudatusettepanek 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 394
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 
igasuguse teabe suhtes. 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.

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut 
käsitleva igasuguse teabe suhtes – isegi 
pärast tema surma. 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.

Or. fr

Selgitus

Surnud isikud ei ole määruse eelnõus selgesõnaliselt hõlmatud. On tähtis, et pärijad või 
lahkunu seaduslik esindaja võiksid lahkunu surmaeelsete soovide kohaselt kasutada erinevaid 
andmekaitsega seotud õigusi (õigus tutvuda andmetega, neid parandada jne). 
Muudatusettepanek on seega kooskõlas artiklite 15–17 muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 
et varjunimega tähistamisest on kasu 
kõigile andmesubjektidele, sest 
määratluse kohaselt muudetakse 
isikuandmeid nii, et neid iseenesest ei saa 
omistada andmesubjektile täiendavaid 
andmeid kasutamata. Seetõttu 
julgustatakse vastutavaid töötlejaid 
kasutama varjunimega tähistatud 
andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 
et varjunimega tähistamisest on kasu 
kõigile andmesubjektidele, sest 
määratluse kohaselt muudetakse 
isikuandmeid nii, et neid iseenesest ei saa 
omistada andmesubjektile täiendavaid 
andmeid kasutamata. Seetõttu 
julgustatakse vastutavaid töötlejaid 
kasutama varjunimega tähistatud 
andmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 397
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Riikide väljastatud 
identifitseerimisnumbreid tuleks käsitada 
isikuandmetena.

Or. fr

Selgitus

Arvestades riikide väljastatud identifitseerimisnumbrite (sotsiaalkindlustuse number, passi ja 
isikukaardi, õpilaspileti number jne) tähtsust, sealhulgas perekonnaseisuküsimustes, on 
oluline täpsustada, et numbrid kujutavad endast isikuandmeid.

Muudatusettepanek 398
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Ka võrguvälised teenused võivad jätta jälgi.

Muudatusettepanek 399
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 400
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 
IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 

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

jälgi, mida kombineeritult serveritesse 
saabuvate kordumatute identifikaatoritega 
ja muu teabega võidakse kasutada 
üksikisikute profileerimiseks ja nende 
tuvastamiseks. Sellest järeldub, et igal 
üksikjuhul tuleks tehnoloogia arengust 
lähtudes eraldi kontrollida, kas
identifitseerimisnumbreid, 
asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 
muid konkreetseid tegureid on iseenesest 
tingimata vaja pidada isikuandmeteks.

Or. en

Selgitus

Väljavõte siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 401
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Sidus- või võrguväliste teenuste
kasutamisel võib üksikisikut seostada tema 
seadmete, rakenduste, tööriistade, 
protokollide või teiste tarbitavate toodete 
jagatavate ühe või mitme
identifikaatoriga, näiteks IP-aadresside,
küpsiste, RFID-kiipide ja teiste 
kordumatute identifikaatoritega. Kuna 
sellised identifikaatorid jätavad jälgi ja 
neid saab kasutada füüsiliste isikute 
eristamiseks teistest, tuleks käesolevat 
määrust kohaldada neid andmeid 
hõlmava töötlemise suhtes, välja arvatud 
juhul, kui on ilmselge, et nimetatud 
identifikaatoreid ei saa seostada füüsiliste 
isikutega, näiteks ettevõtete kasutatavad 
IP-aadressid, mida ei saa pidada 
isikuandmeteks käesoleva määruse 
tähenduses.
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Or. en

Selgitus

Isikuandmete kontseptsiooni täpsustatakse objektiivsete kriteeriumidega. Füüsilise isikuga 
lähedalt seotud identifikaatoreid tuleb pidada isikuandmeteks. Vt artikli 4 lõikega 1 seotud 
muudatusettepanekuid, põhjendust 23. Käesolevas muudatusettepanekus täpsustatakse 
isikuandmete kasutamist sidus- ja võrguväliste teenuste keskkondades. Artikli 29 töörühm on 
korduvalt esile tõstnud, et RFID-kiibid on isikuandmed.

Muudatusettepanek 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 403
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

üksikisikut seostada tema seadmete, 
rakenduste, tööriistade ja protokollide 
jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 
IP-aadresside, interneti portide või 
küpsistega. See võib jätta jälgi, mida 
kombineeritult serveritesse saabuvate 
kordumatute identifikaatoritega ja muu 
teabega võidakse kasutada üksikisikute 
profileerimiseks ja nende tuvastamiseks. 
Sellest järeldub, et toodete 
seerianumbreid, IP-aadresse, interneti 
porte, mobiiltelefonide rahvusvahelisi 
mobiilside lõppseadme tunnuskoode 
(IMEI-koode) ja muid sellised 
identifikaatoreid ei ole iseenesest 
tingimata vaja pidada isikuandmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 
üksikisikut ja majapidamist seostada tema 
seadmete, rakenduste, tööriistade ja 
protokollide jagatavate 
veebiidentifikaatoritega, näiteks IP-
aadresside või küpsistega. See võib jätta 
jälgi, mida kombineeritult serveritesse 
saabuvate kordumatute identifikaatoritega 
ja muu teabega võidakse kasutada 
üksikisikute profileerimiseks ja nende 
tuvastamiseks. Isikuandmete 
taastuvastamine, näiteks kasutades veebis 
säilinud jälgi üksikisikute profiilide 
loomiseks, varjunimede rikkumine ja
andmesubjektide tuvastamine peaks 
olema keelatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 405
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kui teenusepakkuja töötleb 
isikuandmeid ilma nendele andmetele 
tehniliselt lubatud vahenditega juurde 
pääsemata, kui see ei nõua 
ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi 
ja kui tõenäoliselt kasutatakse 
teenusepakkuja poolt selliste andmete sisu 
kohta teadmiste saamiseks, tuleb selliseid 
teenusepakkujaid pidada neutraalseteks 
vahendajateks või vastavalt direktiivi 
2000/31/EÜ artiklile 12 pelgalt edastajaks, 
kes ei vastuta edastamise või muul moel 
töötlemise või muul moel nende kaudu 
kättesaadavate mis tahes isikuandmete 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist, ainult teenuse kasutamist või 
tegevusetust, nagu eelnevalt märgistatud 
lahtritest märgistuse eemaldamata jätmist,
ei tohiks seega pidada nõusolekuks. 
Nõusolek peaks hõlmama kõiki samal 
eesmärgil või samadel eesmärkidel 
teostatavaid töötlemistoimingud. Kui 
andmesubjekti nõusolek tuleb anda pärast 
elektroonilise taotluse esitamist, peab 
taotlus olema selge ja kokkuvõtlik, kuid 
mitte põhjendamatult häirima selle teenuse 
kasutamist, mille kohta taotlus esitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Kasutajasõbralik teave menetluse liikide 
kohta, mida läbi viiakse, peaks 
lihtsustama teavitatud nõusolekut.
Vaikimist, tegevusetust, nagu vaikesätete 
muutmata jätmist registreerumisel, ei 
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nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

tohiks seega pidada nõusolekuks. Nõusolek 
peaks hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 409
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 411
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 
ükskõik millisel sobival viisil, mis 
võimaldab andmesubjektil väljendada 
vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 
tahet, kasutades selleks andmesubjekti 
avaldust või selget kinnitust, millega 

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

tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 
hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse. Samuti peab 
andmesubjektil olema õigus oma 
nõusolek igal ajal tagasi võtta ja teha seda 
sama kergesti, nagu tal oli võimalik 
nõusolekut anda.

Or. es

Selgitus

Tahetakse tähelepanu juhtida sellele, et andmesubjektil peab olema võimalus oma nõusolek 
tagasi võtta samadel tingimustel, millel ta selle andis, ilma et see nõuaks suuremat pingutust 
või rohkem aega.

Muudatusettepanek 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Konkreetse raviteenuse taotlemist ja 
sellega nõustumist tuleks käsitleda 
nõusolekuna artikli 4 lõike 8 ja artikli 6 
lõike 1 punkti a tähenduses isiku 
terviseandmete töötlemiseks, mis on 
seotud konkreetse raviga, ning 
tõendamiskohustuseta vastavalt artikli 7 
lõikele 1, takistamata liikmesriikidel 
säilitada selles osas olemasolevad 
rangemad eeskirjad. Vaikimist või 
tegevusetust ei tohiks seega pidada 
nõusolekuks. Nõusolek peaks hõlmama 
kõiki samal eesmärgil või samadel 
eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoiminguid. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

avaldust või selget kinnitust, millega 
tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 
ta annab oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks, sealhulgas märgistades 
veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 
muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 
hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoiminguid. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse. Lastelt nõusoleku 
saamiseks neile antav teave tuleb anda 
selgel ja eakohase keelekasutusega viisil, 
millest üle 13-aastane laps saaks kergesti 
aru.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

muu avalduse või käitumise kaudu, millest 
selles kontekstis konkreetselt nähtub 
andmesubjekti nõusolek nende 
isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 
Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 
pidada nõusolekuks. See jätab siiski 
puutumata 2002/58/EÜ sätted, mille 
kohaselt teatud tingimustel võib 
nõusolekut väljendada sobivate sätete 
kasutamisel kasutaja seadmetes. Nõusolek 
peaks hõlmama kõiki samal eesmärgil või 
samadel eesmärkidel teostatavaid 
töötlemistoiminguid. Kui andmesubjekti 
nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 
taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 
ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 
häirima selle teenuse kasutamist, mille 
kohta taotlus esitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 
et andmete varjunimega tähistamine saab 
aidata minimeerida ohte andmesubjektide 
eraelu puutumatusele. Selles ulatuses, 
milleni vastutav töötleja tähistab 
varjunimega andmeid, peetakse sellist 
töötlemist õigustatuks vastutava töötleja 
seaduspärase huvina.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Nathalie Griesbeck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Meditsiiniliste konsultatsioonide, 
tervishoiu, diagnostika ja ravi puhul on 
loomulikult vaja isikuandmeid koguda ja 
töödelda. Patsiendi tegutsemist oma 
haigusloo avamiseks tervishoiusüsteemis 
tuleks pidada selgesõnaliseks 
nõustumiseks isikuandmete kogumise ja 
töötlemisega.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek kaotab kogu ebamäärasuse seoses artikli 6 lõikes 1 loetletud töötlemise 
seaduslikkuse tingimuste rakendamisega isikuandmete kogumisel ja töötlemisel haigusloo 
raames.

Muudatusettepanek 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine, 
sealhulgas bioloogiliste proovide, 

Terviseandmete, sealhulgas geneetilise 
teabe hulka kuuluvad eelkõige kõik 
andmesubjekti tervislikku seisundit 
käsitlevad andmed; teave üksikisiku 
registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine, 
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kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

Or. en

Muudatusettepanek 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine,
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad isikuandmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; isikuandmed, mida on saadud 
mingi kehaosa või kehast pärineva aine või
bioloogiliste proovide, kontrollimise või 
uurimise tulemusena; teave selle isiku 
kohta, kes on üksikisikule tervishoiuteenust 
osutanud; ning igasugune teave näiteks 
haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, 
kliinilise ravi ja andmesubjekti tegeliku 
füsioloogilise ja biomeditsiinilise olukorra 
kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst 
või muu tervishoiutöötaja, haigla, 
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tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

meditsiiniseade või in vitro diagnostika).

Or. en

Muudatusettepanek 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine,
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad isikuandmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; isikuandmed, mida on saadud 
mingi kehaosa, kehast pärineva aine või
bioloogiliste proovide, kontrollimise või 
uurimise tulemusena; teave selle isiku 
kohta, kes on üksikisikule tervishoiuteenust 
osutanud; ning igasugune teave näiteks 
haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, 
kliinilise ravi ja andmesubjekti tegeliku 
füsioloogilise ja biomeditsiinilise olukorra 
kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst 
või muu tervishoiutöötaja, haigla, 
meditsiiniseade või in vitro diagnostika).

Or. en

Muudatusettepanek 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
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Mathieu Houillon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; teave, mida on saadud mingi 
kehaosa või kehast pärineva aine,
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 
teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad isikuandmed, 
sealhulgas geneetiline teave; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 
teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; isikuandmed, mida on saadud 
mingi kehaosa, kehast pärineva aine või
bioloogiliste proovide, kontrollimise või 
uurimise tulemusena; teave selle isiku 
kohta, kes on üksikisikule tervishoiuteenust 
osutanud; ning igasugune teave näiteks 
haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, 
kliinilise ravi ja andmesubjekti tegeliku 
füsioloogilise ja biomeditsiinilise olukorra 
kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst 
või muu tervishoiutöötaja, haigla, 
meditsiiniseade või in vitro diagnostika).

Or. en

Selgitus

Väljavõte tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 421
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit käsitlevad andmed; teave 
üksikisiku registreerimise kohta temale 
tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 
üksikisikuga seonduv teave 
tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 
õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 
number, tähis või eritunnus, mis on 
üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis 
tahes teave üksikisiku kohta, mida on 
kogutud temale tervishoiuteenuste 
osutamise käigus; teave, mida on saadud 
mingi kehaosa või kehast pärineva aine, 
sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 
teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 
tervishoiuteenust osutanud; ning 
igasugune teave näiteks haiguse, puude, 
haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi
ja andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 
eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 
seisundit otseselt käsitlevad andmed ja 
andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 
biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 
selle allikast (näiteks arst või muu 
tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 
või in vitro diagnostika).

Or. en

Muudatusettepanek 422
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) ELis asuva vastutava töötleja peamine 
tegevuskoht tuleks kindlaks määrata 
objektiivsete kriteeriumide alusel ning see 
peaks eeldama tegelikku ja tulemuslikku 
juhtimistegevust töötlemise eesmärki, 
tingimusi ja vahendeid käsitlevate peamiste 

(27) Kui volitatud töötlejal või vastutaval 
töötlejal on liidus mitu asukohta, 
sealhulgas (kuid mitte üksnes) olukorrad, 
kus volitatud töötlejaks või vastutavaks 
töötlejaks on ettevõtjate rühm, tuleks ELis 
asuva vastutava töötleja peamine 
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otsuste vastuvõtmisel ning stabiilset 
asukohta. See kriteerium ei tohiks sõltuda 
sellest, kas isikuandmete töötlemine 
toimub tegelikult kõnealuses kohas, kuna 
isikuandmete töötlemise või 
töötlemistoimingute teostamise tehniliste 
vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 
kasutamine iseendast ei kujuta endast 
sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 
need peamise tegevuskoha määravad 
kriteeriumid. Volitatud töötleja peamine 
tegevuskoht on koht, kus asub tema ELi 
juhtkond.

tegevuskoht käesolevas määruses kindlaks 
määrata objektiivsete kriteeriumide alusel 
ning see peaks eeldama tegelikku ja 
tulemuslikku juhtimistegevust töötlemise 
eesmärki, tingimusi ja vahendeid 
käsitlevate peamiste otsuste vastuvõtmisel 
ning stabiilset asukohta. See kriteerium ei 
tohiks sõltuda sellest, kas isikuandmete 
töötlemine toimub tegelikult kõnealuses 
kohas, kuna isikuandmete töötlemise või 
töötlemistoimingute teostamise tehniliste 
vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 
kasutamine iseendast ei kujuta endast 
sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 
need peamise tegevuskoha määravad 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Kui volitatud töötlejal või vastutaval 
töötlejal on liidus mitu asukohta, 
sealhulgas (kuid mitte ainult) olukorrad, 
kus volitatud töötlejaks või vastutavaks 
töötlejaks on ettevõtjate rühm, tuleks ELis 
asuva vastutava töötleja peamine 
tegevuskoht käesolevas määruses kindlaks 
määrata objektiivsete kriteeriumide alusel 
ning see peaks eeldama tegelikku ja 
tulemuslikku juhtimistegevust töötlemise 
eesmärki, tingimusi ja vahendeid 
käsitlevate peamiste otsuste vastuvõtmisel 
ning stabiilset asukohta. See kriteerium ei 
tohiks sõltuda sellest, kas isikuandmete 
töötlemine toimub tegelikult kõnealuses 
kohas, kuna isikuandmete töötlemise või 
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kriteeriumid. Volitatud töötleja peamine 
tegevuskoht on koht, kus asub tema ELi 
juhtkond.

töötlemistoimingute teostamise tehniliste 
vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 
kasutamine iseendast ei kujuta endast 
sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 
need peamise tegevuskoha määravad 
kriteeriumid. Ettevõtete kontsern võib 
nimetada ühtse peaettevõtja liidus.

Or. en

Selgitus

Väljavõte tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat 
ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid 
ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja 
peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle 
valitsevat mõju näiteks omanikuna, 
rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või 
volituse kaudu rakendada isikuandmete 
kaitse eeskirju.

(28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat 
ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid 
ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja 
peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle 
valitsevat mõju näiteks omanikuna, 
rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või 
volituse kaudu rakendada isikuandmete 
kaitse eeskirju. Ettevõtete kontsern võib 
nimetada ühtse peaasutuse liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 

Laste isikuandmed vajavad erilist kaitset, 
kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
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teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus.

teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest ning 
on ka tarbijatena sotsiaalselt kaitsetud. 
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus. Eriti tähtis on lastele 
sobiv keelekasutus, et tagada enam kui 13 
aasta vanustele lastele õigus anda oma 
nõusolek.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus.

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Selline kaitse on eriti oluline 
sotsiaalvõrgustike kontekstis, kus lapsed 
peaksid olema teadlikud nende 
identiteetidest, kellega nad suhtlevad.
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29



PE504.340v01-00 52/170 AM\926396ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik
on laps, tuleks käesolevas määruses üle 
võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
esitatud määratlus.

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 
kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 
teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 
kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 
töötlemisega seonduvatest õigustest. 
Selline kaitse on eriti oluline 
sotsiaalvõrgustike kontekstis. Käesoleva 
määruse eesmärke silmas pidades tuleb 
lapsena määratleda alla 18 aasta vanune 
üksikisik. Kui andmete töötlemine 
põhineb andmesubjekti nõusolekul seoses 
sotsiaalteenuste teabe pakkumisega 
otseselt lapsele, tuleks käesolevas 
määruses eristada üle 13 aasta vanused 
lapsed ja alla 13 aasta vanused lapsed, 
kelle puhul on nõutud kõrgem kaitsetase, 
selles ulatuses, et nõusolek antakse või 
kiidetakse heaks lapse vanema või 
eestkostja poolt. 

Or. en

Muudatusettepanek 428
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Sama isikuteave võib olla erineva 
tähtsusega sõltuvalt kontekstist ja
töötlemisega kaasnevatest ohtudest. 
Vastutavad töötlejad peaksid seetõttu 
kasutusele võtma vajalikud tehnilised ja 
organisatsioonilised meetmed ning 
menetlused vastavalt kontekstile ja 
andmete töötlemisest tulenevatele 
ohtudele.

Or. en
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Selgitus

Andmesubjekti aadressi kaotamisel on erinev tagajärg, kui selle kaotab jaemüüja, kes on 
hoidnud aadressi tarne eesmärkidel või kui kaotajaks on vähispetsialist, kellel on aadress 
säilitatud arve saatmise eesmärgil.

Muudatusettepanek 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Sama isikuteave võib olla erineva 
tähtsusega sõltuvalt kontekstist ja 
töötlemisega kaasnevatest ohtudest. 
Vastutavad töötlejad peaksid seetõttu 
kasutusele võtma vajalikud tehnilised ja 
organisatsioonilised meetmed ning 
menetlused vastavalt kontekstile ja 
andmete töötlemisest tulenevatele 
ohtudele.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Käesoleva määruse raames peaksid 
liikmesriigid tagama, et lastel oleks alati 
ligipääs infoühiskonna ennetus- ja 
nõustamisteenustele, näiteks 
veebinõustamine seoses seksuaalse 
ahistamise, narkootikumide 
kuritarvitamise või muude 
psühholoogiliste probleemidega ilma 
lapsevanema või seadusliku eeskostja 
nõusolekuta. 
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Or. en

Selgitus

(Vt Artikli 8 uut teksti)
Infoühiskonna teatud teenuste pakkumised lastele tuginevad asjaolule, et lapsed võivad neid 
kasutada ilma vanema nõusolekuta. Nii on see näiteks seksuaalse kuritarvitamise ohvrite 
veebivestluste korral. Ilma võimalike eranditeta sellistele juhtumitele, mõned lastele suunatud 
teenused, kus lapsed otsivad abi olukorras, kus nende probleemiga lähedalt seotud vanem või 
seaduslik esindaja ei ole enam kättesaadav.

Muudatusettepanek 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Töötajate isikuandmed, eelkõige
tundlikud andmed, nagu poliitiline 
suunitlus, ametiühingutesse kuulumine ja 
seal tegutsemine, peavad olema kaitstud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 
8, 12 ja 28 ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklite 8 ja 11 kohaselt ning neid ei tohi 
mingil juhul kasutada selleks, et kanda 
töötajaid nn mustadesse nimekirjadesse, 
mida antakse teistele ettevõtjatele edasi 
eesmärgiga teatud töötajaid 
diskrimineerida.

Or. de

Muudatusettepanek 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Töötajate isikuandmeid, eelkõige 
tundlikke andmeid, nagu poliitiline 
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suunitlus, ametiühingutesse kuulumine ja 
seal tegutsemine, tuleb kaitsta Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklite 8, 12, 27 
ja 28 ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklite 8 ja 11 kohaselt. Töötajate 
isikuandmeid ei tohi kasutada selleks, et 
kanda töötajaid nn mustadesse 
nimekirjadesse, mida antakse teistele 
ettevõtjatele edasi eesmärgiga teatud 
töötajaid diskrimineerida.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Isikuandmete igasugune töötlemine 
peaks olema seaduslik, andmesubjektide 
suhtes õiglane ja läbipaistev. Eelkõige 
peaksid olema selged ja õiguspärased 
andmete töötlemise konkreetsed 
eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata 
andmete kogumise ajal. Andmed peaksid 
olema asjakohased, piisavad ja piirduma 
töötlemise otstarbe seisukohalt 
minimaalselt vajalikuga; mistõttu tuleb 
eelkõige tagada, et andmete kogumine ja 
nende säilitamise aeg piirduks 
minimaalsega. Isikuandmeid tuleks 
töödelda vaid juhul, kui nende töötlemise 
eesmärki ei ole võimalik saavutada muude 
vahendite abil. Tagamaks, et ebatäpsed 
andmed kustutatakse või parandatakse, 
tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed. 
Selle tagamiseks, et andmeid ei säilitataks 
vajalikust kauem, peab vastutav töötleja 
kindlaks määrama tähtajad andmete 
kustutamiseks või perioodiliseks 
läbivaatamiseks.

(30) Isikuandmete igasugune töötlemine 
peaks olema seaduslik, andmesubjektide 
suhtes õiglane ja läbipaistev. Eelkõige 
peaksid olema selged ja õiguspärased 
andmete töötlemise konkreetsed 
eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata 
andmete kogumise ajal. Andmed peaksid 
olema asjakohased, piisavad ja piirduma 
töötlemise otstarbe seisukohalt 
minimaalselt vajalikuga; mistõttu tuleb 
eelkõige tagada, et andmete kogumine ja 
nende säilitamise aeg piirduks 
minimaalsega. Isikuandmeid tuleks 
töödelda vaid juhul, kui nende töötlemise 
eesmärki ei ole võimalik saavutada muude 
vahendite abil. Tagamaks, et ebatäpsed 
andmed kustutatakse või parandatakse, 
tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Töötajate isikuandmeid, eelkõige 
tundlikke andmeid, nagu poliitiline 
suunitlus, ametiühingutesse kuulumine ja 
seal tegutsemine, tuleb kaitsta Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklite 8, 12, 27 
ja 28 ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklite 8 ja 11 kohaselt. Tuleks 
rakendada kaitsemeetmeid, et vältida 
juhtumeid, kus töötajate isikuandmeid 
kasutada selleks, et kanda töötajaid nn 
mustadesse nimekirjadesse, mida antakse 
teistele ettevõtjatele edasi eesmärgiga 
teatud töötajaid diskrimineerida.

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid ei tohi kunagi kasutada andmesubjekti vastu tööhõive kontekstis.

Muudatusettepanek 435
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 
tuleks isikuandmed töödelda asjaomase 
isiku nõusolekul või muul seaduses, 
käesolevas määruses või muus käesolevas 
määruses osutatud ELi või liikmesriigi 

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 
tuleks isikuandmed töödelda asjaomase 
isiku nõusolekul või muul seaduses, 
käesolevas määruses või muus käesolevas 
määruses osutatud ELi või liikmesriigi 
õiguses ettenähtud õiguslikul alusel. 
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õiguses ettenähtud õiguslikul alusel. Vastutava töötleja õigused isikuandmete 
töötlemisel peaksid hõlmama õigust 
isikuandmete töötlemiseks koos 
kaasvastutavate töötlejatega ning 
võimaldama isikuandmete töötlemist 
volitatud töötlejate poolt, kelle asukoht on 
Euroopa Liidus või sellest väljapool.

Or. en

Selgitus

Selgitus on vajalik ebaselguse vähendamiseks seoses andmete vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate mõistetega, nagu on määratletud Euroopa andmekaitseasutuste 
töödokumendis nr 169, mis on viinud Euroopa tasandil harmoniseerimise eesmärgil 
kehtestatud samade põhimõtete ja mõistete erinevale tõlgendamisele.

Muudatusettepanek 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 
tuleks isikuandmed töödelda asjaomase 
isiku nõusolekul või muul seaduses, 
käesolevas määruses või muus käesolevas 
määruses osutatud ELi või liikmesriigi 
õiguses ettenähtud õiguslikul alusel.

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 
tuleks isikuandmed töödelda asjaomase 
isiku nõusolekul või muul seaduses, 
käesolevas määruses või muus käesolevas 
määruses osutatud ELi või liikmesriigi 
õiguses ettenähtud õiguslikul alusel. Juhul 
kui tegu on lapsega või kui isikul puudub 
õigusvõime, annab nõusoleku 
andmesubjekti seaduslik esindaja. 

Or. en

Muudatusettepanek 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 
on teadlik nõusoleku andmisest ja 
nõusoleku andmise ulatusest.

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 
nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 
lasuma tõendamiskohustus, et 
andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 
kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 
kirjaliku avalduse puhul tuleks 
kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 
on teadlik nõusoleku andmisest ja 
nõusoleku andmise ulatusest. Sarnaselt 
tsiviilseaduse tingimustega (direktiiv 
93/13/EMÜ) peab kirjalik deklaratsioon 
(isikuandmete kaitse poliitika) olema nii 
selge ja läbipaistev kui võimalik, 
arvestades töötlemise laadi. See ei tohiks 
sisaldada varjatud või kahjulikke 
tingimusi, nagu õigus edastada 
isikuandmeid teisele vastutavale 
töötlejale, või isikuandmete teisest 
kasutamist. Vastutavaid töötlejaid tuleb 
julgustada andma tõest teavet, osaliselt 
ebaseaduslikud tingimused tuleb 
kehtetuks tunnistada.

Or. en

Selgitus

Andmesubjektidele esitatakse sageli erakordselt ebaselged, pikad ja keerukad eeskirjad, mis 
raskendavad andmesubjektide jaoks nende lugemist ja nende mõistmist. Selle probleemiga 
tegelemiseks esitab muudatusettepanek selged põhimõtted seoses ebaausate tingimustega 
tarbijalepingutes. See viitab ka pikaajalisele õiguspraktikale käesoleva määruse 
tõlgendamisel.

Muudatusettepanek 438
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vabatahtliku nõusoleku tagamiseks 
tuleks täpsustada, et nõusolek ei kujuta 

(33) Vabatahtliku nõusoleku tagamiseks 
tuleks täpsustada, et nõusolek ei kujuta 



AM\926396ET.doc 59/170 PE504.340v01-00

ET

endast kehtivat õiguslikku alust siis, kui 
üksikisikul puudub tegelik ja vaba valik ja 
ta ei saa seetõttu ilma negatiivsete 
tagajärgedeta nõusoleku andmisest 
keelduda või nõusolekut tagasi võtta.

endast kehtivat õiguslikku alust siis, kui 
üksikisikul puudub tegelik ja vaba valik ja 
ta ei saa seetõttu ilma negatiivsete 
tagajärgedeta, millel puudub seaduslik 
põhjendus, nõusoleku andmisest keelduda 
või nõusolekut tagasi võtta. Kui 
isikuandmed, mida töödeldakse 
andmesubjekti nõusoleku alusel on 
vajalikud teenuse osutamiseks või 
andmesubjekti muu kasu saamiseks, on 
nõusoleku tagasivõtmine aluseks lepingu 
lõpetamiseks või täitmata jätmiseks 
teenusepakkuja poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Nõusolek ei ole tähtajatu ja kaotab
oma seadusliku mõju töötlemise alusena 
niipea, kui isikuandmete töötlemine ei ole 
enam vajalik selle eesmärgi täitmiseks, 
milleks need algselt koguti. Kui 
kavatsetud eesmärgi täitmist ei saa selgelt 
kindlaks määrata, peab vastutav töötleja 
vähemalt üks kord aastas andma 
andmesubjektile teavet vastavalt artiklile 
14 ja taotlema andmesubjektilt algse 
nõusoleku kinnitamist. Kui andmesubjekti 
vastus ei ole positiivne, loetakse algne 
nõusolek kehtetuks teise kalendriaasta 
lõpus pärast esmast töötlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) Nõusolekut saab pidada töötlemise 
kehtivaks aluseks ainult siis, kui see on 
seaduslik ja seega ei ole eesmärki 
arvestades liigne. Ebaproportsionaalset 
andmetöötlust ei ole võimalik nõusoleku 
saamisega seaduslikuks muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda 
isikuandmete töötlemiseks kehtivat 
õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja
vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 
olukorras. Nii on see eriti juhul, kui 
andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 

välja jäetud
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kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse 
andmesubjekti huve.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 445
Jan Mulder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 
töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 
andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 
ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 
kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 

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

saab kehtestada kohustuse oma 
asjakohastest avaliku võimu teostamise 
volitustest tulenevalt ja nõusolekut ei saa 
lugeda vabalt antuks, võttes arvesse 
andmesubjekti huve.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Nõusoleku peab olema vabatahtlik ja 
ilma vastutava töötleja poolse 
sundimiseta. Nõusolekut ei saa pidada 
vabatahtlikuks, kui andmesubjekti ja 
vastutava töötaja vahel on selge tasakaalu 
puudumine, nõusoleku andmisest 
keeldumine võib andmesubjektile 
põhjustada majanduslikku kahju või tuua 
kaasa õiguslikke tagajärgi. Nii on see eriti 
juhul, kui andmesubjekt sõltub vastutavast 
töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 
töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 
kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 
avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 
ainult selliste konkreetsete 
andmetöötlustoimingute puhul, mille 
juures avalik-õiguslik asutus saab 
kehtestada kohustuse oma asjakohastest 
avaliku võimu teostamise volitustest 
tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 
vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 
huve.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 449
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui töötlemine toimub vastavalt 
vastutava töötleja seadusjärgsele 
kohustusele või kui töötlemine on vajalik 
avalikes huvides täidetava ülesande 
täitmiseks või ametliku võimu 
kasutamiseks, peaks töötlemise õiguslik 
alus olema sätestatud ELi õiguses või 
liikmesriigi õiguses, mis vastab Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta nõuetele õiguste ja 
vabaduste mistahes piiramise osas. See, kas
avaliku huviga seotud ülesannet täitev või 
avalikku võimu teostav vastutav töötleja 
peaks olema riigiasutus või muu avalik-

(36) Kui töötlemine toimub vastavalt 
vastutava töötleja seadusjärgsele 
kohustusele või kui töötlemine on vajalik 
avalikes huvides täidetava ülesande 
täitmiseks või ametliku võimu 
kasutamiseks, peaks töötlemise õiguslik 
alus olema sätestatud ELi õiguses või 
liikmesriigi õiguses, mis vastab Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta nõuetele õiguste ja 
vabaduste mistahes piiramise osas. See, kas 
avaliku huviga seotud ülesannet täitev või 
avalikku võimu teostav vastutav töötleja 
peaks olema riigiasutus või muu avalik-
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õiguslik või füüsiline või juriidiline isik, 
näiteks kutseliit, tuleks samuti kindlaks 
määrata ELi või liikmesriikide õiguses.

õiguslik või füüsiline või juriidiline isik, 
näiteks kutseliit, tuleks samuti kindlaks 
määrata ELi või liikmesriikide õiguses.
Lisaks, kui andmete töötlemise aluseks on 
kollektiivleping. Kollektiivleping 
sõlmitakse tööandjate või tööandjate 
esindajate ja töötajate esindajate vahel või 
valitsuse, riigi, sektori või ettevõtte 
tasandil. 

Or. en

Muudatusettepanek 450
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Isikuandmete töötlemist tuleks pidada 
samaväärselt seaduslikuks ka siis, kui see 
on vajalik andmesubjekti eluliste huvide 
kaitsmiseks.

(37) Isikuandmete töötlemist tuleks pidada 
samaväärselt seaduslikuks ka siis, kui see 
on vajalik andmesubjekti eluliste huvide 
kaitsmiseks või kui töötlemine on vajalik 
võrgustiku või teabesüsteemi töövõime 
parandamiseks selliste õnnetusjuhtumite, 
ebaseaduslike või pahatahtlike tegevuste 
eest kaitseks, mis seavad ohtu nende 
võrgustike ja süsteemide vahendusel 
kättesaadavate salvestatud või edastatud 
andmete kättesaadavuse, usaldatavuse, 
terviklikkuse või konfidentsiaalsuse ja 
seotud pakutavate teenuste turvalisuse.

Or. en

Selgitus

Füüsilise andmekaitse ja võrgu turvalisuse edendamine.

Muudatusettepanek 451
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et õigustatud huvid annaks töötlemisele seadusliku aluse, peavad vastutavad töötlejad 
arvestama andmesubjekti õigustatud ootustega, samal ajal peavad andmesubjektid 
tunnustama vastutava töötleja äritegevusega seotud põhiõigusi ja -vabadusi. 

Muudatusettepanek 452
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 453
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta. 
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta. 
Volitatud töötleja õigustatud huvi võib 
olla näiteks oma toodete ja teenuste 
otseturustamine ning oma nõuete 
kehtestamine. Kui andmesubjekt oma 
nõusoleku tagasi võtab, peab ka 
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kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.

vastutaval töötlejal olema õigus keelduda 
edasisest teenuste osutamisest, kui 
töötlemine on vajalik teenuste iseloomu 
tõttu või andmekogu toimimiseks.
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 
kohustatud need õigustatud huvid 
dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 
sektori asutuste jaoks peab andmete 
töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 
kehtestama seadusandja, ei tuleks 
nimetatud õiguslikku alust kohaldada 
avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 
ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 
olla vastutava töötleja õigustatud huvi 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused ei ole 
tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine vaidlustada tema konkreetse 
olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta. 
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 
huvist asjaomase isiku vastu ja 
vaidlustamisõigusest ning samuti olema 
kohustatud need õigustatud huvid 

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

samuti olema kohustatud need õigustatud 
huvid dokumenteerima. Arvestades, et 
avaliku sektori asutuste jaoks peab 
andmete töötlemise õigusliku aluse 
õigusaktiga kehtestama seadusandja, ei 
tuleks nimetatud õiguslikku alust 
kohaldada avalik-õiguslike asutuste poolse, 
nende ülesannete täitmiseks teostatava 
töötlemise puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Erandlike asjaolude korral võib 
töötlemise õiguslikuks aluseks olla 
vastutava töötleja selgelt piiritletud
õigustatud huvi tingimusel, et 
andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused ei ole tähtsamad. Nimelt ei 
tohiks otseturustust käsitada õigustatud 
huvina. See vajab hoolikat hindamist 
eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 
kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 
Andmesubjektil peaks olema õigus 
töötlemine tasuta vaidlustada. 
Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 
töötleja olema kohustatud andmesubjekti 
selgesõnaliselt teavitama oma konkreetsest
õigustatud huvist asjaomase isiku vastu ja 
andmesubjekti vaidlustamisõigusest ning 
samuti olema kohustatud selle konkreetse
õigustatud huvi, mida ta kavatseb 
õigusliku alusena kasutada,
dokumenteerima ja teavitama eelnevalt 
riiklikku andmekaitseasutust ükskõik
millisest sellisest töötlemisest. Arvestades, 
et avaliku sektori asutuste jaoks peab 
andmete töötlemise õigusliku aluse 
õigusaktiga kehtestama seadusandja, ei 
tuleks nimetatud õiguslikku alust 
kohaldada avalik-õiguslike asutuste poolse, 
nende ülesannete täitmiseks teostatava 
töötlemise puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 459
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Õigustatud huvi on vastutava 
töötleja püüdlused või abinõud takistada 
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või piirata kahjusid, näiteks tsiviilkahju. 
Otsepostitus ei kujuta endast õigustatud 
huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Joanna Senyszyn

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Andmesubjekti huvid ja 
põhiõigused peaksid olema tähtsamad kui 
on vastutatava töötaja huvi, kui 
isikuandmete töötlemine võib põhjustada 
andmesubjektile tõsist kahju või rikkuda 
andmesubjekti ükskõik millist Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhiõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Andmesubjekti vastu esitatud 
õigusnõuete täitmine, näiteks võla 
kogumine või tsiviilõigusliku kahju 
hüvitamine ja õiguskaitsevahendid, 
kujutab endast õigustatud huvi, 
tingimusel et õigusnõue esitati enne 
isikuandmete kogumist ja töötlemist. 
Sama põhimõtet kohaldatakse ka 
vastutava töötleja kannatatud kahju 
ennetamiseks või piiramiseks 
andmesubjekti kaudu, näiteks 
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makseviivituse ennetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Isikuandmete töötlemine 
otsepostituse eesmärgil peaks kujutama 
endast õigustatud huvi, kui vastutav 
töötleja on saanud andmesubjekti 
isikuandmed seoses toote või teenuse 
müügiga ja isikuandmeid kasutatakse 
vastutava töötleja enda sarnaste toodete 
reklaamimisel otsepostituse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul 
eesmärgil töötlemiseks saama 
andmesubjekti nõusoleku või valima 
töötlemiseks seadusliku töötlemise muu 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Igal juhul tuleks 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
põhimõtete kohaldamine ja eelkõige 
andmesubjekti teavitamine kõnealustest 
muudest eesmärkidest.
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õigusliku aluse, eelkõige kui see on ette 
nähtud ELi või selle liikmesriigi õigusega, 
mille õigust vastutava töötleja suhtes 
kohaldatakse. Igal juhul tuleks tagada 
käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest 
eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
kõnealustest muudest eesmärkidest.

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik näiteks ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil. Kui muu eesmärk ei ole 
kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks andmed 
algselt koguti, peaks vastutav töötleja 
andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
kõnealustest muudest eesmärkidest.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab, et ajaloo- või statistikauurimuste ning teadustöö 
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eesmärke tuleb pidada „kooskõlas olevateks” eesmärkideks. Kuigi see oli algse eelnõu 
kavatsus ning kooskõlas 1995. aasta andmekaitsedirektiiviga, on termini „eelkõige” 
kasutamine ebaselge. Käesolevat muudatusettepanekut toetab ettepanek esitada uus teine lõik 
artiklis 83. 

Muudatusettepanek 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
kõnealustest muudest eesmärkidest.

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, näiteks juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teaduslikul eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
kõnealustest muudest eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
kõnealustest muudest eesmärkidest.

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, näiteks juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, 
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. Igal 
juhul tuleks tagada käesolevas määruses 
sätestatud põhimõtete kohaldamine ja 
eelkõige andmesubjekti teavitamine 
kõnealustest muudest eesmärkidest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku sõnastus on arusaadavam.

Muudatusettepanek 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 
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ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse,
eelkõige kui see on ette nähtud ELi või 
selle liikmesriigi õigusega, mille õigust 
vastutava töötleja suhtes kohaldatakse.
Igal juhul tuleks tagada käesolevas 
määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest
eesmärkidest.

ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 
andmed algselt koguti, peaks vastutav 
töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 
töötlemiseks saama andmesubjekti 
nõusoleku või valima töötlemiseks 
seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 
vajalik ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. Kui muu 
eesmärk ei ole kooskõlas eesmärgiga, mille 
jaoks andmed algselt koguti, peaks 
vastutav töötleja andmete nimetatud muul 
eesmärgil töötlemiseks saama 
andmesubjekti nõusoleku või valima 
töötlemiseks seadusliku töötlemise muu 
õigusliku aluse, eelkõige kui see on ette 
nähtud ELi või selle liikmesriigi õigusega, 
mille õigust vastutava töötleja suhtes 
kohaldatakse. Igal juhul tuleks tagada 
käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 
eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 
juhul, kui töötlemine on kooskõlas 
eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 
koguti. Kui muu eesmärk ei ole kooskõlas 
eesmärgiga, mille jaoks andmed algselt 
koguti, peaks vastutav töötleja andmete 
nimetatud muul eesmärgil töötlemiseks 
saama andmesubjekti nõusoleku või valima 
töötlemiseks seadusliku töötlemise muu 
õigusliku aluse, eelkõige kui see on ette 
nähtud ELi või selle liikmesriigi õigusega, 
mille õigust vastutava töötleja suhtes 
kohaldatakse. Igal juhul tuleks tagada 
käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 
kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 
teavitamine kõnealustest muudest 
eesmärkidest.
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eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Kui kogutud andmete töötlemise 
teaduslik väärtus on dokumentaalselt 
tõestatav, tuleks muul eesmärgil kogutud 
isikuandmete töötlemine teha riiklike 
teadusuuringute jaoks kättesaadavaks. 
Andmete riiklike teadusuuringute jaoks 
kättesaadavaks tegemisel tuleb võtta 
arvesse eraelu kavandatud puutumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise nõusoleku. 
Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 
või sihtasutuste seadusliku tegevuse 
käigus, mille eesmärk on võimaldada 
põhivabaduste kasutamist.

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise nõusoleku. 
Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 
või sihtasutuste ja andmesubjekti vahelise 
lepingu täitmise ning seadusliku tegevuse 
käigus, mille eesmärk on võimaldada 
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põhivabaduste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise nõusoleku.
Erivajaduste puhul tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate 
ühenduste või sihtasutuste seadusliku
tegevuse käigus, mille eesmärk on 
võimaldada põhivabaduste kasutamist.

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 
haavatavad isikuandmed vajavad erilist 
kaitset. Siiski tuleb isikuandmete 
töötlemisel arvesse võtta töötlemise 
konteksti. Eelkõige tähendab see seda, et 
keelustamise kohaldamisalasse 
kuulumiseks, tuleb tervist puudutavate 
isikuandmete töötlemise sihtotstarbel 
avaldada tervisega seotud teavet. Sellega 
seoses tuleb arvesse võtta kõik 
töötlemisega seotud konkreetsed ja 
kaudsed eesmärgid. Peaks olema piisav, et 
üks töötlemise eesmärkidest sisaldab 
terviseandmete kogumist, et kehtestada 
andmete töötlemise keeld.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Tundlike andmeliikide töötlemise 
keelust peaks olema lubatud kõrvale 
kalduda ka seaduse alusel ja rakendades 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
isikuandmeid ja muid põhiõigusi, kui seda 

(42) Neid andmeid ei tohiks töödelda, 
välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 
annab oma selgesõnalise nõusoleku. 
Erivajaduste korral tuleks aga 
selgesõnaliselt sätestada käesolevast 
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õigustab avalik huvi, eelkõige tervishoiu, 
sealhulgas rahvatervise, sotsiaalkaitse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise 
valdkonnas eelkõige selleks, et tagada 
hüvitisenõuete rahuldamise kord ja 
teenuste kvaliteet ning tasuvus 
tervisekindlustuse puhul, või ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 
kui töötlemine toimub teatavate 
ühenduste või sihtasutuste seadusliku 
tegevuse käigus, mille eesmärk on 
võimaldada põhivabaduste kasutamist.
Tundlike andmeliikide töötlemise keelust 
peaks olema lubatud kõrvale kalduda ka 
seaduse alusel ja rakendades asjakohaseid 
kaitsemeetmeid, et kaitsta isikuandmeid ja 
muid põhiõigusi, kui seda õigustab avalik 
huvi, eelkõige tervishoiu, sealhulgas 
rahvatervise, näiteks tõsiste piiriüleste 
terviseohtude vastase kaitse valdkonnas 
või selleks, et tagada kvaliteet ning kõrged 
ohutusstandardid, sealhulgas ravimite ja 
meditsiiniliste vahendite osas, 
sotsiaalkaitse ja tervishoiuteenuste 
korraldamise valdkonnas eelkõige selleks, 
et tagada hüvitisenõuete rahuldamise kord 
ja teenuste kvaliteet ning tasuvus 
tervisekindlustuse puhul, või ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Tundlike andmeliikide töötlemise 
keelust peaks olema lubatud kõrvale 
kalduda ka seaduse alusel ja rakendades 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
isikuandmeid ja muid põhiõigusi, kui seda 
õigustab avalik huvi, eelkõige tervishoiu, 
sealhulgas rahvatervise, sotsiaalkaitse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise 
valdkonnas eelkõige selleks, et tagada 
hüvitisenõuete rahuldamise kord ja 
teenuste kvaliteet ning tasuvus 
tervisekindlustuse puhul, või ajaloo- või 

(42) Tundlike andmeliikide töötlemise 
keelust peaks olema lubatud kõrvale 
kalduda ka seaduse alusel ja rakendades 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
isikuandmeid ja muid põhiõigusi, kui seda 
õigustab avalik huvi, eelkõige tervishoiu, 
sealhulgas rahvatervise, sotsiaalkaitse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise 
valdkonnas eelkõige selleks, et tagada 
hüvitisenõuete rahuldamise kord ja 
teenuste kvaliteet ning tasuvus 
tervisekindlustuse puhul, või ajaloo- või 
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statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

statistikauurimuste ning teaduslikul
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 475
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Õigus isikuandmete kaitsele 
põhineb andmesubjekti õigusel 
kontrollida töödeldavaid isikuandmeid.
Selleks tuleks andmesubjektile anda 
selged ja ühemõttelised õigused 
läbipaistva, selge ja kergesti mõistetava 
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teabe saamiseks tema isikuandmete 
töötlemise kohta, õigus tutvuda oma 
isikuandmetega, neid parandada ja 
kustutada, õigus andmete ülekantavusele 
ja profiilianalüüsi vaidlustamise õigus.
Andmesubjektil peaks samuti olema õigus 
ja võimalus esitada pädevale 
andmekaitseasutusele kaebus 
isikuandmete töötlemise kohta vastutava 
töötleja või volitatud töötleja poolt ja 
algatada kohtumenetlus, et jõustada oma 
õigusi, ning õigus hüvitisele ja kahju 
hüvitamisele ebaseadusliku 
töötlemistoimingu või käesoleva 
määrusega kokkusobimatu tegevuse tõttu.
Käesoleva määruse sätted peaksid neid 
õigusi tugevdama, täpsustama, tagama ja 
vajaduse korral kodifitseerima.

Or. hu

Muudatusettepanek 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Andmesubjekte tuleks teavitada 
andmete töötlemise toimingutest, mida 
andmesubjektiga suhtlev üksus läbi viib, 
subjekti liigse teabega koormamata. 
Läbipaistev ja arusaadav teabepoliitika on 
seega iga andmetöötluse raamistiku 
keskne element. Et tagada andmekaitse-
eeskirjade kiirem mõistmine ja parem 
võrreldavus, peaks vastutavad töötlejad 
enne oma teabepoliitika üksikasjalikku 
täpsustamist teavitama andmesubjekti 
sellest lühidalt ikooni kujul. Ikoonipõhine 
teabepoliitika tuleks standardiseerida, et 
tagada selle edastatavus nii kirjalikus kui 
ka elektroonses vormis ning et see oleks 
kergesti loetav ka mobiilseadmetel. 
Üksikasjalikud selgitused ja lisamärkused 
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järgnevad sellele osana detailsemast
teabest andmesubjektile. Et võimaldada 
uuenduslikke rakendusskeeme, peaks 
elektrooniliselt edastatav 
standardiseeritud teave olema 
masinloetav.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tuleks ette näha kord, millega 
lihtsustatakse käesoleva määrusega 
andmesubjektile antud õiguste kasutamist, 
sealhulgas mehhanismid, mille abil tasuta 
taotleda eelkõige juurdepääsu andmetele, 
õigust andmeid parandada ja kustutada 
ning kasutada vaidlustamisõigust. Vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud vastama 
andmesubjekti taotlustele 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ning 
vastamisest keeldumise korral seda 
põhjendama.

(47) Tuleks ette näha kord, millega 
lihtsustatakse käesoleva määrusega 
andmesubjektile antud õiguste kasutamist, 
sealhulgas mehhanismid, mille abil tasuta 
taotleda eelkõige juurdepääsu andmetele, 
õigust andmeid parandada ja kustutada 
ning kasutada vaidlustamisõigust. Vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud vastama 
andmesubjekti taotlustele mõistlikku
tähtaja jooksul ning vastamisest 
keeldumise korral seda põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tuleks ette näha kord, millega 
lihtsustatakse käesoleva määrusega 
andmesubjektile antud õiguste kasutamist, 
sealhulgas mehhanismid, mille abil tasuta

(47) Tuleks ette näha kord, millega 
lihtsustatakse käesoleva määrusega 
andmesubjektile antud õiguste kasutamist, 
sealhulgas mehhanismid, mille abil 
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taotleda eelkõige juurdepääsu andmetele, 
õigust andmeid parandada ja kustutada 
ning kasutada vaidlustamisõigust. Vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud vastama 
andmesubjekti taotlustele 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ning 
vastamisest keeldumise korral seda 
põhjendama.

taotleda eelkõige juurdepääsu andmetele, 
õigust andmeid parandada ja kustutada 
ning kasutada vaidlustamisõigust. Vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud vastama 
andmesubjekti taotlustele 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ning 
vastamisest keeldumise korral seda 
põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 480
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 
teavitada eelkõige töötlemistoimingu 
tegemisest ja selle eesmärkidest ning 
andmete säilitamise tähtajast, nendega 
tutvumise, nende muutmise ja kustutamise 
nõudmise ning kaebuse esitamise õigusest. 
Sõltuvalt asjaoludest võib teabe detailsus 
isikliku andmete säilitamise tähtaja kohta 
varieeruda. Seal, kus võimalik, 
väljendatakse teavet selle kohta 
konkreetse ajaga, kuid teistel juhtudel 
piisab ka viitest tähtajale, näiteks 
aegumise eeskirjadele. Kui andmeid 
kogutakse andmesubjektilt, tuleks teda 
teavitada ka sellest, kas ta on kohustatud 
andmeid esitama, ja andmete esitamata 
jätmise tagajärgedest.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 482
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Vastutav töötleja või volitatud 
töötleja peaks avaldama teavet selle kohta, 
kui sageli on politsei ja õigusasutused 
teinud isikuandmete päringuid, millisest 
riigist need päringud on tehtud, ja kui 
sageli on päringud osaliselt või täielikult 
tagasi lükatud.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Võetud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusest. 

Muudatusettepanek 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 486
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 
juurdepääsu taotleva andmesubjekti isiku
tuvastamiseks kõiki mõistlikke meetmeid, 
seda eelkõige sidusteenuste ja 
veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 
töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 
üksnes selleks, et suuta reageerida 
võimalikele päringutele.

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 
kõiki mõistlikke meetmeid pakutava toote 
või teenuse raames või muul viisil 
vastutava töötleja ja andmesubjekti 
vahelise suhte ja töödeldavate andmete 
tundlikkuse raames, et tuvastada 
juurdepääsu taotleva andmesubjekti isik,
seda eelkõige sidusteenuste ja 
veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 
töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 
üksnes selleks, et suuta reageerida 
võimalikele päringutele, ja teda ei tohiks 
selleks sundida.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul on juurdepääsu õiguse nõudmisele vastamise tagajärjeks, et vastutav töötleja 
peab koguma andmesubjektilt (rohkem) isikuandmeid, et taotlusele vastata. Vastavalt 
minimeerimispõhimõttele tuleks sellist võimalikku tagajärge vältida.

Muudatusettepanek 489
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 

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

eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

Or. en

Selgitus

Õigus olla unustatud on õigus, mida käesolevas määruses ette ei nähta. Selle termini 
kasutamise korral lubatakse andmesubjektidele õigust, mida neil tegelikkuses ei ole. Õigus 
andmete kustutamisele peab olema võimalikult tugev ja võtma arvesse internetist 
isikuandmete eemaldamisega kaasnevaid potentsiaalseid raskusi. Selle asemel et lubada 
eksitavate nimedega mitteolemasolevaid õigusi, peaks tugevdama õigust andmete 
kustutamisele.

Muudatusettepanek 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 

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

oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 

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

nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, terviseandmete töötlemiseks ravi 
võimaldamise eesmärgil, seadusega 
tagatud väljendusvabaduse õiguse 
kasutamiseks või kui esineb andmete 
töötlemise piiramise, mitte nende 
kustutamise põhjus.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 

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

teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 

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

jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus. 
Nendel juhtudel ja kuivõrd andmesubjekti 
huvid, põhiõigused või -vabadused on 
ülekaalukad, peab andmesubjektil siiski 
olema õigus esitada vastuväiteid nendele 
andmetele linkide loomisele või nende 
kopeerimisele või paljundamisele, kui 
need ei ole kõnealuste eesmärkide jaoks 
vajalikud.

Or. es

Selgitus

Erandites õigusest olla unustatud on tüüpilisi digikeskkonna olukordi, kus nende andmete 
levitamine interneti ja otsingumootorite kasutamise teel võib tekitada andmesubjektile kahju, 
mida ta ei oleks kohustatud kandma. Piiratakse andmete levitamist ja neile universaalset 
juurdepääsu, kui andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused on ülekaalukad, ja 
tingimusel, et need ei ole oluline osa põhjustest, mis õigustavad originaalandmete säilitamist.

Muudatusettepanek 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 

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

ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, ravi võimaldamise eesmärgil 
vastavalt artiklile 81, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

Or. en

Selgitus

Et viia see kooskõlla artikli 81 sõnastusega.

Muudatusettepanek 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 

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

muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 
eelkõige internetist kustutada. Andmete 
jätkuv säilitamine peaks olema lubatud aga 
juhul, kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teaduslikul
eesmärgil, rahvatervise valdkonna avalikes 
huvides, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 
teadlik töötlemisega kaasnevatest ohtudest, 
ja hiljem soovib need isikuandmed 

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

hiljem soovib need isikuandmed eelkõige 
internetist kustutada. Andmete jätkuv 
säilitamine peaks olema lubatud aga juhul, 
kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, ravi võimaldamise eesmärgil 
vastavalt artiklile 81, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus. 
Lisaks ei kohaldata andmete kustutamise 
õigust, kui isikuandmete säilitamine on 
vajalik andmesubjektiga sõlmitud lepingu 
täitmiseks või kui kehtib regulatiivne nõue 
andmed säilitada või see on vajalik 
finantskuriteo ärahoidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
õigus olla unustatud juhul, kui selliste 
andmete säilitamine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. Andmesubjektil 
peaks olema õigus oma isikuandmete 
kustutamisele ja nende töötlemise 
lõpetamisele eelkõige siis, kui andmed ei 
ole enam vajalikud eesmärkidel, mille 
jaoks need koguti või neid muul viisil 
töödeldi, kui andmesubjekt on loobunud 
oma töötlemisele antud nõusolekust või kui 
ta on vastu oma isikuandmete töötlemisele 
või kui nende isikuandmete töötlemine 
muul viisil ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele. Kõnealune õigus on asjakohane 
eelkõige siis, kui andmesubjekt andis 
nõusoleku lapsena, olemata täielikult 

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

lapsena, olemata täielikult teadlik 
töötlemisega kaasnevatest ohtudest, ja 
hiljem soovib need isikuandmed eelkõige 
internetist kustutada. Andmete jätkuv 
säilitamine peaks olema lubatud aga juhul, 
kui see on vajalik ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, ravi võimaldamise eesmärgil 
vastavalt artiklile 81, seadusega tagatud 
väljendusvabaduse õiguse kasutamiseks 
või kui esineb andmete töötlemise 
piiramise, mitte nende kustutamise põhjus. 
Lisaks ei kohaldata andmete kustutamise 
õigust, kui isikuandmete säilitamine on 
vajalik andmesubjektiga sõlmitud lepingu 
täitmiseks või kui kehtib regulatiivne nõue 
andmed säilitada või see on vajalik 
finantskuriteo ärahoidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Andmesubjektil peaks alati olema 
võimalus anda üldine nõusolek oma 
andmete kasutamiseks ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärgil ning igal aja see nõusolek ka 
tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Üldine nõusolek on vajalik teadustöö läbiviimiseks meditsiinivaldkondades, mis tuginevad 
muude vormide hulgas bio- ja koepankadele. Biopangad on aja jooksul kogutud bioloogiliste 
proovide ja andmete kogud, mida kasutatakse meditsiiniuuringute ja diagnostika eesmärgil. 
Andmesubjekti võimalus anda arstiga esmakohtumisel üldine nõusolek võimaldab teadlastel 
neid andmeid kasutada ilma vajaduseta pöörduda iga väiksema läbiviidava teadustöö korral 
andmesubjekti poole.
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Muudatusettepanek 499
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tugevdada 
võrgukeskkonnas õigust olla unustatud, 
tuleks laiendada õigust andmete 
kustutamisele selliselt, et isikuandmed 
avaldanud vastutav töötleja on kohustatud 
teavitama andmeid töötlevaid kolmandaid 
isikuid andmesubjekti taotlusest kustutada 
mis tahes lingid nimetatud isikuandmetele 
ja andmekoopiad ja -kordused. 
Teavitamise tagamiseks peaks vastutav 
töötleja võtma kõik mõistlikud meetmed, 
sealhulgas tehnilised meetmed, mis on 
seotud andmetega, mille avaldamise eest 
vastutav töötleja vastutab. Kui 
isikuandmed avaldab kolmas isik, peaks 
avaldamise eest vastutama kolmandale 
isikule avaldamise loa andnud vastutav 
töötleja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tugevdada 
võrgukeskkonnas õigust olla unustatud, 
tuleks laiendada õigust andmete 
kustutamisele selliselt, et isikuandmed 
avaldanud vastutav töötleja on kohustatud 
teavitama andmeid töötlevaid kolmandaid 
isikuid andmesubjekti taotlusest kustutada 

välja jäetud
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mis tahes lingid nimetatud isikuandmetele 
ja andmekoopiad ja -kordused. 
Teavitamise tagamiseks peaks vastutav 
töötleja võtma kõik mõistlikud meetmed, 
sealhulgas tehnilised meetmed, mis on 
seotud andmetega, mille avaldamise eest 
vastutav töötleja vastutab. Kui 
isikuandmed avaldab kolmas isik, peaks 
avaldamise eest vastutama kolmandale 
isikule avaldamise loa andnud vastutav 
töötleja.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust olla unustatud, tuleks laiendada 
õigust andmete kustutamisele selliselt, et 
isikuandmed avaldanud vastutav töötleja 
on kohustatud teavitama andmeid 
töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 
tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust andmete kustutamisele, tuleks 
laiendada õigust andmete kustutamisele 
selliselt, et isikuandmed avaldanud 
vastutav töötleja on kohustatud teavitama 
andmeid töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 
tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Jan Mulder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust olla unustatud, tuleks laiendada 
õigust andmete kustutamisele selliselt, et 
isikuandmed avaldanud vastutav töötleja 
on kohustatud teavitama andmeid 
töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 
tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust olla unustatud, tuleks laiendada 
õigust andmete kustutamisele selliselt, et 
isikuandmed avaldanud vastutav töötleja 
on kohustatud võimaluse korral kustutama 
avalikustatud isikuandmed, võttes arvesse 
andmete avaldamise spetsiifilist konteksti 
ning andmesubjekti ja vastutava töötleja 
kohustusi. Vastutav töötleja peaks seal, 
kus see on võimalik, teavitama andmeid 
töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 
tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust olla unustatud, tuleks laiendada 
õigust andmete kustutamisele selliselt, et 
isikuandmed avaldanud vastutav töötleja 
on kohustatud teavitama andmeid 
töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 

(54) Selleks et tugevdada võrgukeskkonnas 
õigust olla unustatud, tuleks laiendada 
õigust andmete kustutamisele selliselt, et 
isikuandmed avaldanud vastutav töötleja 
on kohustatud teavitama andmeid 
töötlevaid kolmandaid isikuid 
andmesubjekti taotlusest kustutada mis 
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tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

tahes lingid nimetatud isikuandmetele ja 
andmekoopiad ja -kordused. Teavitamise 
tagamiseks peaks vastutav töötleja võtma 
kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas 
tehnilised meetmed, mis on seotud 
andmetega, mille avaldamise eest vastutav 
töötleja vastutab. Juhtudel, kus vastutava 
andmetöötleja võetud meetmed ei ole 
andnud oodatavat mõju või vastutav 
andmetöötleja on kadunud, ei eksisteeri 
enam või andmesubjektil ei õnnestu 
temaga ühendust saada, peab sellel 
andmesubjektil olema õigus nõuda 
kolmandatelt isikutelt oma andmetele 
viitavate igasuguste linkide või 
andmekoopiate või paljundatud andmete 
kustutamist. Kui isikuandmed avaldab 
kolmas isik, peaks avaldamise eest 
vastutama kolmandale isikule avaldamise 
loa andnud vastutav töötleja.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on, et andmesubjekt saaks juhul, kui ei ole võimalik täita tema õigust olla unustatud 
vastutava andmetöötleja kaudu, pöörduda tema andmete töötlemisega tegeleva kolmanda 
isiku poole.

Muudatusettepanek 504
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 
struktureeritud ja üldkasutatavas 
vormingus olevate isikuandmete 
elektroonilise töötlemise puhul õigus 
saada neid käsitlevate andmete koopia 
samuti üldkasutatavas elektroonilises 
vormingus. Andmesubjektil peaks olema 

välja jäetud
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võimalik edastada enda esitatud andmeid 
ühest automatiseeritud rakendusest 
(näiteks sotsiaalvõrgustikust) teise. Seda 
tuleks kohaldada juhul, kui andmesubjekt 
esitas andmed automatiseeritud 
töötlemissüsteemi nõusoleku alusel või 
lepingu täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tarbijatele tuleks teha lihtsamaks oma andmete ülekandmine ühelt vastutavalt töötlejalt 
teisele. See edendaks konkurentsi.
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Muudatusettepanek 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(55) Selleks et tugevdada kontrolli oma 
andmete ja nendega tutvumise õiguse üle, 
peaks andmesubjektidel olema 
struktureeritud ja üldkasutatavas, vabalt 
kättesaadavas, koostalitlevas ja võimaluse 
korra avatud vormingus olevate 
isikuandmete elektroonilise töötlemise 
puhul õigus saada neid käsitlevate andmete 
koopia samuti üldkasutatavas 
elektroonilises vormingus. Andmesubjektil 
peaks olema võimalik edastada enda 
esitatud andmeid ühest automatiseeritud 
rakendusest (näiteks sotsiaalvõrgustikust) 
teise. Infoühiskonna teenuste osutajad ei 
tohiks muuta oma teenuste osutamisel 
kohustuslikuks nende andmete 
ülekandmist. Sotsiaalvõrgustikke tuleks 
ergutada võimalikult sageli säilitama 
andmeid sellisel viisil, mis võimaldab 
andmesubjektide jaoks andmete tõhusat 
ülekantavust.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Juhul kui isikuandmeid võib 
seaduslikult töödelda andmesubjekti 
eluliste huvide kaitsmiseks, avalikes 
huvides, ametiasutuse või vastutava 
töötleja õiguspärastes huvides, on igal 
andmesubjektil ikkagi õigus teda 

(56) Juhul kui isikuandmeid võib 
seaduslikult töödelda andmesubjekti 
eluliste huvide kaitsmiseks, avalikes 
huvides või ametiasutuse huvides, on igal 
andmesubjektil ikkagi õigus teda 
käsitlevate andmete töötlemine 



PE504.340v01-00 108/170 AM\926396ET.doc

ET

käsitlevate andmete töötlemine 
vaidlustada. Tõendamiskohustus peaks 
lasuma vastutaval töötlejal, kes peaks 
tõendama, et tema õiguspärased huvid 
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused.

vaidlustada. Tõendamiskohustus peaks 
lasuma vastutaval töötlejal, kes peaks 
tõendama, et tema õiguspärased huvid 
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused.

Or. en

Selgitus

Selleks et taastada vastutava töötleja ja andmesubjekti vaheline tasakaal, tuleb alati lubada 
andmete töötlemise vaidlustamist, mis tugineb andmesubjekti õiguspärastele huvidele, mitte 
ainult tema erilisele olukorrale. 

Muudatusettepanek 508
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse 
otseturunduse eesmärgil, peaks olema 
andmesubjektil õigus selline töötlemine 
tasuta, lihtsalt ja tulemuslikult vaidlustada.

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse ühel 
või mitmel konkreetsel eesmärgil, peaks 
olema andmesubjektil õigus selline 
töötlemine eelnevalt tasuta, lihtsalt ja 
tulemuslikult vaidlustada. Kui andmete 
töötlemise õiguslikuks aluseks on algselt 
olnud nõusolek, siis peaks vastutav 
töötleja teavitama andmesubjekti 
regulaarselt tema artiklitest 15, 17, 18 ja 
19 tulenevatest õigustest. 

Or. en

Muudatusettepanek 509
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse 
otseturunduse eesmärgil, peaks olema 
andmesubjektil õigus selline töötlemine 
tasuta, lihtsalt ja tulemuslikult vaidlustada.

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse, 
tuginedes vastutava töötleja 
õiguspärastele huvidele, peaks olema 
andmesubjektil õigus selline töötlemine 
eelnevalt, tasuta, lihtsalt ja tulemuslikult 
vaidlustada.

Or. en

Selgitus

On oluline, et oleks olemas kindel õiguspärastel huvidel tuginev igat tüüpi andmete töötlemise
vaidlustamise õigus, mis on kooskõlas uue põhjenduse 39 punktiga a, mis välistab 
otseturunduse kui õiguspärase huvi.

Muudatusettepanek 510
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse 
otseturunduse eesmärgil, peaks olema 
andmesubjektil õigus selline töötlemine 
tasuta, lihtsalt ja tulemuslikult vaidlustada.

(57) Kui isikuandmeid töödeldakse ühel 
või mitmel konkreetsel eesmärgil, peaks 
olema andmesubjektil õigus selline 
töötlemine eelnevalt tasuta, lihtsalt ja 
tulemuslikult vaidlustada.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Teabest loobujate nimekirjad 
koosnevad isikutest, kes on väljendanud 
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soovi mitte saada reklaamisõnumeid või 
kaubanduslikke pakkumisi ühe või mitme 
kommunikatsioonikanali kaudu, mida 
haldavad kutseorganisatsioonid või 
tarbijaühendused. Avaliku sektori 
asutused peaksid julgustama aktiivselt 
ettevõtjaid neid kasutama. Seoses 
isikuandmete kasutamisega otseturunduse 
eesmärgil peaks tarbija olema alati 
teadlik, kas ta on ettevõtja teabest 
loobujate nimekirjas või mitte. See teave 
peaks hõlmama teabest loobujate 
nimekirja otstarvet ja vahendeid sellega 
liitumiseks.

Or. fr

Selgitus

Teabest loobujate nimekirjad võivad olla eriti asjakohane ja tõhus vahend otseturunduse 
kontekstis. Kuid need on siiski veel vähe tuntud. Nende väljatöötamist tuleks julgustada.

Muudatusettepanek 512
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(58) Andmesubjekti suhtes võib 
kohaldada profiilianalüüsil põhinevat 
meedet ainult siis, kui andmete töötlemine 
tugineb seaduslikule andmete töötlemisele 
ja kui sellega käib kaasas liidu või 
liikmesriigi seadus, mis sätestab sobivad 
meetmed andmesubjekti õiguspäraste 
huvide kaitseks. Igal füüsilisel isikul 
peaks olema õigus vaidlustada tema 
suhtes profiilianalüüsil põhinevate 
meetmete kohaldamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 514
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Konkreetsete põhimõtete, õiguste 
saada seoses isikuandmetega teavet, 
nendega andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada või õiguse andmete 
ülekantavusele, vaidlustamisõiguse, 
profiilianalüüsil põhinevate meetmete, 
andmesubjekti isikuandmetega seotud

(59) Konkreetsete põhimõtete, õiguste 
saada seoses isikuandmetega teavet, nende 
andmetega tutvuda, neid parandada ja 
kustutada või õiguse andmete 
ülekantavusele, vaidlustamisõiguse, 
profiilianalüüsil põhinevate meetmete, 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
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rikkumisest teavitamise ning vastutavate 
töötlejate teatavate seonduvate kohustuste 
piirangud võib kehtestada ELi või 
liikmesriikide õigusaktidega, kui selline 
piirang on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalik ja proportsionaalne meede, et 
tagada avalik julgeolek, sealhulgas 
inimelude kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral, 
kuritegude ja reguleeritud kutsealade 
ametieetika rikkumise tõkestamine, 
uurimine ja nende eest vastutusele 
võtmine, ELi või liikmesriigi muu avalik 
huvi, eelkõige ELi või liikmesriigi oluline 
majandus- või finantshuvi või 
andmesubjekti kaitse või teiste isikute 
õiguste ja vabaduste kaitse. Nimetatud 
piirangud peaksid vastama Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ning inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse Euroopa 
konventsioonis sätestatud nõuetele.

rikkumisest teavitamise ning vastutavate 
töötlejate teatavate seonduvate kohustuste 
piirangud võib kehtestada ELi või 
liikmesriikide õigusaktidega, kui selline 
piirang on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalik ja proportsionaalne meede, et 
tagada avalik julgeolek, sealhulgas 
inimelude kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral, 
konkreetsete kuritegude ja reguleeritud 
kutsealade ametieetika rikkumise 
tõkestamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine, ELi või liikmesriigi 
muu konkreetne ja selgelt määratletud
avalik huvi või andmesubjekti kaitse või 
teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse. 
Nimetatud piirangud peaksid vastama 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
Euroopa konventsioonis sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Konkreetsete põhimõtete, õiguste 
saada seoses isikuandmetega teavet, 
nendega andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada või õiguse andmete 
ülekantavusele, vaidlustamisõiguse, 
profiilianalüüsil põhinevate meetmete, 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest teavitamise ning vastutavate 
töötlejate teatavate seonduvate kohustuste 
piirangud võib kehtestada ELi või 
liikmesriikide õigusaktidega, kui selline 
piirang on demokraatlikus ühiskonnas 
vajalik ja proportsionaalne meede, et 
tagada avalik julgeolek, sealhulgas 

(59) Konkreetsete põhimõtete, õiguste 
saada seoses isikuandmetega teavet, 
nendega andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada, 
vaidlustamisõiguse, profiilianalüüsil 
põhinevate meetmete, andmesubjekti 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teavitamise ning vastutavate töötlejate 
teatavate seonduvate kohustuste piirangud 
võib kehtestada ELi või liikmesriikide 
õigusaktidega, kui selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede, et tagada avalik 
julgeolek, sealhulgas inimelude kaitsmine 
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inimelude kaitsmine eelkõige loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral, 
kuritegude ja reguleeritud kutsealade 
ametieetika rikkumise tõkestamine, 
uurimine ja nende eest vastutusele 
võtmine, ELi või liikmesriigi muu avalik 
huvi, eelkõige ELi või liikmesriigi oluline 
majandus- või finantshuvi või 
andmesubjekti kaitse või teiste isikute 
õiguste ja vabaduste kaitse. Nimetatud 
piirangud peaksid vastama Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ning inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse Euroopa 
konventsioonis sätestatud nõuetele.

eelkõige loodus- ja inimtegevusest tingitud 
õnnetuste korral, kuritegude ja reguleeritud 
kutsealade ametieetika rikkumise 
tõkestamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine, ELi või liikmesriigi 
muu avalik huvi, eelkõige ELi või 
liikmesriigi oluline majandus- või 
finantshuvi või andmesubjekti kaitse või 
teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse. 
Nimetatud piirangud peaksid vastama 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
Euroopa konventsioonis sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 519
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab 
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja 
selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid, mis vastavad 
eelkõige isikuandmete lõimitud ja 
vaikimisi kaitse põhimõtetele.

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab 
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja 
selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
püsivalt austama andmesubjekti 
iseseisvaid valikuid ning võtma vastu sise-
eeskirjad ja rakendama asjakohaseid 
meetmeid, mis vastavad eelkõige 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab 
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja
selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid, mis vastavad 
eelkõige isikuandmete lõimitud ja 
vaikimisi kaitse põhimõtetele.

(61) Et vastata tarbijate ja ettevõtjate 
ootustele seoses andmesubjektide õiguste 
ja vabaduste kaitsmisega isikuandmete 
töötlemisel, tuleks võtta vajalikke
korralduslikke meetmeid nii töötlemise 
kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 
tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 
Tuleks soodustada meetmeid, mille 
eesmärk on suurendada tarbijate teavet ja
valiku tegemise lihtsust, põhinedes 
majandusharu koostööl ja eelistades 
uuenduslikke lahendusi, tooteid ja
teenuseid.

Or. en
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Selgitus

Viis integreerida eraelu ja andmete kaitsmine sisemenetlustesse peaks jääma paindlikuks ja 
jätma ruumi kohandamiseks. „Lõimitud kaitse” mõiste peaks olema tehnoloogiliselt 
neutraalne, ei tohiks kehtestada konkreetseid tehnoloogilisi või toimingulisi kohustusi ega 
aidata kaasa IKT ja teiste sektorite vahelisele diferentseerimisele.

Muudatusettepanek 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Käesoleva määruse rakendamiseks 
on oluline astuda selle majandusharuga 
struktureeritud dialoogi. Majandusharu 
peaks jagama vastutust, et tulla välja 
uuenduslike lahenduste, toodete ja 
teenustega, mille eesmärk on suurendada 
isikuandmete kaitset, eelkõige laste osas,
näiteks käitumiseeskirjade ja järelevalve 
mehhanismide kaudu. 
Isereguleerimisealased jõupingutused ei 
vabasta seda majandusharu käesoleva 
määruse rakendamises kohustusest.

Or. en

Muudatusettepanek 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

käesolevas määruses, seda ka juhul kui 
vastutav töötleja määrab kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid koos 
teiste vastutavate töötlejatega või kui 
töötlemistoimingut teostatakse vastutava 
töötleja nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 525
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62 a) Vastutava osapoole ja volitatud 
andmetöötleja vahel toimunud 
andmevahetus ei ole andmeedastus, mille 
suhtes kehtivad määruse teised 
vastuvõetavuse tingimused. Lepingulise 
kokkuleppe kaudu kehtestatud 
ühisvastutus ja sellega loodud ühtlane 
kaitsetase tagab asjaomaste andmete 
hoolika käitlemise. Vastutavaid osapooli 
ja volitatud andmetöötlejaid ei tohiks 
seejuures käsitada vastuvõtjatena.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Kui väljaspool ELi asuv vastutav 
töötleja töötleb ELis elavate 
andmesubjektide isikuandmeid ja tema 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega sellistele 
andmesubjektidele või nende käitumise
jälgimisega, peaks vastutav töötleja 
nimetama esindaja, välja arvatud juhul, kui 
vastutav töötleja asub kolmandas riigis, 
mis tagab kaitse piisava taseme, vastutava
töötleja on väike- või keskmise suurusega 
ettevõte, avaliku sektori asutus või organ 
või kui vastutav töötleja pakub sellistele 
andmesubjektidele kaupu või teenuseid 
ainult juhuti. Esindaja peaks tegutsema 
vastutava töötleja nimel ja tema poole 
võivad pöörduda kõik järelevalveasutused.

(63) Kui väljaspool ELi asuv vastutav 
töötleja töötleb ELis elavate 
andmesubjektide isikuandmeid ja tema 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega sellistele 
andmesubjektidele või nende 
andmesubjektide jälgimisega, peaks 
vastutav töötleja nimetama esindaja, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja asub 
kolmandas riigis, mis tagab kaitse piisava 
taseme, vastutav töötleja on ettevõte, mis 
töötleb vähem kui 500 andmesubjekti 
isikuandmeid, või avaliku sektori asutus 
või organ või kui vastutav töötleja pakub 
sellistele andmesubjektidele kaupu või 
teenuseid ainult juhuti. Esindaja peaks 
tegutsema vastutava töötleja nimel ja tema 
poole võivad pöörduda kõik 
järelevalveasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Kui väljaspool ELi asuv vastutav 
töötleja töötleb ELis elavate 
andmesubjektide isikuandmeid ja tema 
töötlemistoimingud on seotud kaupade või 
teenuste pakkumisega sellistele 
andmesubjektidele või nende käitumise 
jälgimisega, peaks vastutav töötleja 
nimetama esindaja, välja arvatud juhul, kui 
vastutav töötleja asub kolmandas riigis, 
mis tagab kaitse piisava taseme, vastutava
töötleja on väike- või keskmise suurusega
ettevõte, avaliku sektori asutus või organ 
või kui vastutav töötleja pakub sellistele 

(63) Kui väljaspool ELi asuv vastutav 
töötleja töötleb ELis elavate 
andmesubjektide isikuandmeid, peaks 
vastutav töötleja nimetama esindaja, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja asub 
kolmandas riigis, mis tagab kaitse piisava 
taseme, vastutav töötleja on väike- või 
keskmise suurusega ettevõte, avaliku 
sektori asutus või organ või kui vastutav 
töötleja pakub sellistele andmesubjektidele 
kaupu või teenuseid ainult juhuti. Esindaja 
peaks tegutsema vastutava töötleja nimel ja 
tema poole võivad pöörduda pädevad
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andmesubjektidele kaupu või teenuseid 
ainult juhuti. Esindaja peaks tegutsema 
vastutava töötleja nimel ja tema poole 
võivad pöörduda kõik järelevalveasutused.

järelevalveasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(58) Iga vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja peaks olema kohustatud tegema 
järelevalveasutusega koostööd. Käesoleva 
määruse täitmise tõendamiseks peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
dokumenteerima kõik töötlemistoimingud, 
kui üks läbiviidavatest 
töötlemistoimingutest on mainitud artikli 
33 lõikes 2; vastutav töötleja või volitatud 
töötleja peaks tegema dokumendid 
andmekaitseasutuse taotluse korral
kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks.

Or. en

Selgitus

Teabe andmine vajaduse korral andmekaitseasutusele või andmesubjektile on vastutava 
töötleja või volitatud töötleja kohustus. Käesolev määrus ei peaks olema liialt ettekirjutav ega 
nõudma iga töötlemistoimingu kohta dokumentatsiooni. Vajaduse korral lasub dokumentide 
kättesaadavaks tegemise vastutus vastutaval töötlejal või volitatud töötlejal.

Muudatusettepanek 529
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(65) Käesoleva määruse täitmise 
tõendamiseks peaks vastutav töötleja 
dokumenteerima kõik töötlemistoimingud, 
mis peale riskihindamise läbiviimist 
kujutavad endast kõrgendatud ohtu 
andmesubjektide põhiõigustele, eelkõige 
eraelu puutumatuse õigusele. Iga vastutav 
töötleja peaks olema kohustatud tegema 
järelevalveasutusega koostööd ja tegema 
nimetatud dokumendid taotluse korral 
kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks. Iga volitatud töötleja 
peaks andma vastutavale töötlejale kogu 
vajaliku teabe, et täita oma käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi. 

Or. en

Selgitus

This amendment matches the amendment to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Muudatusettepanek 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

töötleja peaks olema kohustatud tegema 
järelevalveasutusega koostööd ja tegema 
nimetatud dokumendid taotluse korral 
kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

järelevalveasutusega koostööd ja tegema 
nimetatud dokumendid taotluse korral 
kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
nimetatud töötlemistoimingute 
kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile.
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel peaks komisjon
edendama tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitusvõimet ja innovatsiooni ning
vajaduse korral koostööd kolmandate
riikidega.

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile.
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel tuleb edendada
tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitlusvõimet ja innovatsiooni ning 
vajaduse korral ergutada kolmandaid riike 
sellealaseks koostööks.

Or. hu

Muudatusettepanek 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile. 
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel peaks komisjon 
edendama tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitlusvõimet ja innovatsiooni ning
vajaduse korral koostööd kolmandate 
riikidega.

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile. 
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel tuleks edendada
tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitlusvõimet ja innovatsiooni, 
vajaduse korral ka kolmandate riikide 
suunal.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja või volitatud 
töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile. 
Töötlemise turvalisuse tagamiseks 
tehniliste standardite ja korralduslike 
meetmete kehtestamisel peaks komisjon 
edendama tehnoloogia neutraalsust, 
koostalitlusvõimet ja innovatsiooni ning 

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 
määruse vastase töötlemise vältimiseks 
peaks vastutav töötleja hindama 
töötlemisega seotud ohte ja rakendama 
meetmeid asjaomaste riskide 
leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 
taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 
kõnealuste meetmetega tagada vajalik 
turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 
kaitstavate isikuandmete laadile.
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vajaduse korral koostööd kolmandate 
riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kui võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

Or. en

Selgitus

Vastutavad töötlejad ei pruugi fikseeritud aja jooksul andmetega seotud rikkumisest teada 
saada. Rikkumisest tuleb ilma põhjendamatu viivituseta teatada andmekaitseasutusele ning 
vastutav töötleja peab olema võimeline näitama, mida on pärast andmetega seotud rikkumise 
avastamist ära tehtud. 

Muudatusettepanek 537
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

isikuandmetega seotud rikkumise olemust, 
samuti tuleks anda asjaomasele 
üksikisikule soovitusi võimaliku kahjuliku 
mõju leevendamiseks. Teatis tuleks saata 
andmesubjektile nii kiiresti kui võimalik 
ning tihedas koostöös järelevalveasutusega, 
pidades kinni tema või muude asjakohaste 
asutuste (nt õiguskaitseasutuste) suunistest. 
Näiteks andmesubjekti võimalus 
vähendada kahju tekkimise otsest ohtu 
nõuab tema operatiivset teavitamist, samas 
kui võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

Or. en

Selgitus

Väljavõte tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 538
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 72 tunni jooksul. Kui 72 tunni
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 
Üksikisikuid, kelle isikuandmeid 
rikkumine kahjustada võib, tuleks teavitada 
põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 
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võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 
isikuandmeid ja eraelu puutumatust 
kahjustavaks juhul, kui selle tulemuseks 
võib olla isikuandmete vargus või pettus, 
füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine. 
Teatises tuleks kirjeldada isikuandmetega 
seotud rikkumise olemust, samuti tuleks 
anda asjaomasele üksikisikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 
järelevalveasutusega, pidades kinni tema 
või muude asjakohaste asutuste (nt 
õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 
andmesubjekti võimalus vähendada kahju 
tekkimise otsest ohtu nõuab tema 
operatiivset teavitamist, samas kui 
võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 24 tunni jooksul. Kui 24 tunni 
jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 
lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 
niipea, kui vastutav töötleja sellise 
rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 
teatama rikkumisest, mis mõjutab 
negatiivselt andmesubjekti isikuandmeid 
või tema privaatsust, viivitamata 
järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 
korral 72 tunni jooksul. Kui 24 tunni
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Üksikisikuid, kelle isikuandmeid 
rikkumine kahjustada võib, tuleks teavitada 
põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 
võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 
isikuandmeid ja eraelu puutumatust 
kahjustavaks juhul, kui selle tulemuseks 
võib olla identiteedivargus või pettus, 
füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine. 
Teatises tuleks kirjeldada isikuandmetega 
seotud rikkumise olemust, samuti tuleks 
anda asjaomasele üksikisikule soovitusi 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 
Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 
kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 
järelevalveasutusega, pidades kinni tema 
või muude asjakohaste asutuste (nt 
õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 
andmesubjekti võimalus vähendada kahju 
tekkimise otsest ohtu nõuab tema 
operatiivset teavitamist, samas kui 
võimalus rakendada asjakohaseid 
meetmeid isikuandmetega seonduvate 
jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 
vastu võib õigustada pikemat tähtaega.

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

Or. pl

Muudatusettepanek 540
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 
võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 
oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 
sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 
piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 



AM\926396ET.doc 131/170 PE504.340v01-00

ET

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

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

Or. hu

Selgitus

Tundidega sidumise korral on erandite tegemine antud juhul raske, sättest kinnipidamine on 
raske. 72 tundi seevastu on liiga palju, antud juhul võib see tähendada ka kolme tööpäeva.
Üks tööpäev on otsekohe tegutsemiseks sobiv tähtaeg.

Muudatusettepanek 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 542
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 
ning asendada see tõhusate menetluste ja 
mehhanismidega, mille raames 
keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele.
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja koostama enne 
töötlemist isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 
sisaldama kavandatavaid meetmeid, 
kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus 
kaotada.

Or. en

Selgitus

Nagu põhjenduses 70 mainitakse, põhjustab üldine kohustus teatada isikuandmete 
töötlemisest järelevalveasutustele haldus- ja finantskoormust ja seda ei tuleks seega asendada 
sarnase kohustusega. Selle asemel peaksid vastutavad töötlejad võtma osa konsultatsioonidest 
ning koostama üksikasjalike mõjuhinnanguid, mida tuleks esitada järelevalveasutusele ainult 
vastava taotluse korral.

Muudatusettepanek 543
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 
ning asendada see tõhusate menetluste ja 
mehhanismidega, mille raames 
keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja koostama enne 
töötlemist isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 
sisaldama kavandatavaid meetmeid, 
kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele, võimaldades 
liikmesriikidele vabastust käesolevast 
määrusest sellise andmete töötlemise 
korral, mis tõenäoliselt ei kujutanud 
endast ohtu andmesubjektile. Kõnealune 
kohustus põhjustab haldus- ja 
finantskoormust ja see ei aidanud alati 
parandada isikuandmete kaitset. Seega 
tuleks selline valimatu üldise teatamise 
kohustus kaotada ning asendada see 
tõhusate menetluste ja mehhanismidega, 
mille raames keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja koostama enne 
töötlemist isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 
sisaldama kavandatavaid meetmeid, 
kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 544
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele, võimaldades 
liikmesriikidele vabastust kõnealusest 
kohustusest sellise andmete töötlemise 
korral, mis tõenäoliselt ei kujutanud 
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valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 
ning asendada see tõhusate menetluste ja 
mehhanismidega, mille raames 
keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja koostama enne 
töötlemist isikuandmete kaitse alase
mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 
sisaldama kavandatavaid meetmeid, 
kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

endast ohtu andmesubjektile. Kõnealune 
kohustus põhjustab haldus- ja 
finantskoormust ja see ei aidanud alati 
parandada isikuandmete kaitset. Seega 
tuleks selline valimatu üldise teatamise 
kohustus kaotada ning asendada see 
tõhusate menetluste ja mehhanismidega, 
mille raames keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada suurt ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
koostama enne töötlemist eraelu
puutumatust käsitleva mõjuhinnangu, mis 
peaks eelkõige sisaldama kavandatavaid
meetmeid, kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek vastab artikli 33 muudatusettepanekule ja kavandatavale ohul 
põhinevale lähenemisviisile. Lisaks viidatakse direktiivi 95/46/EÜ artiklis 18 võimalusele 
vabastada vähest ohtu kujutav andmete töötlemine teavitamise kohustusest. Komisjoni 
ettepanek sellist vabastust ei sisaldanud. Kavandatav ohul põhinev lähenemisviis, eelkõige 
artiklite 28 ja 33 muudatusettepanekud, lisavad taas kõnealuse vabastuse. 

Muudatusettepanek 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 
ning asendada see tõhusate menetluste ja 

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 
kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 
järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 
põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 
see ei aidanud alati parandada 
isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 
valimatu üldise teatamise kohustus 
kaotada. 
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mehhanismidega, mille raames 
keskendutakse hoopis neile 
töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 
ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 
tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele.
Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja koostama enne 
töötlemist isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 
sisaldama kavandatavaid meetmeid, 
kaitsemeetmeid ja mehhanisme 
isikuandmete kaitse tagamiseks ning 
käesoleva määruse täitmise tõendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Seda tuleks eelkõige kohaldada 
hiljuti loodud suurte toimikusüsteemide 
puhul, mille eesmärk on töödelda suurt 
hulka isikuandmeid piirkondlikul, 
riiklikul või rahvusvahelisel tasandil ning 
mis võivad mõjutada paljusid 
andmesubjekte.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Seda tuleks eelkõige kohaldada välja jäetud
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hiljuti loodud suurte toimikusüsteemide 
puhul, mille eesmärk on töödelda suurt 
hulka isikuandmeid piirkondlikul, 
riiklikul või rahvusvahelisel tasandil ning 
mis võivad mõjutada paljusid 
andmesubjekte.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71 a) Vastutavad töötlejad peaksid 
keskenduma isikuandmete kaitsele 
andmete terve elutsükli jooksul, alates 
andmete kogumisest ja töötlemisest kuni 
nende kustutamiseni, investeerides 
algusest peale jätkusuutlikku andmete 
korraldamise raamistikku ning täiustades 
seda ulatusliku vastavuse tagamise 
mehhanismide lisamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 549
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71 b) Iga vastutav töötleja peaks esiteks 
läbi viima andmete töötlemistoimingute 
riskihindamise, analüüsides 
töötlemistoimingute laadist, ulatusest ja 
eesmärgist tulenevaid konkreetseid ohte 
andmesubjekti õigustele ja vabadustele 
ning hinnates, milliseid käesolevas 
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määruses sätestatud kohustusi tuleb 
järgida. Riskianalüüsi tuleks uuendada 
juhul, kui üks nimetatud kriteeriumidest 
muutub, ning samuti tuleks 
dokumenteerida seda, kui riskianalüüsi 
tulemused ei nõua isikuandmete kaitse 
alase mõjuhinnangu läbiviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71 c) Mõjuhinnangud on iga 
jätkusuutliku isikuandmete kaitse alase 
raamistiku keskne osa, tagades, et 
ettevõtjad on algusest peale teadlikud 
andmete töötlemise toimingutega 
kaasnevatest kõikidest võimalikest 
tagajärgedest. Põhjalike 
mõjuhinnangutega on võimalik 
andmetega seotud rikkumisi või 
privaatsusesse tungimise toiminguid 
täielikult piirata. Isikuandmete kaitse 
alane mõjuhinnang peaks seega arvesse 
võtma tervet isikuandmete korraldamise 
tsüklit, alates andmete kogumisest ja 
andmete töötlemisest kuni nende 
kustutamiseni, kirjeldades üksikasjalikult 
kavandatud töötlemistoiminguid, ohte 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
kavandatavaid ohuga tegelemise 
meetmeid, kaitse- ning turvameetmeid ja 
mehhanisme, et tagada käesoleva 
määruse täitmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 551
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) On juhtumeid, mille puhul võib olla 
mõistlik ja säästlik hõlmata isikuandmete 
kaitse alase mõjuhinnanguga rohkem kui 
üht projekti, näiteks juhul, kui avaliku
sektori asutused või organid kavatsevad 
kasutusele võtta ühise rakenduse või 
töötlemisplatvormi või mitu vastutavat 
töötlejat kavatseb kasutusele võtta ühise 
rakenduse või töötlemiskeskkonna terves 
tööstusharus või allharus või laialdaselt 
kasutatava horisontaalse tegevuse puhul.

(72) On juhtumeid, mille puhul võib olla 
vajalik hõlmata isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnanguga rohkem kui üht projekti, 
näiteks juhul, kui avaliku sektori asutused 
või organid kavatsevad kasutusele võtta 
ühise rakenduse või töötlemisplatvormi või 
mitu vastutavat töötlejat kavatseb 
kasutusele võtta ühise rakenduse või 
töötlemiskeskkonna terves tööstusharus või 
allharus või laialdaselt kasutatava 
horisontaalse tegevuse puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla, ning tegemaks 
ettepanekuid sellise olukorra 
lahendamiseks. Selline konsulteerimine 
peaks toimuma ka siis, kui valmistatakse 
ette kas liikmesriigi parlamendi meedet 
või sellisel õigusaktil põhinevat meedet, 

välja jäetud
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millega määratakse kindlaks töötlemise 
laad ja nähakse ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla, ning tegemaks 
ettepanekuid sellise olukorra 
lahendamiseks. Selline konsulteerimine 
peaks toimuma ka siis, kui valmistatakse 
ette kas liikmesriigi parlamendi meedet või 
sellisel õigusaktil põhinevat meedet, 
millega määratakse kindlaks töötlemise 
laad ja nähakse ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt võib olla seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla, ning tegemaks 
ettepanekuid sellise olukorra 
lahendamiseks. Selline konsulteerimine 
peaks toimuma ka siis, kui valmistatakse 
ette kas liikmesriigi parlamendi meedet või 
sellisel õigusaktil põhinevat meedet, 
millega määratakse kindlaks töötlemise 
laad ja nähakse ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla, ning tegemaks 
ettepanekuid sellise olukorra 
lahendamiseks. Selline konsulteerimine 
peaks toimuma ka siis, kui valmistatakse 
ette kas liikmesriigi parlamendi meedet või 
sellisel õigusaktil põhinevat meedet, 
millega määratakse kindlaks töötlemise 
laad ja nähakse ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, peaks vastutav töötleja 
dokumenteerima privaatsuse 
mõjuhinnangu ja tegema selle 
järelevalveasutusele vastava taotluse 
korral kättesaadavaks.
Järelevalveasutusega tuleks konsulteerida 
siis, kui valmistatakse ette kas liikmesriigi 
parlamendi meedet või sellisel õigusaktil 
põhinevat meedet, millega määratakse 
kindlaks töötlemise laad ja nähakse ette 
vajalikud kaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek vastab artikli 34 muudatusettepanekule. 

Muudatusettepanek 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 

(74) Kui isikuandmete kaitse alasest 
mõjuhinnangust ilmneb, et 
töötlemistoimingud või konkreetse uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt on seotud 
mitmete konkreetsete ohtudega 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
näiteks jättes üksikisikud ilma nende 
õigustest, konsulteeritakse enne tegevuse 
alustamist järelevalveasutusega ohtliku 
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töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla, ning tegemaks 
ettepanekuid sellise olukorra 
lahendamiseks. Selline konsulteerimine 
peaks toimuma ka siis, kui valmistatakse 
ette kas liikmesriigi parlamendi meedet 
või sellisel õigusaktil põhinevat meedet, 
millega määratakse kindlaks töötlemise 
laad ja nähakse ette vajalikud 
kaitsemeetmed.

töötlemise asjus, mis ei pruugi käesoleva 
määrusega kooskõlas olla.

Or. en

Selgitus

Konsulteerimine peaks toimuma järelevalveasutuste ja vastutavate andmetöötlejate ning 
volitatud töötlejate vahel, kui on alust arvata, et töötlemistoimingud hõlmavad suurel määral 
konkreetseid ohte andmesubjektide õigustele ja vabadustele ning riskantne töötlemine ei 
pruugi olla vastavuses käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 556
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 a) Mõjuhinnangud on abiks vaid siis, 
kui ettevõtjad hoolitsevad selle eest, et nad 
täidavad neis algselt sõnastatud lubadusi. 
Vastutavad töötlejad peaksid seega 
korrapäraselt viima läbi andmekaitse 
vastavuse kontrolle, et näidata, et 
olemasolevad andmetöötlemise 
mehhanismid vastavad isikuandmete 
kaitse alases mõjuhinnangus püstitatud 
lubadustele. Samuti peaks see näitama 
vastutava töötleja suutlikkust austada 
andmesubjektide iseseisvaid otsuseid. Kui 
kontrolli käigus leitakse vastavuses 
ebakõlasid, tuleks need esile tuua ning 
esitada soovitusi täieliku vastavuse 
saavutamiseks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 557
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 a) Andmekaitseorganisatsioon või 
andmekaitseametnik jälgib vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja isikuandmete 
töötlemise toiminguid, et nõustada 
vastutavat töötlejat ja volitatud töötlejat 
käesoleva määruse täitmise osas; ta peaks 
aitama seega tagada, et 
töötlemistoimingud ei kahjustataks 
andmesubjekti õigusi ja vabadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 b) Andmekaitseorganisatsioonid või 
andmekaitseametnikud on sõltumatud, 
mis tähendab, et nemad kui andmekaitse 
eest hea seisev institutsioon ei saa oma 
ülesannete täitmisel juhtnööre. 
Andmekaitseorganisatsioon või 
andmekaitseametnik allub otse vastutava 
töötleja või volitatud töötleja juhtkonnale.

Or. en

Selgitus

Põhjendus viitab artikli 36 lõikele 2.
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Muudatusettepanek 559
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris ettevõtte poolt või
puudutab üle 500 andmesubjekti aastas 
või kui ettevõtte põhitegevus hõlmab 
töötlustoiminguid, mis nõuavad regulaarset 
ja süstemaatilist järelevalvet, peaks 
vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat 
abistama isik, kes kontrollib käesoleva 
määruse täitmist asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik või 
spetsialistide meeskond, kes kontrollib 
käesoleva määruse täitmist asutuse poolt. 
Sellistel andmekaitseametnikel, olgu nad 
siis vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult. Lõplik vastutus 
peaks siiski lasuma organisatsiooni 
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juhtkonnal.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata
tema suurusest, hõlmab 
töötlustoiminguid, mis nõuavad 
regulaarset ja süstemaatilist järelevalvet, 
peaks vastutavat töötlejat või volitatud 
töötlejat abistama isik, kes kontrollib 
käesoleva määruse täitmist asutuse poolt. 
Sellistel andmekaitseametnikel, olgu nad 
siis vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või ettevõttes, mis on seotud oma 
põhitegevusega, näiteks andmesubjektide 
süstemaatilise ja regulaarse järelevalvega, 
hoolimata ohtude leevendamiseks võetud 
meetmetest, ja mis kujutab endast suurt 
ohtu andmesubjektide õigustele ja 
vabadustele, eelkõige nende eraelu 
puutumatusele, peaks vastutavat töötlejat 
või volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult. Muudel juhtudel 
peaks sellise isiku ametisse nimetamine 
olema vabatahtlik. Andmekaitseametniku 
määramisel lähtutakse tema 
kutseoskustest, eelkõige isikuandmete 
kaitse alaste õigusaktide ja tava 
tundmisest ning suutlikkusest täita oma 
ülesandeid. Erialateadmised määratakse 
kindlaks eelkõige vastavalt andmete 
töötlemise laadile ja vastutava töötleja 
töödeldavate isikuandmete kaitsmise 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek vastab artikli 35 muudatusettepanekule.
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Muudatusettepanek 562
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või puudutab üle 500 andmesubjekti 
aastas või kui ettevõtte põhitegevus, 
olenemata tema suurusest, hõlmab tundlike 
andmete töötlemist või töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Selle kindlakstegemisel, kas 
töödeldakse andmeid suure arvu 
andmesubjektide kohta, ei tohiks arvesse 
võtta arhiveeritud andmeid, mis on 
piiratud sellisel viisil, et vastutav töötleja 
ei saa tavapärasel moel nendega tutvuda 
ega teha nendega töötlemistoiminguid, 
ning mida ei saa enam muuta. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte ja 
täitku nad seda ülesannet täiskoormusega 
või mitte, peaks olema võimalik täita oma 
kohustusi ja ülesandeid sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris ettevõtte poolt, mis 



AM\926396ET.doc 147/170 PE504.340v01-00

ET

või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

annab tööd vähemalt 50 töötajale või 
töötleb vähemalt 250 andmesubjekti 
andmeid, või kui ettevõtte põhitegevus, 
olenemata tema suurusest, hõlmab 
töötlustoiminguid, mis nõuavad regulaarset 
ja süstemaatilist järelevalvet, peaks 
vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat 
abistama isik, kes kontrollib käesoleva 
määruse täitmist asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult. 
Andmekaitseametnike sõltumatuse 
tagamiseks peaksid nad oma kohustuste 
täitmisel olema eriti kaitstud vallandamise
ja diskrimineerimise eest näiteks sätetega, 
mis on sarnased töötajate esindajate 
kaitset käsitlevate siseriiklike 
eeskirjadega. Nende ametisse nimetamine 
peaks toimuma vaid ettevõttesisese 
töötajate esinduse eelneval nõusolekul. 
Lisaks peaks andmekaitseametnikel olema 
võimalus saada vastutava või volitatud 
töötleja kulul täiendusõpet ja -koolitust.

Or. de

Muudatusettepanek 564
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või puudutab üle 249 andmesubjekti 
aastas või kui ettevõtte põhitegevus, 
olenemata tema suurusest, hõlmab 
töötlustoiminguid, mis nõuavad regulaarset 
ja süstemaatilist järelevalvet, peaks 
vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat 
abistama isik, kes kontrollib käesoleva 
määruse täitmist asutuse poolt. Selle 
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vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

kindlakstegemisel, kas töödeldakse 
andmeid suure arvu andmesubjektide 
kohta, ei tohiks arvesse võtta arhiveeritud 
andmeid, mis on piiratud sellisel viisil, et 
vastutav töötleja ei saa tavapärasel moel 
nendega tutvuda ega teha nendega 
töötlemistoiminguid, ning mida ei saa 
enam muuta. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult ning olenemata 
sellest, kas nad täidavad oma 
tööülesandeid täistööajaga.
Andmekaitseametnik peab isikuandmete 
automaatseks töötlemiseks mõeldud 
süsteemide kavandamise, hankimise, 
arendamise ja paigaldamise eelnevalt läbi 
arutama kavandatud ja ettenähtud 
isikuandmete kaitse tagamiseks.

Or. hu

Selgitus

Suurettevõtte määratlus kirjutab ette 249 isikust suurema töötajate arvu. Seetõttu on 500 
muudel juhtudel liiga suur väärtus. Ühtluse huvides on tavapärane üle 249 isiku andmete 
töötlus.

Muudatusettepanek 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris ettevõtte poolt või 
kui ettevõtte põhitegevus, olenemata tema 
suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, mis 
nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
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andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte, 
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult. Et kaitsta 
andmekaitseametnike sõltumatust, peab 
neil oma ametikohustuste täitmisel olema 
erikaitse vallandamise ja 
diskrimineerimise vastu, sarnaselt riikliku 
seaduse ja tavadega kaitstud ametiühingu 
või töötajate esindajatega. 
Andmekaitseametnikke peaks nimetama 
ametisse töökoha esinduse nõusolekul. 

Or. en

Muudatusettepanek 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik, kes 
kontrollib käesoleva määruse täitmist 
asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel, olgu nad siis 
vastutava töötleja töövõtjad või mitte,
peaks olema võimalik täita oma kohustusi 
ja ülesandeid sõltumatult.

(75) Kui töötlemine toimub avalikus 
sektoris või erasektoris suurettevõtte poolt 
või kui ettevõtte põhitegevus, olenemata 
tema suurusest, hõlmab töötlustoiminguid, 
mis nõuavad regulaarset ja süstemaatilist 
järelevalvet, peaks vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat abistama isik või 
organisatsioon, kes kontrollib käesoleva 
määruse täitmist asutuse poolt. Sellistel 
andmekaitseametnikel või 
andmekaitseorganisatsioonidel peaks 
olema võimalik täita oma kohustusi ja 
ülesandeid sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) Andmekaitseametnikul peaksid 
olema vähemalt järgmised kutseoskused:
andmekaitse ainelise osa ja rakendamise, 
sealhulgas tehniliste ja korralduslike 
meetmete ning menetluste põhjalik 
tundmine; andmekaitse ja andmete 
turvalisusega seotud tehniliste nõudmiste 
alane kogemus; valdkonnaspetsiifilised 
teadmised vastavalt andmetöötluse 
mahule ja töödeldavate andmete 
delikaatsusele; võime kontrollida, 
konsulteerida, dokumenteerida ja logifaili 
analüüsida; samuti töötaja kohustuste ja 
vastutuse täpne tundmine. Vastutav 
töötleja peaks võimaldama 
andmekaitseametnikul osaleda 
täiendõppes, et alal hoida tema ülesannete 
täitmiseks vajalikke eriteadmisi.

Or. hu

Selgitus

Koostöövõime ei ole sobival viisil mõõdetav ning on seotud pigem töökoha üldiste 
nõudmistega. Töötaja kohustuste tundmine on otsustava tähtsusega ka andmetöötlusega 
seotud küsimustes.

Muudatusettepanek 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) Kui andmekaitseametniku palkab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja, siis 
selleks, et tagada tema sõltumatus, peab 
andmekaitseametnikul olema oma 
tööülesannete täitmisel erikaitse 
vallandamise ja diskrimineerimise vastu, 
sarnaselt riikliku seaduste ja tavadega 
kaitstud töötajate esindajatega. 
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Andmekaitseametniku peaks nimetama 
ametisse töökoha esinduse nõusolekul. 
Andmekaitseametnikul peaks olema 
võimalus saada oma ametikohustuste osas 
korrapärast väljaõpet korrapäraste 
töötundide jooksul ilma kaotuseta palgas. 
Väljaõppe kulud peaks kandma tööandja.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Vastutavate töötlejate eri kategooriaid 
esindavaid ühendusi ja muid organeid 
tuleks kutsuda üles koostama käesoleva 
määrusega kooskõlas olevaid 
toimimisjuhendeid, et kaasa aidata 
käesoleva määruse tõhusale kohaldamisele, 
võttes arvesse konkreetsetes sektorites
toimuva töötlemise eriomadusi.

(76) Vastutavate töötlejate eri kategooriaid 
esindavaid ühendusi ja muid organeid 
tuleks kutsuda üles koostama 
ettevõttesisese töötajate esinduse eelneval 
nõusolekul käesoleva määrusega 
kooskõlas olevaid toimimisjuhendeid, et 
kaasa aidata käesoleva määruse tõhusale 
kohaldamisele, võttes arvesse 
konkreetsetes sektorites toimuva töötlemise 
eriomadusi.

Or. de

Muudatusettepanek 570
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, peaksid 
järelevalveasutused tunnustama neid 
vastutavaid töötlejaid ja volitatud 
töötlejaid, kes järgivad käesolevat 
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andmesubjektidele võimaluse kiiresti 
hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset.

määrust, standarditud isikuandmete 
kaitse märgisega „Euroopa isikuandmete 
kaitse pitser”. Vastutavate töötlejate 
sertifitseerimisel peaksid 
järelevalveasutused kohaldama samu 
standardeid, kuid otsustama vabalt 
tunnistuse maksumuse üle. Euroopa 
isikuandmete kaitse pitser peaks tekitama 
usaldust andmesubjektide seas, lisama 
õiguskindlust vastutavatele töötlejatele 
ning samal ajal eksportima Euroopa 
isikuandmete kaitse standardeid, 
võimaldades Euroopast väljapoolt 
pärinevatel sertifitseeritud ettevõtetel 
kergemini Euroopa turule siseneda.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 
andmesubjektidele võimaluse kiiresti 
hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset.

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja 
standarditud märgiste kehtestamist, mis 
annavad andmesubjektidele võimaluse 
kiiresti hinnata asjakohaste toodete ja 
teenuste isikuandmete kaitse taset.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 
andmesubjektidele võimaluse kiiresti 
hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset.

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
soodustada sertifitseerimismehhanismide, 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 
andmesubjektidele võimaluse kiiresti 
hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset. Pärast 
sertifitseerimist võib sertifitseeritud 
ettevõtet liigitada kui ettevõtet, kus on 
kohaldatud piisaval hulgal isikuandmete 
kaitse tagatisi käesolevas määruses 
nõutud sobiva tehnilise turvalisuse ja 
korralduslike meetmete ja protseduuride 
osas, et tagada andmesubjektide õiguste 
kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, tuleks 
soodustada sertifitseerimismehhanismide,
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kehtestamist, mis annavad 
andmesubjektidele võimaluse kiiresti 
hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 
isikuandmete kaitse taset.

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 
käesoleva määruse järgimist, peaksid 
järelevalveasutused tunnustama neid 
vastutavaid töötlejaid ja volitatud 
töötlejaid, kes järgivad käesolevat 
määrust, standarditud isikuandmete 
kaitse märgisega „Euroopa isikuandmete 
kaitse pitser”. Vastutavate töötlejate 
sertifitseerimisel peaksid 
järelevalveasutused kohaldama samu 
standardeid; tunnistuse maksumus peaks 
kõigis liikmesriikides olema sama ja selle 
peaks välja töötama Euroopa 
Andmekaitsenõukogu. Euroopa 
isikuandmete kaitse pitser peaks tekitama 
usaldust andmesubjektide seas, lisama 



PE504.340v01-00 154/170 AM\926396ET.doc

ET

õiguskindlust vastutavatele töötlejatele 
ning samal ajal eksportima Euroopa 
isikuandmete kaitse standardeid, 
võimaldades Euroopast väljapoolt 
pärinevatel sertifitseeritud ettevõtetel 
kergemini Euroopa turule siseneda.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77 a) Seoses terviseandmete haldamise 
sertifitseerimise parema vastastikuse 
tunnustamisega ja Euroopa 
sertifitseerimismehhanismi loomisega 
peaks Euroopa Andmekaitsenõukogu 
koostöös riiklike järelevalveasutustega 
välja töötama juhtsuunised ja soovitused 
riikide sertifitseerimissüsteemide 
ühtlustamiseks seoses terviseandmete 
haldamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 575
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 78 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78 a) Isikuandmete tõhusa kaitse 
tagamiseks on käesoleva määruse 
territoriaalset kohaldamisala silmas 
pidades vajalik, et see laieneks ka 
Euroopa päritoluga andmete kolmandates 
riikides töötlemisele, salvestamisele ja 
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kasutamisele.

Or. de

Selgitus

Vältida tuleb olukordi, kus andmetöötlejad leiavad madalama või erineva andmekaitse 
tasemega kolmandates riikides võimaluse vastutusest kõrvale hoiduda. Euroopa päritolu 
andmete kohta peavad üle kogu maailma kehtima Euroopa kaitsestandardid. See on ühtlasi 
tähtis Euroopa konkurentsivõime seisukohast.

Muudatusettepanek 576
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79) Käesolev määrus ei piira ELi ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud selliste 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
edastamist, sealhulgas asjakohaseid 
andmesubjektide kaitsmise meetmeid.

(79) Käesolev määrus ei piira ELi ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud selliste 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
millega reguleeritakse isikuandmete 
edastamist, sealhulgas asjakohaseid 
andmesubjektide kaitsmise meetmeid, mis 
tagavad võrdväärse kodanike põhiõiguste 
kaitse taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Komisjon võib terve ELi osas 
otsustada, et teatavad kolmandad riigid, 
kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 

(80) Komisjon võib terve ELi osas 
otsustada, et teatavad kolmandad riigid, 
kolmanda riigi territoorium või 
rahvusvaheline organisatsioon pakub 
isikuandmete kaitset piisaval tasemel, 
tagades seega terves ELis õiguskindluse ja 
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õiguskindluse ja ühtsuse seoses 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, mis tagavad 
isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel 
juhul võib isikuandmeid kõnealustesse 
riikidesse edastada ilma täiendava loata.

ühtsuse seoses kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis 
tagavad isikuandmete kaitse piisava 
taseme. Sellisel juhul võib isikuandmeid 
kõnealustesse riikidesse edastada ilma 
täiendava loata. Komisjon võib ühtlasi 
otsustada, olles teavitanud kolmandat riiki 
ja andnud sellele täieliku põhjenduse, 
sellise otsuse tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Kaitse piisavust käsitleva otsuse 
puudumise korral peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja võtma meetmed, et 
tasakaalustada kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse puudulik tase asjakohaste 
andmesubjekti kaitsmise meetmetega. 
Sellised asjakohased kaitsemeetmed võivad 
hõlmata järgneva kasutamist: siduvad 
ettevõtluseeskirjad, komisjoni vastu võetud 
standardsed isikuandmete kaitse klauslid, 
järelevalveasutuse vastu võetud 
standardsed isikuandmete kaitse klauslid 
või järelevalveasutuse heaks kiidetud 
lepingusätted ning muud kohased ja 
proportsionaalsed meetmed, mis on 
põhjendatud andmete edastamise 
toimingu(te) kõigi asjaoludega ja mille 
järelevalveasutus on heaks kiitnud.

(83) Kaitse piisavust käsitleva otsuse 
puudumise korral peaks vastutav töötleja 
või volitatud töötleja võtma meetmed, et 
tasakaalustada kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse puudulik tase asjakohaste 
andmesubjekti kaitsmise meetmetega. 
Sellised asjakohased kaitsemeetmed võivad 
hõlmata järgneva kasutamist: siduvad 
ettevõtluseeskirjad, komisjoni vastu võetud 
standardsed isikuandmete kaitse klauslid, 
järelevalveasutuse vastu võetud 
standardsed isikuandmete kaitse klauslid 
või järelevalveasutuse heaks kiidetud 
lepingusätted. Sellised asjakohased 
kaitsemeetmed peaksid säilitama õiglase 
austuse andmesubjektide õiguste vastu 
ELi-siseses andmetöötluses, eriti õiguse 
vastu andmete otstarvet piirata, andmetele 
ligi pääseda, neid muuta, kustutada ning 
hüvitamise õiguse vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Vastutavale töötlejale ja volitatud 
töötlejale antud võimalus kasutada 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardseid isikuandmete kaitse 
klausleid ei tohiks välistada vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja võimalust 
lisada standardsed isikuandmete kaitse 
klauslid põhjalikumasse lepingusse ega 
võimalust lisada muid sätteid, kui need ei 
lähe otseselt ega kaudselt vastuollu 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardsete isikuandmete kaitse 
klauslitega ega piira andmesubjektide 
põhiõigusi ja -vabadusi.

(84) Vastutavale töötlejale ja volitatud 
töötlejale antud võimalus kasutada 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardseid isikuandmete kaitse 
klausleid ei tohiks välistada vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja võimalust 
lisada standardsed isikuandmete kaitse 
klauslid põhjalikumasse lepingusse ega 
võimalust lisada muid sätteid, kui need ei 
lähe otseselt ega kaudselt vastuollu 
komisjoni või järelevalveasutuse vastu 
võetud standardsete isikuandmete kaitse 
klauslitega ega piira andmesubjektide 
põhiõigusi ja -vabadusi. Mõne 
stsenaariumi puhul võib olla asjakohane 
julgustada vastutavaid töötlejaid ja 
volitatud töötlejaid pakkuma veelgi 
jõulisemaid kaitsemeetmeid täiendavate 
lepinguliste kohustuste abil, mis 
täiendavad standardseid isikuandmete 
kaitse klausleid.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Kontsern peaks saama andmete 
rahvusvahelise edastamise korral EList 
samasse kontserni kuuluvatele 
organisatsioonidele kasutada heakskiidetud 
siduvaid ettevõtluseeskirju, kui sellised 
eeskirjad hõlmavad olulisi põhimõtteid ja 

(85) Kontsern peaks saama andmete 
rahvusvahelise edastamise korral EList 
samasse kontserni kuuluvatele 
organisatsioonidele kasutada heakskiidetud 
siduvaid ettevõtluseeskirju, kui sellised 
eeskirjad hõlmavad kõiki olulisi 
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kohtulikult kaitstavaid õigusi, et tagada 
sobivad kaitsemeetmed isikuandmete 
edastamise eri liikide puhul.

põhimõtteid ja kohtulikult kaitstavaid 
õigusi, et tagada sobivad kaitsemeetmed 
isikuandmete edastamise eri liikide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86) Andmete edastamine peaks olema 
võimalik teatavatel asjaoludel, kui 
andmesubjekt on andnud oma nõusoleku, 
kui edastamine on vajalik seoses lepingu 
või kohtumenetlusega, kui seda nõuab ELi 
või liikmesriikide õiguses sätestatud 
kaalukas avalik huvi või kui edastatakse 
seadusega loodud ja avalikkusele või 
kõigile õigustatud huviga isikutele 
tutvumiseks avatud registrist pärinevaid 
andmeid. Viimati nimetatud juhul ei tohiks 
edastada kõiki andmeid ega registris 
sisalduvate andmete kõiki liike ja juhul, kui 
register on mõeldud tutvumiseks 
õigustatud huviga isikutele, tuleks andmed 
edastada ainult kõnealuste isikute taotluse 
korral või juhul, kui nemad on andmete 
vastuvõtjad.

(86) Andmete edastamine peaks olema 
võimalik teatavatel asjaoludel, kui 
andmesubjekt on andnud oma nõusoleku, 
kui edastamine on vajalik seoses lepingu 
või kohtumenetlusega, kui seda nõuab ELi 
või liikmesriikide õiguses sätestatud 
kaalukas avalik huvi või kui edastatakse 
seadusega loodud ja avalikkusele või 
kõigile õigustatud huviga isikutele 
tutvumiseks avatud registrist pärinevaid 
andmeid. Viimati nimetatud juhul ei tohiks 
edastada kõiki andmeid ega registris 
sisalduvate andmete kõiki liike ja juhul, kui 
register on mõeldud tutvumiseks 
õigustatud huviga isikutele, tuleks andmed 
edastada ainult kõnealuste isikute taotluse 
korral või juhul, kui nemad on andmete 
vastuvõtjad, võttes täiel määral arvesse 
huvide tasakaalu põhiõiguste ja 
andmesubjekti õiguste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 582
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel.

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel. Isikuandmete 
edastamist sellistel olulistel avaliku huvi 
põhjustel tuleks kasutada ainult juhuslike 
edastamiste puhul. Igal üksikul juhul 
tuleb hoolikalt kaaluda kõiki edastamise 
asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel.

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus-, spordiga seotud 
pettuste vastu võitlemise eest vastutavate
ning kuritegude tõkestamises, uurimises, 
avastamises või kuritegude eest vastutusele 
võtmises pädevate asutuste vahel.

Or. en

Selgitus

Võitlus selliste spordipettuste vastu, nagu tulemuste kokkuleppimine ja doping, kuulub 
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avalikkuse kõrgendatud huvi orbiiti ning nõuab kõikide vastutavate asutuste, sealhulgas riigi 
õiguskaitseasutuste ja spordiliitude, kooskõlastatud sekkumist rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 584
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises
pädevate asutuste vahel.

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, mis hõlmab andmete 
rahvusvahelist edastamist, tuginedes 
rahvusvahelisele lepingule või 
kokkuleppele kolmandate riikide 
ametiasutustega, näiteks konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus-, spordiga seotud 
pettuste vastu võitlemise eest vastutavate
ning kuritegude tõkestamises, uurimises, 
avastamises või kuritegude eest vastutusele 
võtmises pädevate asutuste vahel. 
Isikuandmete edastamist sellistel olulistel 
avaliku huvi põhjustel tuleks kasutada 
ainult juhuslike edastamiste puhul. Igal 
üksikul juhul tuleb hoolikalt kaaluda 
kõiki edastamise asjaolusid.

Or. en

Selgitus

Väljavõte tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon arvamusest. Koos artikli 45 lõike 
5 muudatusettepanekuga eemaldaks põhjenduse kavandatud täpsustus „rahvusvahelised 
andmeedastustoimingud reguleerimisasutuste vahel on lubatud kaaluka avaliku huvi 
kaitsmiseks” ebamäärasuse.

Muudatusettepanek 585
Dimitrios Droutsas



AM\926396ET.doc 161/170 PE504.340v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel.

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate riigiasutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 
tõkestamises, uurimises, avastamises või 
kuritegude eest vastutusele võtmises 
pädevate asutuste vahel.

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 
eelkõige selliste andmeedastustoimingute 
puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 
huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 
maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 
sotsiaalkindlustus-, spordiga seotud 
pettuste vastu võitlemise eest vastutavate
ning kuritegude tõkestamises, uurimises, 
avastamises või kuritegude eest vastutusele 
võtmises pädevate asutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. Isikuandmete töötlemise 
korral ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil tuleks arvesse võtta 
ühiskonna õiguspäraseid ootusi 
laialdasemate teadmiste osas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 588
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. Isikuandmete töötlemise korral
ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil tuleks arvesse võtta 
ühiskonna õiguspäraseid ootusi 
laialdasemate teadmiste osas.

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. See toimuks näiteks juhul, kui 
isikuandmeid töödeldakse ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. Isikuandmete töötlemise korral
ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil tuleks arvesse võtta 
ühiskonna õiguspäraseid ootusi 
laialdasemate teadmiste osas.

(88) Isikuandmete edastamisel ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil tuleks arvesse võtta ühiskonna 
õiguspäraseid ootusi laialdasemate 
teadmiste osas.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. Isikuandmete töötlemise korral 
ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil tuleks arvesse võtta 
ühiskonna õiguspäraseid ootusi 
laialdasemate teadmiste osas.

(88) Edastamine, mida ei saa pidada 
sagedaseks ega mahukaks, võib samuti 
toimuda vastutava töötleja või volitatud 
töötleja õigustatud huvides, kui ta on 
hinnanud andmeedastustoimingu kõiki 
asjaolusid. Isikuandmete töötlemise korral 
ajaloo- või statistikauurimuste ning 
teaduslikul eesmärgil tuleks arvesse võtta 
ühiskonna õiguspäraseid ootusi 
laialdasemate teadmiste osas.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 89
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89) Kõigil juhtudel, kui komisjon ei ole 
teinud otsust kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse taseme piisavuse kohta, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
kasutama lahendusi, mis annavad 
andmesubjektidele tagatise, et neil on 
pärast neid käsitlevate andmete edastamist 
samad põhiõigused ja nende suhtes 
kohaldatakse samu kaitsemeetmeid, kui 
andmete töötlemise korral liidus.

(89) Kõigil juhtudel, kui komisjon ei ole 
teinud otsust kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse taseme piisavuse kohta, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
kasutama lahendusi, mis annavad 
andmesubjektidele tagatise, et neil on 
pärast neid käsitlevate andmete edastamist 
samad põhiõigused ja nende suhtes 
kohaldatakse samu kaitsemeetmeid kui 
andmete töötlemise korral liidus, niikaua 
kuni andmete töötlemine ei ole mahukas, 
korduv ega struktuurne.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 89

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89) Kõigil juhtudel, kui komisjon ei ole 
teinud otsust kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse taseme piisavuse kohta, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
kasutama lahendusi, mis annavad 
andmesubjektidele tagatise, et neil on 
pärast neid käsitlevate andmete edastamist 
samad põhiõigused ja nende suhtes 
kohaldatakse samu kaitsemeetmeid, kui 
andmete töötlemise korral liidus.

(89) Kõigil juhtudel, kui komisjon ei ole 
teinud otsust kolmanda riigi isikuandmete 
kaitse taseme piisavuse kohta, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
kasutama lahendusi, mis annavad 
andmesubjektidele õiguslikult siduva 
tagatise, et neil on pärast neid käsitlevate 
andmete edastamist samad põhiõigused ja 
nende suhtes kohaldatakse samu 
kaitsemeetmeid kui andmete töötlemise 
korral liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 593
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi võib olla 
vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute kaitse taseme 
saavutamist. Edastamine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku 
huvi tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga.

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi võib olla 
vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute kaitse taseme 
saavutamist. Edastamine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Juhul kui vastutavad töötlejad või 
volitatud töötlejad seisavad silmitsi 
vastuolus olevate vastavuse tingimustega 
ühelt poolt ELi kohtualluvuse ja teisalt 
kolmanda riigi kohtualluvuse vahel, siis 
komisjon peab tagama, et ELi õigus oleks 
alati ülimuslik. Komisjon peaks sel juhul 
pakkuma vastutavale töötlejale ja 
volitatud töötlejale juhendeid ja abi ning 
peaks otsima võimalusi, kuidas kõnealuse 
kolmanda riigi jurisdiktsiooni konflikti 
lahendada.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 

(90) Mõned kolmandad riigid kehtestavad 
seadused, määrused ja muud õigusaktid, 
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millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamine väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi võib olla
vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute kaitse taseme 
saavutamist. Edastamine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku huvi 
tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga.

millega vahetult reguleeritakse 
liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
füüsiliste ja juriidiliste isikute 
andmetöötlustoiminguid. Nende seaduste, 
määruste ja muude õigusaktide 
kohaldamist väljaspool asjaomase 
kolmanda riigi territooriumi tuleks 
vaikimisi pidada vastuolus olevaks
rahvusvahelise õigusega ning võib
takistada ELis käesoleva määrusega 
tagatud üksikisikute kaitse taseme 
saavutamist. Edastamine peaks olema 
lubatud ainult juhul, kui on täidetud 
käesoleva määruse tingimused 
kolmandatesse riikidesse edastamise kohta. 
Nii võib see olla muu hulgas siis, kui 
avaldamine on vajalik kaaluka avaliku huvi 
tõttu, mis on sätestatud kas ELi või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötleja suhtes kohaldatakse. Komisjon 
peaks täpsustama kaaluka avaliku huvi 
esinemise tingimusi delegeeritud 
õigusaktiga. Ainuüksi selliste õigusaktide 
olemasolu kolmandas riigis, mis isegi 
teoreetiliselt, sõltumata nende 
rakendamisest, lubavad piiriülest 
juurdepääsu Euroopa kodanike 
andmetele, on piisav põhjus võtta tagasi 
selle riigi kõnealuse andmekaitsekorra 
piisavuse või mis tahes muu samaväärse 
kahepoolse kokkuleppe tunnustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(97) Kui ELis asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse raames 
töödeldakse isikuandmeid mitmes 
liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 

(97) Kui isikuandmeid töödeldakse mitmes 
liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 
töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 
hõlmavat tegevust ja võtma vastu 
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töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 
hõlmavat tegevust ja võtma vastu 
seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 
et parandada kohaldamise järjepidevust, 
õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
halduskoormust.

seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 
et parandada kohaldamise järjepidevust, 
õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
halduskoormust.

Or. en

Selgitus

Ühtse kontaktpunkti süsteemi tuleks kohaldada järjepidevalt nii ELi-põhistele kui ka muudele 
kui ELi-põhistele vastutavatele töötlejatele õiguse järgi.

Muudatusettepanek 596
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(97) Kui ELis asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse raames 
töödeldakse isikuandmeid mitmes 
liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 
töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 
hõlmavat tegevust ja võtma vastu 
seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 
et parandada kohaldamise järjepidevust, 
õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 
halduskoormust.

(97) Kui ELis asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse raames 
töödeldakse isikuandmeid mitmes 
liikmesriigis, peaks vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tervet ELi hõlmava 
tegevuse ühtse kontaktpunktina tegutsema
ja võtma vastu seonduvad otsused üks 
järelevalveasutus, et parandada 
kohaldamise järjepidevust, õiguskindlust ja 
vähendada asjaomaste vastutavate 
töötlejate ja volitatud töötlejate 
halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 97 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(97 a) Kui ettevõtja väidetavate rikkumiste 
tõttu on kannatada saanud ka isikud 
teistes liikmesriikides (nt tarbijatena, 
töötajatena), peaks neil olema võimalus 
pöörduda kaebustega neile sobivasse 
andmekaitseasutusse. Kui sama kaebuse 
asjus on mõnes teises liikmesriigis juba 
menetlus algatatud, võib järgmine 
teavitatud andmekaitseasutus menetluse 
esialgu peatada. Vastutav 
andmekaitseasutus peab teiste seotud 
asutustega tegevust koordineerima. Kui 
asjaomaste asutuste vahel tekib 
õigusküsimustes vaidlus, antakse juhtum 
üle Euroopa Kohtule.

Or. de

Muudatusettepanek 598
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 97 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(97 a) Kui tegemist on andmesubjekti 
kaebuste või nõuetega, peab 
andmesubjektil olema igal juhul võimalus 
pöörduda oma liikmesriigi 
järelevalveasutusse, mis peab, kui ta peab 
asja ulatuse seisukohast vajalikuks, 
saama teha ettepaneku mitme 
järelevalveameti vahelise kooskõlastatud 
tegutsemise menetlusteks, mida peaks 
juhtima juhtiv ametiasutus, kes peaks 
võtma vastu otsuse, mida peaksid 
kohaldama kõik asjaomased 
järelevalveasutused. Lahknevused, mis 
võivad tekkida asjaomaste 
järelevalveasutuste vahel, tuleks 
lahendada Euroopa 
Andmekaitsenõukogus.



AM\926396ET.doc 169/170 PE504.340v01-00

ET

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek mehhanismi kohta järelevalveametite poolt otsuste tegemiseks kõikides 
küsimustes, mis tulenevad nende liikmesriigi kodanike nõuetest. Olenevalt juhtumist saab 
kasutada juhtiva ametiasutuse koordineeritud tegutsemist, milles esinevad lahknevused 
lahendatakse Euroopa Andmekaitsenõukogus. See on ette nähtud selleks, et süsteemi oleks 
võimalik praktikas kasutada, kui see algab andmesubjekti kaebusega.

Muudatusettepanek 599
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) Selliseks ühtseks kontaktpunktiks olev 
pädev asutus on selle liikmesriigi 
järelevalveasutus, kus on vastutava töötleja 
või volitatud töötleja peamine tegevuskoht.

(98) Selliseks ühtseks kontaktpunktiks olev 
juhtiv asutus on selle liikmesriigi 
järelevalveasutus, kus on vastutava töötleja 
või volitatud töötleja peamine tegevuskoht.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) Selliseks ühtseks kontaktpunktiks olev 
pädev asutus on selle liikmesriigi 
järelevalveasutus, kus on vastutava töötleja 
või volitatud töötleja peamine tegevuskoht.

(98) Selliseks ühtseks kontaktpunktiks olev 
pädev asutus on selle liikmesriigi 
järelevalveasutus, kus on vastutava töötleja 
või volitatud töötleja peamine tegevuskoht. 
Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha määramine selle 
ebamäärasuse korral peaks toimuma 
järjepidevuse mehhanismi sees 
järelevalveasutuse taotluse korral. 

Or. en
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Muudatusettepanek 601
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(99) Kuigi käesolevat määrust 
kohaldatakse ka liikmesriikide kohtute 
tegevuse suhtes, ei peaks 
järelevalveasutuste pädevus selleks, et 
kaitsta kohtunike sõltumatust nende 
ülesannete täitmisel, hõlmama 
isikuandmete töötlemist juhul, kui kohtud 
tegutsevad oma õigusliku pädevuse piires.
Kõnealune erand peaks siiski rangelt 
piirduma õiguskaitseasutuste tegevusega 
kohtuasjades ega tohiks laieneda muule 
tegevusele, millega kohtunikud võivad 
olla seotud vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele.

välja jäetud

Or. hu


