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Muudatusettepanek 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates 
asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumise kohta

üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates 
asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumise kohta

Or. en

Muudatusettepanek 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 16 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 16 lõikeid 1 ja 2
ning artikli 82 lõike 2 punkti b ja 
artikli 82 lõike 2 punkti c ning Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklit 7 ning 
artikli 8 lõikeid 2 ja 3,

Or. en

Muudatusettepanek 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete 
töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 1 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 
lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus 
oma isikuandmete kaitsele.

(1) Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete 
töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 1 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 
lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus 
oma isikuandmete kaitsele. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 2 on 
sätestatud, et selliseid andmeid tuleb 
töödelda asjakohaselt ning 
kindlaksmääratud eesmärkidel ja 
asjaomase isiku nõusolekul või muul 
seaduses ettenähtud õiguslikul alusel ning 
et igaühel on õigus tutvuda tema kohta 
kogutud andmetega ja nõuda nende 
parandamist.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) See nõuab ELi pädevate asutuste 
vahelise andmete liikumise ning nende 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelisele 
organisatsioonile edastamise hõlbustamist, 
tagades isikuandmete kõrgetasemelise 
kaitse. Need muudatused nõuavad ELi 
isikuandmete kaitse raamistiku 
tugevdamist ja ühtlustamist ning selle 
täitmise parandamist.

(4) See nõuab vajaduse korral ja 
proportsionaalselt ELi pädevate asutuste 
vahelise andmete liikumise ning nende 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelisele 
organisatsioonile edastamise hõlbustamist, 
tagades isikuandmete kõrgetasemelise 
kaitse. Need muudatused nõuavad ELi 
isikuandmete kaitse raamistiku 
tugevdamist ja ühtlustamist ning selle 
täitmise parandamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 174
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 175
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö tulemuslikkuse 
huvides on eriti oluline tagada üksikisikute 
isikuandmete kõrgetasemelise kaitse ja 
lihtsustada isikuandmete vahetamist 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel. 
Selleks tuleb liikmesriikides ühtlustada
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitse 

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

töötlemisel kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil. Tõhusaks 
isikuandmete kaitseks terves ELis tuleks 
tugevdada ja täpsustada andmesubjektide 
õigusi ning isikuandmete töötlejate 
kohustusi, aga ka nendele vastavaid 
volitusi isikuandmete kaitse eeskirjade 
järgimise kontrollimisel ja tagamisel.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema kaitse üleeuroopalise miinimumstandardi loomine ja mitte 
kehtivate siseriiklike õigusnormide asendamine. Liikmesriikidel peab olema seetõttu 
selgesõnaliselt lubatud rangemate sätete vastuvõtmine. Ristviide õiguskomisjoni arvamuse 
projektile.

Muudatusettepanek 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö tulemuslikkuse 
huvides on eriti oluline tagada üksikisikute 
isikuandmete kõrgetasemelise kaitse ja 
lihtsustada sel viisil isikuandmete 
vahetamist liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel. Selleks tuleb liikmesriikides 
ühtlustada üksikisikute õiguste ja 
vabaduste kaitse taset isikuandmete 
töötlemisel kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil. 
Isikuandmete töötlemisel tuleks tagada 
füüsiliste isikute põhiõiguste ja -
vabaduste kaitse eeskirjade järjekindel ja 
ühtne kohaldamine terves ELis. Tõhusaks 
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eeskirjade järgimise kontrollimisel ja 
tagamisel.

isikuandmete kaitseks terves ELis tuleks 
tugevdada ja täpsustada andmesubjektide 
õigusi ning isikuandmete töötlejate 
kohustusi, aga ka nendele vastavaid 
volitusi isikuandmete kaitse eeskirjade 
järgimise kontrollimisel ja tagamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 178
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada terves liidus 
ühesugune üksikisikute kohtulikult 
kaitstavate õiguste kaitse tase ning 
saavutada, et erinevused ei takistaks 
isikuandmete vahetamist pädevate asutuste 
vahel, tuleks direktiivis sätestada ühtsed 

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

miinimumtase seoses kriminaalasjades 
tehtava õigusalase koostöö ja 
politseikoostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema kaitse üleeuroopalise miinimumstandardi loomine ja mitte 
kehtivate siseriiklike õigusnormide asendamine. Liikmesriikidel peab olema seetõttu 
selgesõnaliselt lubatud rangemate sätete vastuvõtmine. Ristviide õiguskomisjoni arvamuse 
projektile.

Muudatusettepanek 179
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 180
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 181
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõistet „riigi julgeolek” tõlgendatakse eri liikmesriikides erinevalt. Selguse huvides tuleks 
piirduda määratlusega „muu kui liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluv”, et vältida olukorda, 
kus liikmesriigid võivad viidata töötlemisel käesoleva direktiivi kohasele riigi julgeolekuga 
seotud erandile. Vt artikli 2 lõike 3 punkti a sõnastus (Jan Philipp Albrechti 
muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 182
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 183
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

suhtes, mis on muudetud anonüümseks 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik tuvastada.

Or. de

Muudatusettepanek 184
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
igasuguse teabe suhtes, mis käsitleb 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut. 
Füüsilise isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu 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, võttes igakülgselt 
arvesse tehnoloogia arengutaset ja 
tehnoloogilisi suundumusi.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
igasuguse teabe suhtes, mis käsitleb 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut. 
Füüsilise isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 

(16) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 
igasuguse teabe suhtes, mis käsitleb 
tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut. 
Füüsilise isiku tuvastatavuse 
kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 
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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.

kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 
keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 
või eristamiseks tõenäoliselt kasutada. 
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
anonüümsete andmete suhtes, 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

Direktiivi tuleks selgelt kohaldada üksnes eristamist võimaldavate andmete suhtes. Käesolev 
sõnastus ja selgitus anonüümsete andmete kohta tagavad ühtsuse andmekaitse määrusega.

Muudatusettepanek 186
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Isikuandmete töötlemine peab olema 
andmesubjektide suhtes õiglane ja 
seaduslik. Eelkõige peaks andmete 
töötlemisel olema selgelt sõnastatud 
konkreetsed eesmärgid.

(18) Isikuandmete töötlemine peab olema 
andmesubjektide suhtes õiglane ja 
seaduslik. Eelkõige peaks andmete 
töötlemisel olema selgelt sõnastatud 
konkreetsed eesmärgid, mis on 
andmesubjektile arusaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuritegude tõkestamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks peavad pädevad asutused 
konkreetsete kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise või kuritegude eest 
vastutusele võtmise käigus kogutud 
isikuandmeid säilitama ja töötlema muuks 
otstarbeks, et oleks võimalik mõista 
kuritegevuse ilminguid ja suundumusi, 
koguda teavet organiseeritud kuritegelike 
võrgustike kohta ning erinevaid 
kuritegusid omavahel seostada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Isikuandmeid ei tohiks töödelda 
eesmärkidel, mis on vastuolus andmete 
kogumise eesmärkidega. Isikuandmed 
peaksid olema piisavad ja asjakohased 
ning mitte ületama selle otstarbe piire, 
mille tarvis neid töödeldakse. Selleks et 
tagada, et ebatäpsed andmed kustutatakse 
või parandatakse, tuleks võtta kõik 
mõistlikud meetmed.

(20) Isikuandmeid ei tohiks töödelda 
eesmärkidel, mis on vastuolus andmete 
kogumise eesmärkidega. Isikuandmed 
peaksid olema piisavad ja asjakohased selle 
otstarbe jaoks, mille tarvis neid 
töödeldakse. Selleks et tagada, et ebatäpsed 
andmed kustutatakse või parandatakse, 
tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Isikuandmeid ei tohiks töödelda 
eesmärkidel, mis on vastuolus andmete 
kogumise eesmärkidega. Isikuandmed 
peaksid olema piisavad ja asjakohased ning 
mitte ületama selle otstarbe piire, mille 
tarvis neid töödeldakse. Selleks et tagada, 
et ebatäpsed andmed kustutatakse või 
parandatakse, tuleks võtta kõik mõistlikud 
meetmed.

(20) Isikuandmeid ei tohiks töödelda 
eesmärkidel, mis on vastuolus andmete 
kogumise eesmärkidega. Isikuandmed 
peaksid olema piisavad ja asjakohased ning 
piiratud minimaalselt vajalikuga selle 
otstarbe jaoks, mille tarvis neid 
töödeldakse. Selleks et tagada, et ebatäpsed 
andmed kustutatakse või parandatakse, 
tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Tõsiasjast, et mõlemad kaks 
eesmärki on seotud kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise, 
kuritegude eest vastutusele võtmise ja 
kriminaalkaristuste täideviimisega, ei 
tulene tingimata, et need on omavahel
kooskõlas. Näiteks teavet kuriteoohvrite 
kohta ei tohiks kasutada selleks, et uurida 
neid seoses eraldiseisvate kuritegudega, 
mida nad võivad olla toime pannud. 
Esineb siiski juhtumeid, kus edasine 
töötlemine vastuolulistel eesmärkidel 
peaks olema võimalik, kui seda on vaja 
vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse 
täitmiseks, andmesubjekti või teise isiku 
eluliste huvide kaitsmiseks või avalikku 
korda ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
tõkestamiseks. Liikmesriikidel peaks 
olema seetõttu võimalik vastu võtta 
siseriiklikke õigusnorme, mis sätestavad 
kõnealused erandid rangelt vajalikus 
ulatuses. Taolised siseriiklikud 
õigusnormid peaksid sisaldama 
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individuaalse hindamise nõuet, mille 
puhul võetakse arvesse kõiki juhtumi 
asjaomaseid asjaolusid, ja kehtestama 
piisavad tagatised, näiteks kohtuliku 
volitamise.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö käigus 
töödeldakse väga erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvate 
andmesubjektide isikuandmeid. Seetõttu 
tuleks võimalust mööda selgelt eristada 
selliste andesubjektikategooriate 
isikuandmeid nagu kahtlusalused, 
kuriteos süüdi mõistetud isikud ja kuriteo 
ohvrid ning kolmandad isikud, nagu 
tunnistajad ja asjakohast teavet omavad 
isikud ning kahtlusaluste ja süüdi 
mõistetud kurjategijate kontaktisikud ja 
kaasosalised.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 5 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 192
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö käigus 
töödeldakse väga erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvate andmesubjektide 
isikuandmeid. Seetõttu tuleks võimalust 
mööda selgelt eristada selliste 
andesubjektikategooriate isikuandmeid 
nagu kahtlusalused, kuriteos süüdi 
mõistetud isikud ja kuriteo ohvrid ning 
kolmandad isikud, nagu tunnistajad ja 
asjakohast teavet omavad isikud ning 
kahtlusaluste ja süüdi mõistetud 
kurjategijate kontaktisikud ja kaasosalised.

(23) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö käigus 
töödeldakse väga erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvate andmesubjektide 
isikuandmeid. Seetõttu tuleks selgelt 
eristada selliste andesubjektikategooriate 
isikuandmeid nagu kahtlusalused, kuriteos 
süüdi mõistetud isikud ja kuriteo ohvrid 
ning kolmandad isikud, nagu tunnistajad ja 
asjakohast teavet omavad isikud ning 
kahtlusaluste ja süüdi mõistetud 
kurjategijate kontaktisikud ja kaasosalised.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö käigus 
töödeldakse väga erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvate andmesubjektide 
isikuandmeid. Seetõttu tuleks võimalust 
mööda selgelt eristada selliste 
andesubjektikategooriate isikuandmeid 
nagu kahtlusalused, kuriteos süüdi 
mõistetud isikud ja kuriteo ohvrid ning 
kolmandad isikud, nagu tunnistajad ja 
asjakohast teavet omavad isikud ning 
kahtlusaluste ja süüdi mõistetud 
kurjategijate kontaktisikud ja kaasosalised.

(23) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö ja politseikoostöö käigus 
töödeldakse väga erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvate andmesubjektide 
isikuandmeid. Seetõttu tuleks selgelt 
eristada selliste andesubjektikategooriate 
isikuandmeid nagu kahtlusalused, kuriteos 
süüdi mõistetud isikud ja kuriteo ohvrid 
ning kolmandad isikud, nagu tunnistajad ja 
asjakohast teavet omavad isikud ning 
kahtlusaluste ja süüdi mõistetud
kurjategijate kontaktisikud ja kaasosalised.
Liikmesriigid peaksid kehtestama selle 
kategooriatesse liigitamise tagajärgede 
kohta erieeskirjad, võttes arvesse andmete 
kogumise eri eesmärke ja sätestades 
konkreetsed kaitsemeetmed isikutele, kes 
ei ole kahtlustatavad ja keda ei ole 
kuriteos süüdi mõistetud.
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Or. en

Selgitus

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Muudatusettepanek 194
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 5 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 195
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võimaluse korral tuleks eristada
isikuandmeid nende täpsuse ja 
usaldusväärsuse alusel. Et tagada 

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

töödeldava teabe kvaliteet ja usaldatavus, 
tuleks fakte eristada hinnangutest.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Isikuandmeid tuleks eristada nende 
täpsuse ja usaldusväärsuse alusel. Et tagada 
üksikisikute kaitse ning pädevate asutuste 
töödeldava teabe kvaliteet ja usaldatavus, 
tuleks fakte eristada hinnangutest. 
Andmete vastuvõtjat tuleks teavitada, kui 
andmed on edastatud ebaseaduslikult või 
ei ole õiged. Andmete vastuvõtja parandab 
andmed viivitamata.

Or. en

Selgitus

Kohustus eristada andmeid usaldusväärsuse alusel peaks olema tingimusteta.

Muudatusettepanek 197
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et isikuandmete töötlemine 
oleks seaduslik, peab see olema vajalik 
vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse 
täitmiseks või toimuma pädeva asutuse 
seadusliku ja avalikes huvides oleva 
ülesande täitmiseks, andmesubjekti või 

(25) Selleks et isikuandmete töötlemine 
oleks seaduslik, peab see olema vajalik 
pädeva asutuse seadusliku ja avalikes 
huvides oleva ülesande täitmiseks.
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teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või 
avalikku korda ähvardava tõsise ja vahetu 
ohu ennetamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolev põhjendus kajastab artikli 7 kavandatavat muutmist ja kavandatavat uut artiklit 7 a 
ning seda tuleks vastavalt kohandada, selgitamaks, et kõiki teisi töötlemise põhjusi tuleks 
vaadelda eranditena.

Muudatusettepanek 198
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Andmesubjekt peaks andma selge 
nõusoleku vabatahtliku, konkreetse ja 
teadliku avalduse vormis, millega 
tagatakse, et andmesubjekt on teadlik, et 
ta annab nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks. Vaikimist või tegevusetust ei 
tohiks seega pidada nõusolekuks. 
Nõusolek peaks hõlmama kõiki samal 
eesmärgil või samadel eesmärkidel 
teostatavaid töötlemistoimingud.

Or. de

Selgitus

Uus põhjendus, mis sobib nõusoleku kehtestamisega artiklis 7.

Muudatusettepanek 199
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Üksikutel ja erandjuhtudel ja 
õigusaktide alusel võib lubada 
isikuandmete töötlemist ka teistel 
eesmärkidel, kui töötlemine on vajalik 
vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse 
täitmiseks, et kaitsta andmesubjekti või 
teise füüsilise isiku elulisi huve või 
ennetada avalikku korda ähvardavat 
vahetut ja tõsist ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 201
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 202
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) 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. Nende 
konkreetse eripäraga tuleks arvestada 
eelkõige isikuandmete töötlemisega seotud 
kaitsemeetmete puhul. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata laste isikuandmete 
täpsusele, nende usaldusväärsusele aja 
jooksul ja nende säilitamise ajale.

Or. fr
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Selgitus

Direktiivi ettepanek ei sisalda erinevalt määruse ettepanekust peaaegu mitte ühtegi viidet 
lastele; käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse parem sidusus määruse suhtes. Lisaks 
tuleks arvesse võtta asjaolu, et mitmed lastega seotud andmed, näiteks näokujutis ja 
digitaalsed sõrmejäljed, muutuvad laste puhul eriti kiiresti.

Muudatusettepanek 203
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta üksnes
automaattöötlusel põhinevat ja talle 
kahjulike õiguslike tagajärgedega meedet, 
välja arvatud juhul, kui seda võimaldab 
õigus ning ühtlasi on kehtestatud piisavad 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta osaliselt või täielikult
automaattöötlusel põhinevat ja talle 
kahjulike õiguslike tagajärgedega või teda 
oluliselt mõjutavat meedet, välja arvatud 
juhul, kui seda võimaldab õigus ning 
ühtlasi on kehtestatud piisavad meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta üksnes
automaattöötlusel põhinevat ja talle
kahjulike õiguslike tagajärgedega meedet, 
välja arvatud juhul, kui seda võimaldab 
õigus ning ühtlasi on kehtestatud piisavad 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta osaliselt või täielikult
automaattöötlusel põhinevat ja sellele 
isikule kahjulike õiguslike tagajärgedega 
või teda oluliselt mõjutavat meedet, välja 
arvatud juhul, kui seda võimaldab õigus 
ning ühtlasi on kehtestatud piisavad 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 205
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta üksnes 
automaattöötlusel põhinevat ja talle
kahjulike õiguslike tagajärgedega meedet, 
välja arvatud juhul, kui seda võimaldab 
õigus ning ühtlasi on kehtestatud piisavad 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta profiilianalüüsil 
põhinevat meedet. Töötlemine, millel on 
kõnealuse isiku jaoks õiguslikud 
tagajärjed või mis mõjutab teda muul 
viisil, tuleks keelata, välja arvatud juhul, 
kui see on demokraatlikus ühiskonnas 
rangelt vajalik, vastavuses taotletava 
õiguspärase eesmärgiga, seda võimaldab 
selgesõnaliselt õigus ning ühtlasi on 
kehtestatud piisavad meetmed 
andmesubjekti põhiõiguste ja õigustatud 
huvide kaitsmiseks, sealhulgas õigus 
saada sisulist teavet profiilianalüüsis 
kasutatud põhimõtete kohta. Selline 
töötlemine ei tohiks mingil juhul 
sisaldada andmete säilitamist, 
genereerimist ega diskrimineerimist
andmete erikategooriate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta üksnes 
automaattöötlusel põhinevat ja talle 
kahjulike õiguslike tagajärgedega meedet, 

(27) Füüsilisel isikul peaks olema õigus, et 
tema suhtes ei võeta üksnes 
automaattöötlusel põhinevat ja talle 
kahjulike tagajärgedega meedet, välja 
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välja arvatud juhul, kui seda võimaldab
õigus ning ühtlasi on kehtestatud piisavad 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

arvatud juhul, kui seda võimaldab õigus 
ning ühtlasi on kehtestatud piisavad 
meetmed andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

(Vt artikli 9 lõike 1 sõnastust, Jan Philipp Albrechti muudatusettepanek.)

Muudatusettepanek 207
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.
Teave kohandatakse andmesubjektiga, 
kasutades vajaduse korral lihtsat keelt 
ja/või võõrkeelt.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud, 
eriti kui andmesubjekt on laps.

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud. Kui 
asjaomane isik on laps, siis on oluline, et 
ta saaks tema mõistmisvõimele 
kohandatud teavet. Selle teabega võib 
kaasneda ka individuaalne abi.

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.

(28) Selleks et andmesubjekt saaks oma 
õigusi kasutada, peaks temale esitatav 
teave olema lihtsalt kättesaadav, arusaadav 
ning selgelt ja arusaadavalt sõnastatud. Kui 
andmesubjekt on laps, tuleks teave esitada 
lapsesõbralikul viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 11 muutmisega.

Muudatusettepanek 212
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 214
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Andmesubjekte tuleks nende isikuandmete kogumise õiguslikust alusest teavitada. Sellega 
tagatakse samuti, et vastutav andmetöötleja on isikuandmete kogumisel alati teadlik oma 
tegevuse õiguslikust alusest. Profiilianalüüsi tegemisel tuleks esitada selle kohta teave.

Muudatusettepanek 216
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda tema kohta 
kogutud andmetega ja õigus selle õiguse 
lihtsale kasutamisele. Seetõttu peaks igal 
andmesubjektil olema õigus teada eelkõige 
andmete töötlemise eesmärke, 

(32) Selleks et töötlemisest teada ja 
kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
igaühel olema õigus tutvuda tema kohta 
kogutud andmetega ja õigus selle õiguse 
lihtsale kasutamisele. Seetõttu peaks igal 
andmesubjektil olema õigus teada 
võimaluse korral eelnevalt eelkõige 
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ajavahemikku ja andmete vastuvõtjaid, 
sealhulgas kolmandates riikides, ning saada 
eelneva kohta teavet. Andmesubjektil 
peaks olema võimalik saada koopia teda 
käsitlevatest töödeldavatest isikuandmetest.

andmete töötlemise eesmärke, 
ajavahemikku ja andmete vastuvõtjaid, 
sealhulgas kolmandates riikides, ning saada 
eelneva kohta teavet. Andmesubjektil 
peaks olema võimalik saada koopia teda 
käsitlevatest töödeldavatest isikuandmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigil tuleks asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades lubada võtta seadusandlikke 
meetmeid, millega nähakse ette 
andmesubjektile teabe hilisem või piiratud 
esitamine või esitamata jätmine sellises 
ulatuses ja seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede teenistuslike või 
õiguslike uurimiste, juurdluste või 
menetluste takistamise vältimiseks, 
kuritegude ennetamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisele kahjustamise vältimiseks ning 
riigi julgeoleku või andmesubjekti kaitseks 
või teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

(33) Liikmesriigil tuleks asjaomase isiku 
põhiõigusi ja õigustatud huvisid 
nõuetekohaselt arvestades lubada võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega nähakse 
ette andmesubjektile teabe hilisem või 
piiratud esitamine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede teenistuslike või õiguslike 
uurimiste, juurdluste või menetluste 
takistamise vältimiseks, kuritegude 
ennetamise, uurimise, avastamise või 
kuritegude eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramisele 
kahjustamise vältimiseks või 
andmesubjekti kaitseks või teiste isikute 
õiguste ja vabaduste kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigil tuleks asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades lubada võtta seadusandlikke 
meetmeid, millega nähakse ette 
andmesubjektile teabe hilisem või piiratud 
esitamine või esitamata jätmine sellises 
ulatuses ja seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede teenistuslike või 
õiguslike uurimiste, juurdluste või 
menetluste takistamise vältimiseks, 
kuritegude ennetamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisele kahjustamise vältimiseks ning 
riigi julgeoleku või andmesubjekti kaitseks 
või teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

(33) Liikmesriigil tuleks asjaomase isiku 
põhiõigusi ja õigustatud huvisid 
nõuetekohaselt arvestades lubada võtta 
seadusandlikke meetmeid, millega nähakse 
ette andmesubjektile teabe hilisem või 
piiratud esitamine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas rangelt vajalik ja 
proportsionaalne meede teenistuslike või 
õiguslike uurimiste, juurdluste või 
menetluste takistamise vältimiseks, 
kuritegude ennetamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisele kahjustamise vältimiseks ning 
riigi julgeoleku või andmesubjekti kaitseks 
või teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

Or. en

Selgitus

Selgitus seoses teabeõiguse piirangutega. (Vt artikli 11 lõike 4 sissejuhatava osa uut 
sõnastust.)

Muudatusettepanek 219
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
kustutamisele, kui andmete töötlemine ei 
ole kooskõlas käesolevas direktiivis 
sätestatud peamiste põhimõtetega. 
Isikuandmete töötlemise suhtes 
kriminaalasja kohtueelses ja kohtulikus 
menetluses võib teabe ja juurdepääsu ning 
isikuandmete kustutamise ja nende 

(36) Igal isikul peaks olema õigus teda 
käsitlevate isikuandmete parandamisele ja 
kustutamisele, kui andmete töötlemine ei 
ole kooskõlas käesolevas direktiivis 
sätestatud põhimõtetega. Isikuandmete 
töötlemise suhtes kriminaalasja kohtueelses 
ja kohtulikus menetluses võib teabe ja 
juurdepääsu ning isikuandmete kustutamise 
ja nende töötlemise piiramise õigust 
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töötlemise piiramise õigust teostada 
vastavalt kohtumenetlust käsitlevatele 
siseriiklikele õigusnormidele.

teostada vastavalt kohtumenetlust 
käsitlevatele siseriiklikele õigusnormidele.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist, et tagada käesoleva 
direktiivi nõuete täitmine. Käesoleva 
direktiivi alusel kehtestatud õigusnormide 
täitmise tagamiseks peaks vastutav töötleja 
võtma vastu eeskirjad ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid vastavalt eelkõige 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
põhimõtetele.

(38) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 
kaitsmine isikuandmete töötlemisel nõuab
vajalike tehniliste ja korralduslike 
meetmete võtmist, et tagada käesoleva 
direktiivi nõuete täitmine. Käesoleva 
direktiivi alusel kehtestatud õigusnormide 
täitmise tagamiseks peaks vastutav töötleja 
võtma vastu eeskirjad ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid vastavalt eelkõige 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
põhimõtetele.

Or. pt

Muudatusettepanek 221
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Andmesubjektide õiguste ja 
vabaduste kaitse ning vastutavate 
töötlejate ja volitatud töötlejate vastutuse 
tagamiseks tuleb käesoleva direktiiviga 
selgelt kindlaks määrata vastutuse jaotus, 
sealhulgas juhtudel, kui isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid määrab kindlaks vastutav 

välja jäetud
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töötleja koos teiste vastutavate töötlejatega 
ning kui töötlemistoimingut teostatakse 
vastutava töötleja nimel.

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artikli 20 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 222
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Kui on tõenäoline, et 
töötlemistoimingud kujutavad endast 
konkreetseid ohte andmesubjektide 
õigustele ja vabadustele nende laadi, 
ulatuse või eesmärkide tõttu, peavad 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
teostama andmekaitse mõjuhinnangu, mis 
peaks konkreetsemalt sisaldama 
kavandatavaid meetmeid, kaitsemeetmeid 
ja mehhanisme, et tagada isikuandmete 
kaitse ja tõendada vastavust käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Kõnealuses tundlikus valdkonnas 
tuleks isikuandmeid töödelda alles pärast 
andmekaitse mõjuhinnangu teostamist. 



PE506.127v01-00 34/141 AM\928472ET.doc

ET

Enne isikuandmete töötlemise uute 
süsteemide kavandamist peaksid 
liikmesriigid seetõttu hindama 
kavandatavate töötlemistoimingute mõju 
isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Selleks et ennetavate meetmetega 
tagada andmesubjekti õiguste kaitse, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
teatavatel juhtudel enne isikuandmete 
töötlemise algust konsulteerima 
järelevalveasutusega.

(41) Selleks et ennetavate meetmetega 
tagada andmesubjekti õiguste kaitse, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
teatavatel juhtudel enne isikuandmete 
töötlemise algust konsulteerima 
järelevalveasutusega. Lisaks peab juhul, 
kui andmekaitse mõjuhinnang osutab, et 
on tõenäoline, et töötlemistoimingud 
kujutavad konkreetseid suuri ohte 
andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 
järelevalveasutus suutma vältida enne 
toimingute alustamist riskantset 
töötlemist, mis ei vasta käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Selleks et ennetavate meetmetega 
tagada andmesubjekti õiguste kaitse, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 

(41) Selleks et ennetavate meetmetega 
tagada andmesubjekti õiguste kaitse, peaks 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
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teatavatel juhtudel enne isikuandmete 
töötlemise algust konsulteerima 
järelevalveasutusega.

teatavatel juhtudel enne isikuandmete 
töötlemise algust konsulteerima 
järelevalveasutusega. Kui on tõenäoline, et 
töötlemistoimingud kujutavad 
konkreetseid suuri ohte andmesubjektide 
õigustele ja vabadustele, peab 
järelevalveasutus suutma vältida enne 
toimingute alustamist töötlemist, mis ei 
vasta käesolevale direktiivile, ja tegema 
ettepanekuid sellise olukorra 
parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Isikuandmetega seotud rikkumine, kui 
sellega piisavalt ja õigeaegselt ei tegeleta, 
võib asjaomasele üksikisikule põhjustada 
olulist majanduslikku ja sotsiaalset kahju 
ning rikkuda tema mainet. Seetõttu peaks 
vastutav töötleja teatama sellisest 
rikkumisest riigi pädevale asutusele niipea, 
kui ta sellest teada saab. Üksikisikut, kelle 
isikuandmeid või eraelu võib rikkumine 
kahjustada, tuleks põhjendamatu 
viivituseta teavitada, et ta saaks võtta 
tarvitusele vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 
puutumatust kahjustavaks rikkumiseks 
tuleks pidada sellist rikkumist, mille 
tulemuseks võib olla identiteedivargus või 
pettus, füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine seoses 
isikuandmete töötlemisega.

(42) Isikuandmetega seotud rikkumine, kui 
sellega piisavalt ja õigeaegselt ei tegeleta, 
võib asjaomasele üksikisikule põhjustada 
olulist majanduslikku ja sotsiaalset kahju 
ning rikkuda tema mainet. Seetõttu peaks 
vastutav töötleja teatama sellisest 
rikkumisest riigi pädevale asutusele niipea, 
kui ta sellest teada saab. Üksikisikut, kelle 
isikuandmeid või eraelu võib rikkumine 
kahjustada, tuleks põhjendamatu 
viivituseta teavitada, et ta saaks võtta 
tarvitusele vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 
puutumatust kahjustavaks rikkumiseks 
tuleks pidada sellist rikkumist, mille 
tulemuseks võib olla identiteedivargus või 
pettus, füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine või 
majanduslik või sotsiaalne kahju seoses 
isikuandmete töötlemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Isikuandmetega seotud rikkumine, kui 
sellega piisavalt ja õigeaegselt ei tegeleta, 
võib asjaomasele üksikisikule põhjustada 
olulist majanduslikku ja sotsiaalset kahju 
ning rikkuda tema mainet. Seetõttu peaks 
vastutav töötleja teatama sellisest 
rikkumisest riigi pädevale asutusele niipea, 
kui ta sellest teada saab. Üksikisikut, kelle 
isikuandmeid või eraelu võib rikkumine 
kahjustada, tuleks põhjendamatu 
viivituseta teavitada, et ta saaks võtta 
tarvitusele vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 
puutumatust kahjustavaks rikkumiseks 
tuleks pidada sellist rikkumist, mille 
tulemuseks võib olla identiteedivargus või 
pettus, füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine seoses 
isikuandmete töötlemisega.

(42) Isikuandmetega seotud rikkumine, kui 
sellega piisavalt ja õigeaegselt ei tegeleta, 
võib asjaomasele üksikisikule põhjustada 
olulist majanduslikku ja sotsiaalset kahju 
ning rikkuda tema mainet. Seetõttu peaks 
vastutav töötleja teatama sellisest 
rikkumisest riigi pädevale asutusele niipea, 
kui ta sellest teada saab. Üksikisikut, kelle 
isikuandmeid või eraelu võib rikkumine 
kahjustada, tuleks põhjendamatu 
viivituseta teavitada, et ta saaks võtta 
tarvitusele vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 
puutumatust kahjustavaks rikkumiseks 
tuleks pidada sellist rikkumist, mille 
tulemuseks võib olla identiteedivargus või 
pettus, füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatamise vormide ja korra kohta 
üksikasjalike eeskirjade koostamisel 
tuleks arvesse võtta rikkumise asjaolusid, 
sealhulgas seda, kas isikuandmed olid 
kaitstud asjakohaste tehniliste 
kaitsemeetmetega, et tõhusalt vähendada 
väärkasutuse tõenäosust. Lisaks tuleks 

välja jäetud
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sellistes eeskirjades ja sellises korras võtta 
arvesse pädevate asutuste õigustatud huvi 
juhtudel, kui varajane avalikustamine 
võib tarbetult takistada rikkumise 
asjaolude uurimist.

Or. de

Selgitus

Väljajätmine seoses artiklite 28 ja 29 muutmisega.

Muudatusettepanek 229
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 230
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Osa töötlemise vorme, näiteks 
profiilianalüüs, tundlike andmete 
töötlemine, avalike ruumide jälgimine 
(sealhulgas videovalve) ning geneetiliste 
ja biomeetriliste andmete või laste 
andmete töötlemine, kujutavad endast 
erilist riski. Nende riskide käsitlemiseks 
peaksid vastutavad töötlejad selliste 
töötlemistoimingute teostamiseks viima 
läbi mõjuhinnangu nende põhiõigustele 
avaldatava mõju kohta. Nimetatud 
mõjuhinnang peaks selgitama riske ja 
nende käsitlemiseks võetavaid meetmeid, 
eelkõige seoses diskrimineerimisega. 
Vastutavad töötlejad peaksid selles 
kontekstis küsima andmesubjektide või 
nende esindajate arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
peaks määrama isiku, kes abistab teda 
käesoleva direktiivi alusel kehtestatud 
õigusnormide täitmise kontrollimisel. 
Pädeva asutuse mitme üksuse jaoks võib 
määrata ühe andmekaitseametniku.
Andmekaitseametnikel peab olema 
võimalik täita oma ülesandeid sõltumatult 
ja tulemuslikult.

(44) Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
peaks määrama isiku, kes abistab teda 
käesoleva direktiivi alusel kehtestatud 
õigusnormide täitmise kontrollimisel.
Andmekaitseametnikel peab olema 
võimalik täita oma ülesandeid sõltumatult 
ja tulemuslikult. See hõlmab huvide 
konflikte vältivaid eeskirju, mis tagavad 
piisavas koguses ressursid ja asjakohase 
halduskuuluvuse, et vältida vastutavate 
töötlejate sekkumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 233
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE506.127v01-00 40/141 AM\928472ET.doc

ET

komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või rahvusvaheline organisatsioon tagab 
isikuandmete kaitse piisava taseme, või kui 
on kehtestatud piisavad kaitsemeetmed.

edastada, kui komisjon on teinud otsuse, et 
kolmas riik või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Kolmanda riigi pädevatele 
avaliku sektori asutustele edastatud 
andmeid ei tohiks hiljem töödelda 
eesmärkidel, mis erinevad nende andmete 
edastamise eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Andmete vahendatud edastamine 
kolmandate riikide pädevate asutuste või 
rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, 
kellele on isikuandmed edastatud, peaks 
olema lubatud üksnes juhul, kui andmete 
vahendatud edastamine on vajalik samal 
erieesmärgil nagu algne edastamine ning 
teine andmete vastuvõtja on samuti pädev 
avaliku sektori asutus. Selline vajadus 
võib tekkida näiteks siis, kui vahendatud 
edastamine on vajalik algset edastamist 
põhjendanud samasuguste kuritegude 
tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks 
või kuritegude eest vastutusele võtmiseks 
või algset edastamist põhjendanud 
samasuguste kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramiseks. Hiliseimaid 
vahendatud edastamisi ei tohiks lubada 
üldistel õiguskaitse põhjustel. Lisaks 
peaks algse edastamise teostanud pädev 
asutus andma vahendatud edastamiseks 
nõusoleku.

Or. en
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Muudatusettepanek 235
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Komisjon võib teha terves ELis 
kohaldatava otsuse, et teatavad kolmandad 
riigid, kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline
organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 
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.

(46) Komisjon võib teha terves ELis 
kohaldatava otsuse, et teatavad kolmandad 
riigid, kolmanda riigi territoorium või 
rahvusvaheline organisatsioon pakub 
isikuandmete kaitset piisaval tasemel, 
tagades seega terves ELis 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.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Komisjon võib teha terves ELis 
kohaldatava otsuse, et teatavad kolmandad 
riigid, kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 
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.

(46) Komisjon võib teha terves ELis 
kohaldatava otsuse, et teatavad kolmandad 
riigid, kolmanda riigi territoorium või 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 
piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 
õiguskindluse ja ühtsuse seoses 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, mis tagavad 
isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel 
juhul võib isikuandmeid kõnealustesse 
riikidesse või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastada ilma 
täiendava loata.
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Or. en

Muudatusettepanek 237
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Komisjonil peaks olema võimalus 
tunnistada, et kolmanda riigi, kolmanda 
riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse tase ei ole piisav. 
Sellest tulenevalt tuleks isikuandmete 
edastamine kõnealusele kolmandale riigile 
keelata, välja arvatud juhul, kui 
isikuandmeid edastatakse vastavalt 
rahvusvahelisele lepingule või piisavate 
kaitsemeetmete kehtestamisel või 
erandina. Sellisel juhul tuleks ette näha 
komisjoni ja sellise kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni vahelise 
konsulteerimise kord. Komisjoni sellist 
otsust kohaldatakse, ilma et see piiraks 
võimalust isikuandmeid edastada pärast 
asjakohaseid kaitsemeetmete võtmist või 
käesolevas direktiivis sätestatud erandina.

(48) Komisjonil peaks olema võimalus 
tunnistada, et kolmanda riigi, kolmanda 
riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse tase ei ole piisav. 
Sellest tulenevalt tuleks isikuandmete 
edastamine kõnealusele kolmandale riigile 
keelata, välja arvatud juhul, kui 
isikuandmeid edastatakse vastavalt 
rahvusvahelisele lepingule, millega 
tagatakse käesolevas direktiivis sätestatud 
miinimumtasemel kaitse, või erandina. 
Sellisel juhul tuleks ette näha komisjoni ja 
sellise kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni vahelise konsulteerimise 
kord.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Komisjonil peaks olema võimalus 
tunnistada, et kolmanda riigi, kolmanda 
riigi territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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isikuandmete kaitse tase ei ole piisav. 
Sellest tulenevalt tuleks isikuandmete 
edastamine kõnealusele kolmandale riigile 
keelata, välja arvatud juhul, kui 
isikuandmeid edastatakse vastavalt 
rahvusvahelisele lepingule või piisavate 
kaitsemeetmete kehtestamisel või erandina. 
Sellisel juhul tuleks ette näha komisjoni ja 
sellise kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni vahelise konsulteerimise 
kord. Komisjoni sellist otsust kohaldatakse, 
ilma et see piiraks võimalust isikuandmeid 
edastada pärast asjakohaseid 
kaitsemeetmete võtmist või käesolevas 
direktiivis sätestatud erandina.

Or. pt

Muudatusettepanek 239
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Isikuandmete edastamine ilma piisava 
kaitse otsuseta peaks olema lubatud ainult 
juhul, kui õiguslikult siduvas dokumendis 
on sätestatud isikuandmete kaitseks 
asjakohased kaitsemeetmed või kui 
vastutav töötleja või volitatud töötleja, 
olles hinnanud kõiki andmete 
edastamisega seotud asjaolusid, leiab, et 
isikuandmete kaitseks vajalikud 
kaitsemeetmed on võetud. Juhtumite 
puhul, mil isikuandmete edastamiseks 
puudub alus, tuleks lubada teha erandeid, 
kui edastamine on vajalik andmesubjekti 
või teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks 
ja andmesubjekti õigustatud huvi 
kaitsmiseks vastavalt andmeid edastava 
liikmesriigi õigusele, kui andmete 
edastamine on vajalik liikmesriigi või 
kolmanda riigi avalikku korda ähvardava 
vahetu ja tõsise ohu vältimiseks või kui 

(49) Isikuandmete edastamine ilma piisava 
kaitse otsuseta peaks olema lubatud ainult 
juhul, kui õiguslikult siduvas dokumendis 
on sätestatud isikuandmete kaitseks 
asjakohased kaitsemeetmed. Juhtumite 
puhul, mil isikuandmete edastamiseks 
puudub alus, tuleks lubada teha erandeid, 
kui edastamine on vajalik andmesubjekti 
või teise füüsilise isiku eluliste huvide 
kaitsmiseks ja andmesubjekti õigustatud 
huvi kaitsmiseks vastavalt andmeid 
edastava liikmesriigi õigusele, kui andmete 
edastamine on vajalik liikmesriigi või 
kolmanda riigi avalikku korda ähvardava 
vahetu ja tõsise ohu vältimiseks või kui 
edastamine on vajalik konkreetsete 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks,
avastamiseks, konkreetsete kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks 
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edastamine on vajalik konkreetsete 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks, kuritegude eest vastutusele 
võtmiseks ja kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks ning konkreetsete õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

ning konkreetsete õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 
Juhul kui komisjon on teinud ebapiisava 
kaitse otsuse, tuleks erandite kasutamist 
piirata juhtumitega, kui andmete 
edastamine on vajalik andmesubjekti või 
teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või 
kui andmete edastamine on vajalik 
liikmesriigi või kolmanda riigi avalikku 
korda ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
vältimiseks. Igal juhul tuleks neid 
erandeid kitsalt tõlgendada. Eelkõige ei 
tohiks nende erandite kasutamist lubada 
sagedaste, massiivsete või struktuursete 
edastamiste korral. Samuti peaks andmete 
kogus andmete edastamisel 
üksikjuhtumite kohta olema piiratud 
rangelt vajalike andmetega. Lisaks 
peaksid kõik eranditel põhinevad andmete 
edastamised olema igakülgselt 
dokumenteeritud. Nimetatud dokumendid 
peaksid olema järelevalveasutusele 
taotluse korral kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Järelevalveasutuse liikmetele 
esitatavad üldtingimused tuleks kehtestada 
igas liikmesriigis seadusega, milles on 
eelkõige ette nähtud, et liikmed nimetab 
ametisse kas liikmesriigi parlament või 
valitsus, ning sätestatud liikmete isikliku 
kvalifikatsiooni ja ametiseisundi nõuded.

(54) Järelevalveasutuse liikmetele 
esitatavad üldtingimused tuleks kehtestada 
igas liikmesriigis seadusega, milles on 
eelkõige ette nähtud, et liikmed nimetab 
ametisse liikmesriigi parlament, ning 
sätestatud liikmete isikliku kvalifikatsiooni 
ja ametiseisundi nõuded.

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 242
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 243
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 244
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
ja ühingul, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjekti andmete kaitsega 
seonduvaid õigusi ja huve ja mis on 
loodud liikmesriigi õiguse kohaselt, peaks 
olema õigus esitada järelevalveasutusele 

välja jäetud
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kaebus või kasutada andmesubjekti 
nõuetekohase volituse alusel 
andmesubjekti nimel õigust 
õiguskaitsevahendile või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 245
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(61) Mis tahes asutusel, organisatsioonil ja 
ühingul, mille eesmärk on kaitsta füüsiliste 
isikute õigusi ja huve ja mis on loodud 
liikmesriigi õiguse kohaselt, peaks olema 
õigus esitada järelevalveasutusele kaebus 
või kasutada andmesubjekti nimel õigust 
õiguskaitsevahendile või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine, või kui 
ta leiab, et vastutav töötleja ei ole täitnud 
isikuandmete lõimunud kaitse ja vaikimisi 
kaitse põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Kahju, mida üksikisikule võib 
põhjustada ebaseaduslik töötlemine, peaks 
kompenseerima vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, kes siiski võidakse 
sellest kohustusest vabastada, eelkõige kui 
ta tõestab, et kahju ei ole põhjustanud 
tema, vaid andmesubjekt ise või vääramatu 
jõud.

(64) Rahalise või mitterahalise kahju, 
mida üksikisikule võib põhjustada 
ebaseaduslik töötlemine, peaks 
kompenseerima vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, kes siiski võidakse 
sellest kohustusest vabastada üksnes siis, 
kui ta tõestab, et kahju ei ole põhjustanud 
tema, vaid eelkõige andmesubjekt ise või 
vääramatu jõud.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65 a) Euroopa Liidus on isikuandmete 
edastamine teistele asutustele või 
eraõiguslikele isikutele keelatud, välja 
arvatud juhul, kui edastamine on 
õigusega kooskõlas ja vastuvõtja on 
asutatud liikmesriigis ja edastamist ei 
takista andmesubjekti õiguspärased 
konkreetsed huvid ning edastamine on 
vajalik andmeid edastava vastutava 
töötleja jaoks temale seaduslikult 
määratud ülesande täitmiseks või avaliku 
korra jaoks vahetu ja tõsise ohu 
vältimiseks või üksikisikute õigustele 
tõsise kahju vältimiseks. Vastutav töötleja 
peab teavitama vastuvõtjat töötlemise 
eesmärgist. Samuti tuleb vastuvõtjat 
teavitada töötlemispiirangutest ja tagada, 
et neid piiranguid täidetakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65 a) Euroopa Liidus on isikuandmete 
edastamine teistele asutustele või 
eraõiguslikele isikutele keelatud, välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik avaliku 
korra jaoks vahetu ja tõsise ohu 
vältimiseks või üksikisikute õigustele 
tõsise kahju vältimiseks. Vastutav töötleja 
peab teavitama vastuvõtjat töötlemise 
eesmärgist. Samuti tuleb vastuvõtjat 
teavitada töötlemispiirangutest ja tagada, 
et neid piiranguid täidetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Selleks et täita käesoleva direktiivi 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele, ning 
tagada ELis isikuandmete vaba 
vahetamine pädevate asutuste vahel, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Delegeeritud õigusaktidega tuleks 
eelkõige reguleerida järelevalveasutuse 
teavitamist isikuandmetega seotud 
rikkumistest. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 

välja jäetud
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delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja poolne 
dokumenteerimine, töötlemise turvalisus 
ja eelkõige krüpteerimisstandardid, 
järelevalveasutuse teavitamine 
isikuandmetega seotud rikkumisest ning 
kolmanda riigi, kolmanda riigi 
territooriumi või töötlemissektori või 
rahvusvahelise organisatsiooni 
isikuandmete kaitse piisava taseme 
kindlakstegemine. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 251
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 252
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 253
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 254
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Selleks et tagada isikuandmete 
igakülgne ja järjekindel kaitsmine terves 

välja jäetud
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liidus, tuleks kooskõlas käesoleva 
direktiiviga muuta rahvusvahelisi 
lepinguid, mille liikmesriigid on sõlminud 
enne käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. de

Muudatusettepanek 255
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 256
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 257
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi alusel
liikmesriigid:

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

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema luua kogu Euroopas kehtiv minimaalse kaitse nõue, mitte 
asendada riigisisest korda. Seetõttu peab liikmesriikidel olema selge sõnaga lubatud 
kehtestada rangemaid nõudeid.

Muudatusettepanek 258
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi alusel liikmesriigid: 2. Käesoleva direktiivi miinimumnõuded 
ei takista liikmesriikidel jätta 
isikuandmete kaitseks kehtima sätteid, mis 
tagavad suurema kaitse, ega selliseid 
sätteid vastu võtta. Käesoleva direktiivi 
alusel liikmesriigid vähemalt:
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Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema luua kogu Euroopas kehtiv minimaalse kaitse nõue. Eesmärk 
ei ole asendada riigisisest korda. Seetõttu peab liikmesriikidel olema selge sõnaga lubatud 
kehtestada rangemaid nõudeid. Viide õiguskomisjoni arvamuse projektile.

Muudatusettepanek 259
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 260
Carlos Coelho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 261
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kaitsevad füüsiliste isikute põhiõigusi ja 
-vabadusi, eriti nende õigust oma
isikuandmete kaitsele, nagu ka 
mittediskrimineerimisele soo, rassi, 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude või haiguse, vanuse 
või seksuaalse sättumuse alusel, ning

Or. pt

Muudatusettepanek 262
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 263
Carlos Coelho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) tagavad, et pädevate ametiasutuste 
vahelist isikuandmete vahetamist liidus ei 
piirata ega keelata põhjustel, mis on seotud 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 16 sätestatud 
andmete vabale liikumisele. Andmete 
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vaba liikumist ei kohaldata liikmesriikide 
suhtes, kelle jaoks see õigusakt ei ole 
siduv.

Or. pt

Muudatusettepanek 264
Nuno Melo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 265
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Direktiivi kohaldatakse isikuandmete 
täielikult või osaliselt automatiseeritud 
töötlemise suhtes ja isikuandmete 
automatiseerimata töötlemise suhtes, kui 
kõnealused isikuandmed kuuluvad 
toimikusüsteemi või kui need kavatsetakse 
toimikusüsteemi kanda. Direktiivi ei 
kohaldata isikuandmete suhtes, mis on 
salvestatud või mis tuleb salvestada 
paberkandjal hoitavasse toimikusse või 
toimikute kogumisse.

Or. de
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Muudatusettepanek 266
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Liidus on isikuandmete 
töötlemiseks või vahetamiseks pädevate 
asutuste poolt vaja õiguslikku alust liidu 
või liikmesriigi õiguses. Käesolev direktiiv 
sellist õiguslikku alust iseenesest ei paku.

Or. en

Selgitus

Selgitus: Isikuandmete töötlemiseks ja vahetamiseks on endiselt vaja täiendavat õiguslikku 
alust. Käesolev direktiiv üksnes ühtlustab andmekaitse-eeskirju selliste juhtumite jaoks.

Muudatusettepanek 267
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõistet „riigi julgeolek” tõlgendatakse eri liikmesriikides erinevalt. Selguse huvides tuleks 
piirduda määratlusega „muu kui liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluv”, et vältida olukorda, 
kus liikmesriigid võivad viidata töötlemisel käesoleva direktiivi kohasele riigi julgeolekuga 
seotud erandile.
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Muudatusettepanek 268
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 269
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 270
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu välja jäetud
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institutsioonid, organid ja asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmekaitse kõikehõlmav lähenemisviis tähendab ka liidu institutsioonide, organite ja 
asutuste kaasamist käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 273
Axel Voss

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

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 274
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või esile 
tõstetud või otseselt või kaudselt üksi või 
koos seonduvate andmetega tuvastatav 
vahenditega, mida vastutav töötleja või mis 
tahes muu füüsiline või juriidiline isik, 
tavaliselt kasutavad, nagu kordumatu 
tunnus, identifitseerimiskood, 
asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 
samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist, sotsiaalset või 
soolist tunnust või seksuaalset sättumust;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 276
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või esile 
tõstetud või otseselt või kaudselt üksi või 
koos seonduvate andmetega tuvastatav
vahenditega, mida vastutav töötleja või mis 
tahes muu füüsiline või juriidiline isik 
tavaliselt kasutavad, nagu kordumatu 
tunnus, asukohaandmed ja veebi- või 
veebiväline identifikaator, samuti üks või 
mitu isiku füüsilist, füsioloogilist, 
geneetilist, vaimset, majanduslikku, 
kultuurilist, sotsiaalset või soolist tunnust 
või seksuaalset sättumust;

Or. en
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Selgitus

Et tagada hea kaitse, on oluline, et mõisteid „isikuandmed” ja „andmesubjekt” ei määratleta 
liiga kitsalt. Käesolevat direktiivi tuleks ilmselgelt kohaldada üksnes andmete suhtes, mis 
võimaldavad esiletõstmist, ning selge peaks olema see, et veebi- ja veebiväliseid 
identifikaatoreid tuleks enamikul juhtudel käsitleda isikuandmetena. Nn tulevikukindlaks 
kaitseks on tähtis, et mõisted „isikuandmed” ja „andmesubjekt” oleksid laiaulatuslikud. See 
määratlus tagab sidususe andmekaitsemäärusega.

Muudatusettepanek 277
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „kuritegu” − ka selline tegu, mis on 
siseriikliku õiguse kohaselt 
haldusasutuste poolt õiguserikkumisena 
karistatav ja mille suhtes tehtud otsuse 
põhjal võib alustada menetlust eelkõige 
kriminaalasjades pädevas kohtus;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek toetub Euroopa Liidu vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklile 3.

Muudatusettepanek 278
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „profiilianalüüs” – andmete igas 
vormis automaattöötlemine, mille 
eesmärk on hinnata füüsilise isiku 
teatavaid isikuomadusi või analüüsida ja 
prognoosida konkreetsemalt selle isiku 
majanduslikku olukorda, asukohta, 
tervist, isiklikke eelistusi, usaldusväärsust 
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või käitumist;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Nuno Melo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „profiilianalüüs” – isikuandmete 
automaattöötlemine, mis seisneb isiku 
kategooriasse liigitamises eelkõige tema 
suhtes otsuste tegemiseks või tema isiklike 
eelistuste, käitumise ja hoiakute 
analüüsimiseks või prognoosimiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 280
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 281
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhuslik või 
ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, 
muutmine ja loata avalikustamine või 
neile juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 282
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) „isikuandmetega seotud rikkumine” –
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhuslik või 
ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, 
muutmine ja loata avalikustamine või 
juurdepääs neile;

Or. en

Selgitus

Isikuandmetega seotud rikkumise põhjus ei ole oluline. Turvanõuete rikkumise asemel võib 
esineda ka õnnetusi, hooletust või muid põhjuseid.

Muudatusettepanek 283
Carlos Coelho

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

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 284
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „markeerima” – salvestatud 
isikuandmeid tähistama kavatsuseta 
piirata nende töötlemist tulevikus;

Or. nl

Selgitus

Selgitus: kooskõlas ettepanekuga võtta vastu direktiiv andmekaitse raamotsuse kohta (artikli 
2 punkt j). Artiklis 16 on nimetatud vastutava töötleja kohustus andmed markeerida. Mõistet 
„markeerima“ ei ole samas täpsemalt määratletud. Selle muudatusettepanekuga 
määratletakse see mõiste.

Muudatusettepanek 285
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „isikuandmete lõimitud kaitse” –
andmekaitse integreerimine tehnoloogia 
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kogu olelustsüklisse, algsest 
projekteerimisest selle kasutuselevõtu, 
kasutamise ja lõpliku kõrvaldamiseni;

Or. es

Selgitus

Esitatakse isikuandmete lõimitud kaitse määratlus, sest direktiivi tekstis kasutatakse seda 
mõistet.

Muudatusettepanek 286
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) „vaikimisi andmekaitse” – teenuste 
ja kaupade privaatsuse suvandite 
konfigureerimine selliselt, et need 
vastavad andmekaitse üldpõhimõtetele, 
nagu läbipaistvus, andmehulga 
minimeerimine, kasutusotstarbe 
piiramine, puutumatus, säilitusaja 
minimeerimine, sekkumisvõimalus või 
aruandlus;

Or. es

Selgitus

Esitatakse isikuandmete vaikimisi kaitse määratlus, sest direktiivi tekstis kasutatakse seda 
mõistet.

Muudatusettepanek 287
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 288
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 289
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 290
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 d) „pädev asutus” − mis tahes asutus, 
kes vastutab kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise
eest, seahulgas liidu institutsioonid, 
organid, ametid ja asutused;

Or. de

Muudatusettepanek 291
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

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

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 292
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

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

Or. en

Selgitus

Sarnane isikuandmete kaitse üldmääruse ettepaneku vastava muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 293
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult ning läbipaistval viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Jan Philipp Albrecht

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

a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja 
seaduslikult;

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

Or. en

Muudatusettepanek 295
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 
kindlaksmääratud ning õiguspärastel 
eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
vastuolus;

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 
kindlaksmääratud ning õiguspärastel 
eesmärkidel ning neid ei kasutata hiljem
muul otstarbel, isegi kui see on nõuetele 
vastav, välja arvatud juhul, kui see on 
seadusega ette nähtud;

Or. pt

Muudatusettepanek 296
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ega ületa minimaalset vajalikku hulka, 
mida on andmete töötlemiseks vaja; neid 
tohib töödelda vaid seni, kuni vastava 
otstarbe jaoks ei ole vaja andmete 
anonüümseks muutmist;

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 297
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) isikuandmed on piisavad ja asjakohased 
ning võimalikult palju piiratud otstarbega, 
mille tarvis neid töödeldakse;

Or. en

Muudatusettepanek 298
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) isikuandmed on piisavad, asjakohased ja 
piiratud vajaliku miinimumiga, mille 
tarvis neid töödeldakse; neid töödeldakse 
ainult juhul ja seni, kuni otstarvet ei saa 
täita, töödeldes teavet, mis ei hõlma 
isikuandmeid; eraõiguslike isikute või 
muude avaliku sektori asutuste valduses 
olevatele isikuandmetele pääsetakse 
juurde üksnes kuritegude uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks vastavalt 
vajaduse ja proportsionaalsuse nõuetele, 
mille iga liikmesriik määratleb 
siseriiklikus õiguses vastavalt 
asjakohastele sätetele Euroopa Liidu või 
rahvusvahelises avalikus õiguses ning 
eriti Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis, 
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nagu Euroopa Inimõiguste Kohus seda 
tõlgendab;

Or. en

Selgitus

Oluline täpsustus, et vähendada lõhet andmekaitsedirektiivi ja -määruse vahel ning tagada, et 
isikuandmete edastamine määruse reguleerimisalast direktiivi reguleerimisalasse on kaetud.

Muudatusettepanek 299
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) isikuandmed on piisavad, asjakohased ja 
piiratud vajaliku miinimumiga, mille 
tarvis neid töödeldakse; neid töödeldakse 
üksnes juhul ja nii kaua, kui otstarvet ei 
ole võimalik saavutada vähem sekkuvate 
vahenditega;

Or. en

Muudatusettepanek 300
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmed on täpsed, nende kvaliteeti 
kontrollitakse regulaarselt ja vajaduse 
korral ajakohastatakse ning et võetakse 
kõik meetmed, et töötlemise eesmärgi 
seisukohalt ebatäpsed isikuandmed 
kustutakse või parandatakse viivitamata;

Or. pt

Muudatusettepanek 302
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmed on täpsed ja ajakohastatud 
ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, 
et ebatäpsed isikuandmed kustutada või 
parandada viivitamata;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Axel Voss

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

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

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada, kuid 
siiski mitte kauem, kui see on vajalik 
nende eesmärkide täitmiseks, milleks 
isikuandmeid töödeldakse;

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 304
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 305
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) isikuandmeid võivad oma ülesannete 
täitmisel töödelda ja kasutada ainult 
pädevate asutuste pädevad töötajad.
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Or. de

Muudatusettepanek 306
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja on 
võimeline iga töötlemistoimingu puhul 
tõendama, et töötlemine vastab 
käesolevale direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja on 
võimeline iga töötlemistoimingu puhul 
tõendama, et töötlemine vastab 
käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas andmekaitsemäärust käsitleva raporti projektiga.

Muudatusettepanek 308
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) isikuandmeid töödeldakse sellisel 
viisil, et see võimaldab andmesubjektil 
tõhusalt teostada oma artiklites 10–17 
kirjeldatud õigusi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas andmekaitsemäärust käsitleva raporti projektiga.

Muudatusettepanek 309
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) isikuandmetele pääseb juurde või 
need tehakse kättesaadavaks ainult 
nõuetekohaselt volitatud töötajatele 
pädevates asutustes, kes vajavad neid 
andmeid oma ülesannete täitmiseks, mille 
puhul tuleb rakendada ranget 
kasutajaprofiili haldamise poliitikat.

Or. pt

Muudatusettepanek 310
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmeid, mida esialgu töödeldi muudel 
kui artikli 1 lõikes 1 osutatud eesmärkidel, 
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võib kasutada üksnes kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise või 
nende eest vastutusele võtmise 
eesmärkidel, eeldusel, et neid töödeldakse 
vastavalt kehtivale õiguslikule alusele, mis
tagab andmesubjektile piisava õiguste 
kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid sätestavad, et ainult 
pädevatel asutustel võib olla juurdepääs 
isikuandmetele, mida esialgu töödeldi 
muudel kui artikli 1 lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel, kui neid volitab selleks 
konkreetselt liidu või liikmesriigi õigus, 
mis peab vastama artikli 7 lõikes 1 a 
sätestatud nõuetele, ja nad peavad 
tagama, et
a) juurdepääsu lubavad ainult 
nõuetekohaselt volitatud töötajad oma 
ülesannete täitmisel, juhul kui konkreetsel 
juhtumil suudab pädev asutus tõendada, 
et isikuandmete töötlemine on vajalik ja 
proportsionaalne kuritegude 
tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks;
b) juurdepääsutaotlused on kirjalikud, 
põhjendatud ja osutavad taotluse 
õiguslikule põhjusele ning
c) kirjalik taotlus peab olema 
dokumenteeritud ning
d) rakendatakse asjakohaseid 
kaitsemeetmeid, et tagada põhiõiguste ja -
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vabaduste kaitsmine seoses isikuandmete
töötlemisega. Kõnealused kaitsemeetmed 
ei tohi piirata isikuandmetele juurdepääsu 
eritingimusi, nagu kohtulik volitamine 
kooskõlas liikmesriigi õigusega, ja peavad 
täiendama neid.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikuandmeid, mida algselt koguti muul 
eesmärgil, tohib kasutada ainult 
kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks ja kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks kooskõlas 
õigusnormidega, mis tagavad kõnealuse 
isiku eraelu piisava kaitse.

Or. nl

Selgitus

Andmete mittesihipäraseks kasutuseks peab riiklikus õiguses olema piisav seaduslik alus.

Muudatusettepanek 313
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Säilitamise ja läbivaatamise ajalised 

piirangud
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
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meetmed tagamaks, et kui käesoleva 
direktiivi mõistes isikuandmed ei ole enam 
vajalikud otstarbeks, milleks neid koguti 
ja hiljem töödeldi, siis pädevad asutused 
kustutavad need isikuandmed.
2. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad mehhanismid 
kindlustamaks, et luuakse ajalised 
piirangud isikuandmete kustutamiseks ja 
andmete säilitamise vajaduse 
perioodiliseks läbivaatamiseks, sealhulgas 
säilitamise ajavahemike 
kindlaksmääramiseks isikuandmete eri 
kategooriate puhul. Kehtestatakse 
menetlusega seotud meetmed tagamaks, et 
järgitakse kõnealuseid ajalisi piiranguid 
või perioodilise läbivaatamise 
ajavahemikke.

Or. pt

Muudatusettepanek 314
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Andmesubjektide kategooriad

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja eristab isikuandmeid selgelt 
andmesubjektide kategooriate kaupa, 
nimelt:
a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kurteo;

b) isikud, kes on kuriteos süüdi mõistetud;
c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;
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d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse 
käigus võidakse kutsuda tunnistusi 
andma, isikud, kellelt võib saada teavet 
kuriteo kohta, ning punktides a ja b 
osutatud isikute kontaktisikud ja nendega 
seotud isikud ning
e) isikud, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

Or. nl

Muudatusettepanek 315
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Andmesubjektide kategooriad

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja eristab isikuandmeid selgelt 
andmesubjektide kategooriate kaupa, 
nimelt:
a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kurteo;

b) isikud, kes on kuriteos süüdi mõistetud;
c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;
d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse 
käigus võidakse kutsuda tunnistusi 
andma, isikud, kellelt võib saada teavet 
kuriteo kohta, ning punktides a ja b 
osutatud isikute kontaktisikud ja nendega 
seotud isikud ning
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e) isikud, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

Or. de

Muudatusettepanek 316
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Andmesubjektide kategooriad

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja eristab isikuandmeid selgelt 
andmesubjektide kategooriate kaupa, 
nimelt:
a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kurteo;

b) isikud, kes on kuriteos süüdi mõistetud;
c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;
d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse 
käigus võidakse kutsuda tunnistusi 
andma, isikud, kellelt võib saada teavet 
kuriteo kohta, ning punktides a ja b 
osutatud isikute kontaktisikud ja nendega 
seotud isikud ning
e) isikud, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kurteo;

b) isikud, kes on kuriteos süüdi mõistetud;
c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;
d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse 
käigus võidakse kutsuda tunnistusi 
andma, isikud, kellelt võib saada teavet 
kuriteo kohta, ning punktides a ja b 
osutatud isikute kontaktisikud ja nendega 
seotud isikud ning
e) isikud, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

Or. de

Selgitus

Eristamise ja liigitamise vajadus puudub. Selle praktiline kasu on küsitav ja see tekitaks palju 
bürokraatiat ja suuri kulusid. Õiguslikke tagajärgi ei ole nimetatud. Jääb lahtiseks, millised 
õiguslikud tagajärjed eristusega seonduvad.

Muudatusettepanek 318
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 319
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 320
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kurteo;

a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud kuriteo;

Or. pt

Muudatusettepanek 321
Carlos Coelho



AM\928472ET.doc 85/141 PE506.127v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;

c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle kohta on 
faktilisi asjaolusid, mis annavad alust 
arvata, et nad võivad langeda kuriteo 
ohvriks;

Or. pt

Muudatusettepanek 322
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
annavad asjaolud alust arvata, et nad 
langenud kuriteo ohvriks;

c) kuriteoohvrid;

Or. pt

Muudatusettepanek 323
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse käigus 
võidakse kutsuda tunnistusi andma, isikud, 
kellelt võib saada teavet kuriteo kohta, ning 
punktides a ja b osutatud isikute 
kontaktisikud ja nendega seotud isikud
ning

d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse käigus 
võidakse kutsuda tunnistusi andma, isikud, 
kellelt võib saada teavet kuriteo kohta, ning 
punktides a ja b osutatud isikute 
kontaktisikud ja nendega seotud isikud;

Or. en
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Muudatusettepanek 324
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse käigus 
võidakse kutsuda tunnistusi andma, isikud, 
kellelt võib saada teavet kuriteo kohta, 
ning punktides a ja b osutatud isikute 
kontaktisikud ja nendega seotud isikud 
ning

d) isikud, keda kuriteo uurimise või sellele 
järgneva kriminaalmenetluse käigus 
võidakse kutsuda tunnistusi andma;

Or. en

Muudatusettepanek 325
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) isikud, kes võivad kuritegude kohta 
teavet anda;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) punktides a ja b nimetatud isikute 
kontaktisikud või kaasosalised ning
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Or. en

Muudatusettepanek 327
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikud, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 328
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Lubade väljastamine

1. Liikmesriigid määravad, et vastutav 
töötleja rakendaks hoolsuse ja 
proportsionaalsuse nõuetele vastavat 
lubade väljastamise süsteemi. 
2. Isikuandmeid töötlevad ainult 
inimesed, kellele on vastutav töötleja 
väljastanud vastava loa, ainult sel määral, 
kuivõrd see on vajalik töökohustuste 
edukaks täitmiseks ja kuivõrd väljastatud 
luba seda võimaldab.
3. Luba sisaldab selget kirjeldust andmete 
töötlemisest, milleks loa omanikul on 
õigus, ja töökohustustest, mille täitmiseks 
andmeid töödeldakse.

Or. nl
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Selgitus

Lubade abil saab tagada, et kuritegude avastamist ja kuritegude eest vastutusele võtmist 
puudutavaid isikuandmed töötlevad ainult inimesed, kes on vastutava töötleja poolt oma 
töökohustuste edukaks täitmiseks selleks volitatud. Isikuandmetele juurdepääsu omavate 
inimeste ringi piiramine on eelistatud andmesubjektide kategooriate eristamisele.

Muudatusettepanek 329
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid piiravad juurdepääsu 
isikuandmetele nõuetekohaselt volitatud 
töötajate kitsalt määratletud rühmaga. 

Or. en

Muudatusettepanek 330
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid sätestavad erieeskirjad 
sellise kategoriseerimise tagajärgede 
jaoks, võttes arvesse erinevaid eesmärke, 
mille jaoks andmeid kogutakse. Need 
erieeskirjad hõlmavad andmete 
kogumisele seatavaid tingimusi, andmete 
säilitamise tähtaegu, võimalikke 
piiranguid seoses andmesubjekti õigusega 
andmetega tutvuda ja saada teavet ning 
korda, mille alusel pääsevad andmetele 
ligi pädevad asutused.

Or. en
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Muudatusettepanek 331
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid sätestavad erieeskirjad 
sellise kategoriseerimise tagajärgede 
jaoks, võttes arvesse erinevaid eesmärke, 
mille jaoks andmeid kogutakse, ning 
sätestavad konkreetsed kaitsemeetmed 
isikuandmete töötlemiseks, mis hõlmavad 
isikuid, kes ei ole kuriteo kahtlusalused ja 
keda ei ole kuriteos süüdi mõistetud. Need 
erieeskirjad hõlmavad andmete 
kogumisele seatavaid tingimusi, andmete 
säilitamise tähtaegu, võimalikke 
piiranguid seoses andmesubjekti õigusega 
andmetega tutvuda ja saada teavet ning
korda, mille alusel pääsevad andmetele 
ligi pädevad asutused.

Or. en

Selgitus

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Muudatusettepanek 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punktides c, d ja e ettenähtud 
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isikuandmete kategooriate, s.o mitte 
kahtlusaluste isikute andmete ja eelkõige 
laste andmete suhtes peavad kehtima
eritingimused ja kaitsemeetmed, et tagada 
nende andmete proportsionaalne 
kasutamine ja eelkõige märksa lühem 
säilitamisaeg ning nende andmete 
säilitamise vajaduse regulaarne 
läbivaatamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 333
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Isikuandmeid võivad töödelda üksnes 
vastutava asutuse poolt nõuetekohaselt 
volitatud töötajad oma tööülesannete 
korraliku täitmise eesmärgil ja enda 
volituste piires.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Nimetatud volitus sisaldab ülesannete 
ja töötlemistoimingute protsesside ladusat 
kirjeldust, mille täitmiseks on asjaomased 
töötajad volitatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 335
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erineva täpsuse ja usaldusväärsusega 
isikuandmed

Täpsus

Or. de

Muudatusettepanek 336
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 337
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et võimalust 
mööda eristatakse raskete kuritegude 
kavandamise või toime panemisega muul 
viisil kui kahtlustatavana seotud olemist 
käsitlevate pehmete (s.o faktidel 
mittepõhinevate) andmete töötlemisel 
andmeid nende täpsuse ja usaldusväärsuse 
alusel.
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Or. nl

Selgitus

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Muudatusettepanek 338
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid sätestavad konkreetsed 
kaitsemeetmed isikuandmete töötlemiseks, 
mis hõlmavad isikuid, keda ei ole kuriteos 
süüdi mõistetud, või seoses nendega, kelle 
puhul ei ole mõjuvaid põhjuseid arvata, et 
nad on toime pannud kuriteo.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 340
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et isikuandmeid, 
mis on ebatäpsed, mittetäielikud või 
aegunud, enam ei edastata, ning et
eristatakse faktidel põhinevaid 
isikuandmeid hinnangutel põhinevatest 
isikuandmetest. Selleks kontrollivad 
pädevad asutused enne isikuandmete 
edastamist või kättesaadavaks tegemist 
nende kvaliteeti. Andmete edastamisel 
lisatakse võimaluse korral olemasolev 
teave, mis võimaldab andmeid vastuvõtval 
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liikmesriigil hinnata andmete täpsuse, 
täielikkuse, ajakohasuse ja 
usaldusväärsuse taset. Isikuandmeid, eriti 
algselt eraisiku valduses olnud andmeid, 
ei edastata ilma pädeva asutuse taotluseta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 341
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et võimalust 
mööda eristatakse lõikes 1 nimetatud 
andmete töötlemisel faktidel põhinevaid 
isikuandmeid hinnangutel põhinevatest 
isikuandmetest.

Or. nl

Selgitus

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Muudatusettepanek 342
Jan Philipp Albrecht



AM\928472ET.doc 95/141 PE506.127v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Kui ilmneb, et edastatud on ebaõigeid 
andmeid või andmeid on edastatud 
ebaseaduslikult, tuleb vastuvõtjat sellest 
viivitamata teavitada. Vastuvõtja on 
kohustatud andmed lõike 1 ja artikli 15 
kohaselt viivitamata parandama või 
artikli 16 kohaselt kustutama.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Töötlemise seaduslikkus

Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmete 
töötlemine on seaduslik ainult juhul ja 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik:
a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või
b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
c) andmesubjekti või teise isiku eluliste 
huvide kaitsmiseks või
d) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu tõkestamiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 344
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) pädeva astutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või
b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
c) andmesubjekti või teise isiku eluliste 
huvide kaitsmiseks või
d) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu tõkestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) avaliku huvi kaitsmiseks ohustavate 
kuritegelike võrgustike tegevuse eest, nt 
uimastid, kihlveod või rahapesu.

Or. en
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Muudatusettepanek 346
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kuritegude ennetamiseks ja 
uurimiseks.

Or. it

Selgitus

Andmekaitse individuaalne huvi tuleb ühitada kollektiivse huviga, et tagada turvalisus ja 
kaitsta seaduslikku majandust.

Muudatusettepanek 347
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Täiendav töötlemine vastuolulistel 

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

Or. en

Muudatusettepanek 348
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Töötlemise seaduslikkus; 

eesmärgipärasus
1. Isikuandmete töötlemine on seaduslik 
ainult sel juhul, kui ja kuivõrd see toimub 
järgmiste põhimõtete kohaselt.
2. Pädevad asutused võivad isikuandmeid 
koguda oma ülesannete raames 
konkreetsetel, selgelt kindlaksmääratud ja 
õiguspärastel eesmärkidel. Õiguspärane 
eesmärk on eelkõige andmete kogumisel
a) pädeva asutuse seadusjärgse, artikli 1 
lõike 1 kohase ülesande täitmiseks või
b) vastutava töötleja seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks või
c) andmesubjekti isikuandmete 
töötlemiseks tema nõusolekul ühe või 
mitme täpselt määratletud ülesande 
täitmise eesmärgil;
d) andmesubjekti õiguspäraste huvide 
kaitsmiseks;
e) mõne muu isiku õigustatud huvide 
kaitsmiseks, v.a juhul, kui andmesubjekti 
õiguspärane huvi on selgelt olulisem kui 
andmete töötlemine, või
f) avalikku julgeolekut ähvardava ohu 
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vältimiseks.
3. Isikuandmete töötlemine peab vastama 
samale eesmärgile, milleks andmeid 
koguti. Mõnel muul eesmärgil toimuv 
täiendav töötlemine on lubatud juhul, kui 
see
a) toimub õiguspärastel eesmärkidel 
(lõige 2);
b) on muu eesmärgi saavutamiseks 
vajalik;
c) ei ole vastuolus andmete kogumise 
eesmärkidega.
4. Erandina lõikest 3 võib isikuandmeid 
täiendavalt töödelda ajaloo, statistika või 
teadusega seotud eesmärkidel, eeldusel, et 
liikmesriigid näevad ette vajalikud 
kaitsemeetmed, näiteks andmete 
anonüümseks muutmise.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek lähtub raamotsuse 2008/977/JSK artiklist 3 ja sätestab täpsemalt 
eesmärgipärasuse. Tänu lõikele 4 on võimalik andmeid töödelda teaduslikel eesmärkidel, kui 
samal ajal on tagatud andmesubjekti kaitse. Selline säte komisjoni kavandatud direktiivi 
ettepanekus puudus. Sellel eesmärgil sätestati ka anonüümseks muudetud andmete 
kasutamine artikli 3 raames. Lisaks kehtestatakse uuesti nõusoleku andmise võimalus.

Muudatusettepanek 349
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Liikmesriigid peavad keelustama lõikes 1 
nimetatud muude isikute isikuandmete 
töötlemise, kui töötlemist teostatakse 
ennetaval eesmärgil või selleks, et andmed 
oleksid kättesaadavad võimalikuks 
edaspidiseks kasutamiseks, välja arvatud 
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juhul, kui
a) eesmärk on hädavajalik õigusliku, 
selgelt määratletud ja konkreetse 
eesmärgiga;
b) töötlemisel on rangelt piiratud tähtaeg, 
mis ei ületa konkreetse 
andmetöötlustoimingu tegemiseks kuluvat 
aega; 
c) igasugune edasine kasutamine teistel 
eesmärkidel on keelatud;
d) vastutav töötleja on võimeline 
tõendama käesoleva lõike punktide a ja b 
täitmist ja
e) eesmärki ei ole vähem sekkuvate 
vahenditega võimalik saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Edasine töötlemine

1. Liikmesriigid tagavad, et isikuandmeid 
võib edasi töödelda ainult muul kui 
artikli 1 lõikes 1 sätestatud eesmärgil, mis 
ei vasta otstarbele, milleks andmeid 
esialgu koguti, juhul kui ja ulatuses, 
milleks selline edasine töötlemine on 
vajalik ja proportsionaalne ning 
konkreetselt nõutud liidu või liikmesriigi 
õigusega. Enne mis tahes töötlemist, peab 
liikmesriik konsulteerima 
andmekaitseametnikuga ja tegema 
andmekaitse mõjuhinnangu.
2. Lisaks artikli 7 lõikes 1 a sätestatud 
nõuetele sisaldab liidu või liikmesriigi 
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õigus, millega lubatakse edasist 
töötlemist, millele on osutatud lõikes 1, 
sõnaselgeid ja üksikasjalikke sätteid, mis 
täpsustavad vähemalt järgmist: 
a) selle teatud töötlemise konkreetsed 
eesmärgid ja vahendid; 
b) juurdepääsu lubavad ainult 
nõuetekohaselt volitatud töötajad oma 
ülesannete täitmisel, juhul kui konkreetsel 
juhtumil annavad mõistlikud põhjused 
alust arvata, et isikuandmete töötlemine 
aitab oluliselt kaasa kuritegude 
tõkestamisele, uurimisele, avastamisele 
või nende eest vastutusele võtmisele või 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramisele, ning
c) loodud on asjakohased kaitsemeetmed, 
et tagada põhiõiguste ja -vabaduste 
kaitsmine seoses isikuandmete 
töötlemisega. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et juurdepääs 
isikuandmetele sõltub lisatingimustest, 
nagu kohtupoolne volitamine, kooskõlas 
liikmesriigi õigusega.
3. Liikmesriigid võivad lubada ka edasist 
töötlemist ajaloolisel, statistilisel või 
teaduslikul eesmärgil, tingimusel et nad 
loovad asjakohased kaitsemeetmed, nagu 
andmete anonüümseks muutmine.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Andmesubjektide kategooriad
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1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused võivad töödelda üksnes järgmiste 
andmesubjektide kategooriate 
isikuandmeid artikli 1 lõikes 1 sätestatud 
eesmärgil:
a) isikud, kelle puhul on piisavalt alust 
arvata, et nad on toime pannud või võivad 
toime panna kuriteo;
b) kuriteos süüdi mõistetud isikud;
c) kuriteoohvrid ja isikud, kelle puhul 
asjaolud annavad alust arvata, et nad on 
langenud kuriteo ohvriks;
d) kuriteoga seotud kolmandad isikud, 
näiteks isikud, keda kuriteo uurimise või 
sellele järgneva kriminaalmenetluse 
käigus võidakse kutsuda tunnistusi 
andma, isikud, kellelt võib saada teavet 
kuriteo kohta, ning punktides a ja b 
osutatud isikute kontaktisikud ja nendega 
seotud isikud.
2. Muude kui lõikes 1 nimetatud 
andmesubjektide isikuandmeid võib 
töödelda ainult
a) nii kaua kui on vajalik konkreetse 
kuriteo uurimiseks või vastutusele 
võtmiseks, et hinnata andmete 
asjakohasust lõikes 1 osutatud ühe 
kategooria lõikes, või
b) kui selline töötlemine on hädavajalik 
suunatud, ennetaval eesmärgil või 
kriminaalanalüüsi eesmärgil, juhul kui ja 
nii kaua kui eesmärk on seaduslik, selgelt 
piiritletud ja konkreetne ja töötlemine on 
rangelt piiratu, et hinnata andmete 
asjakohasust lõikes 1 osutatud ühe 
kategooria lõikes. Kõnealune kuulub 
korrapärasele läbivaatamisele vähemalt 
iga kuue kuu järel, mis tahes täiendav 
töötlemine on keelatud.
3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
punktides c ja d osutatud andmesubjektide 
isikuandmete edasise töötlemise suhtes 
kohaldatakse täiendavaid piiranguid ja 
kaitsemeetmeid kooskõlas siseriikliku 
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õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Teistest liikmesriikidest pärit 

isikuandmete puhul kehtivad erisused
1. Isikuandmete puhul, mille edastas või 
tegi kättesaadavaks teise liikmesriigi 
pädev asutus, tuleb lisaks üldiste 
isikuandmete töötlemise põhimõtetele 
järgida ka käesoleva artikli lõigetes 2−4 
sätestatud põhimõtteid.
2. Isikuandmeid võib eraisikule edastada 
üksnes juhul, kui
a) liikmesriigi pädev asutus, kellelt 
andmed saadi, on andnud vastavalt oma 
siseriiklikule õigusele nõusoleku andmete 
edastamiseks;
b) andmesubjekti õiguspärased erihuvid ei 
takista edastamist ning
c) erijuhtudel on andmete edastamine 
äärmiselt vajalik pädevale asutusele, kes 
edastab andmeid eraõiguslikule isikule
i) temale seaduslikult antud ülesande 
täitmiseks;
ii) kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täideviimiseks;
iii) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu ennetamiseks või
iv) isikute õiguste tõsise rikkumise 



PE506.127v01-00 104/141 AM\928472ET.doc

ET

vältimiseks.
Andmeid eraisikule edastav pädev asutus 
teavitab sellist isikut andmete kasutamise 
ainueesmärkidest.
3. Isikuandmeid võib vastavalt artikli 7 
lõikes 3 sätestatud nõuetele täiendavalt 
töödelda üksnes järgmistel, edastamise või 
kättesaadavaks tegemise eesmärkidest 
erinevatel eesmärkidel:
a) kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks või kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täideviimiseks, kui 
tegemist pole nende kuritegudega, millega 
seoses isikuandmeid edastati või 
kättesaadavaks tehti;
b) muude kohtu- ja haldusmenetluste 
läbiviimiseks, mis on otseselt seotud 
kuritegude ennetamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmisega või kriminaalkaristuste 
täideviimisega;
c) avalikku korda ähvardava tõsise ja 
vahetu ohu ennetamiseks või
d) mis tahes muul eesmärgil ja üksnes 
andmeid edastava liikmesriigi eelneva 
nõusoleku korral või andmesubjekti 
nõusoleku korral, mis on antud kooskõlas 
siseriikliku õigusega.
See ei piira artikli 7 lõike 4 kohaldamist.
4. Kui andmeid edastava liikmesriigi 
õiguse kohaselt kohaldatakse erijuhtudel 
selle liikmesriigi pädevate asutuste 
vahelise andmevahetuse suhtes töötlemise 
eripiiranguid, teavitab andmeid edastav 
asutus vastuvõtjat sellistest 
eripiirangutest. Vastuvõtja tagab 
töötlemise eripiirangutest kinnipidamise.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 353
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 c
Kustutamise ja läbivaatamise tähtaegade 

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

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst on üle võetud raamotsuse 2008/977/JSK artiklist 5.

Muudatusettepanek 354
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 355
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Algne kategooriate loetelu on liiga kitsas. Vastavuses määrusega.

Muudatusettepanek 356
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 357
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 358
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) töödeldakse isikuandmeid, mille 
andmesubjekt on ilmselgelt 
avalikustanud;

Or. de

Muudatusettepanek 359
Carlos Coelho

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

c) töödeldakse isikuandmeid, mille 
andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud.

c) töödeldakse isikuandmeid, mille 
andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud, 
tingimusel et need on asjakohased ja 
asjaomase otstarbe jaoks tingimata 
vajalikud.

Or. pt

Muudatusettepanek 360
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 361
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid sätestavad, et keelatud on 
võtta meetmeid, millel on andmesubjektile 
õiguslikud tagajärjed või märkimisväärne 
mõju ning mille aluseks on 
profiilianalüüs, välja arvatud juhul, kui 
võimaldatakse õigusaktiga, millega 
ühtlasi kehtestatakse piisavad meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks, sealhulgas õigus saada 
olulist teavet profiilianalüüsil 
kasutatavate põhimõtete kohta ja õigus 
inimsekkumisele, muu hulgas otsuse 
selgitamine, millele jõuti pärast 
sekkumist.

Or. en

Selgitus

Isikut, kelle kohta tehakse profiilianalüüs, tuleks sellest teavitada, sealhulgas anda olulist 
teavet profiilianalüüsi meetmete kohta.

Muudatusettepanek 362
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 363
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid sätestavad, et keelatud on 
võtta meetmeid, millel on andmesubjektile 
kahjulikud tagajärjed või märkimisväärne 
mõju ning mille aluseks on ainult 
isikuandmete automaattöötlus, mille 
eesmärk on anda hinnang andmesubjekti 
teatavatele isikuomadustele.

Or. en

Selgitus

Profiilianalüüsi meetmed, millel võib olla andmesubjektile negatiivne mõju, peaksid alati 
hõlmama inimfaktorit.

Muudatusettepanek 364
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et keelatud on 
võtta meetmeid, millel on andmesubjektile
kahjulikud õiguslikud tagajärjed või 
märkimisväärne mõju ning mille aluseks 

1. Liikmesriigid sätestavad, et igal 
andmesubjektil on õigus mitte alluda 
meetmele, millel on kahjulikud õiguslikud 
tagajärjed või märkimisväärne mõju 
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on ainult isikuandmete automaattöötlus, 
mille eesmärk on anda hinnang 
andmesubjekti teatavatele 
isikuomadustele, välja arvatud juhul, kui 
seda võimaldatakse õigusaktiga, millega 
ühtlasi kehtestatakse piisavad meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvide
kaitsmiseks.

kõnealusele füüsilisele isikule ning mille 
aluseks on osaliselt või täielikult
isikuandmete automaattöötlus, mille 
eesmärk on anda hinnang kõnealuse 
füüsilise isiku teatavatele isikuomadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 366
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva direktiivi muude sätete 
alusel võib füüsilise isiku suhtes kohalda 
lõikes 1 osutatud meetmeid ainult juhul, 
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kui töötlemist võimaldatakse liidu või 
liikmesriikide õigusaktidega, millega 
ühtlasi kehtestatakse piisavad meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvide 
kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 368
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Andmete erikategooriate kasutamise vastast kaitset peaks tugevdama.

Muudatusettepanek 369
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Isikuandmete automaattöötlus 
andmesubjekti esile tõstmiseks ilma algse 
kahtluseta, et andmesubjekt on toime 
pannud või paneb toime kuriteo, on 
seaduslik ainult juhul kui ja sellises 
ulatuses, kui see on rangelt vajalik tõsise 
kuriteo uurimisel või faktidel tugineva 
avaliku julgeoleku, riigi eksisteerimise või 
isiku elu ilmse ja otsese ohu ennetamisel. 
Isikuandmete automaattöötlus 
andmesubjekti isikuomaduste hindamiseks 
ei või hõlmata ega luua artiklis 8 osutatud 
isikuandmete eriliike.

Or. en

Selgitus

Koordineeritud uurimisel, mille eesmärk on kindlaks teha võimalikud kahtlusalused ilma 
algse kahtluseta, peab olema väga kõrge läviväärtus. Käesolev muudatusettepanek põhineb 
Saksamaa põhiseadusliku kohtu otsusel BVerfG BvR 518/02, 4. aprill 2006.

Muudatusettepanek 370
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Profiilianalüüs, mille tulemusena 
tahtlikult või tahtmatult 
diskrimineeritakse isikuid nende rassi, 
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etnilise päritolu, sotsiaal-majandusliku 
olukorra, poliitiliste vaadete, usu või 
filosoofiliste veendumuste, 
ametiühingusse kuulumise või seksuaalse 
sättumuse või soolise sättumuse alusel või 
mille tulemuseks on meetmed, millega 
tahtlikult või tahtmatult saavutatakse 
eespool kirjeldatud tagajärjed, 
keelustatakse kõikidel juhtudel.

Or. en

Selgitus

Sätteid profiilianalüüsi kaudu diskrimineerimise kohta tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 371
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Profiilianalüüs võib andmesubjektidele kaasa tuua tõsiseid ohte. See võib suurendada 
diskrimineerimist, otsuste tegemine on vähem läbipaistev ja viib vältimatult valede otsusteni. 
Nendel põhjustel tuleks seda täpselt reguleerida: profiilianalüüsi kasutamine peaks olema 
selgelt piiratud ja nendel juhtudel, kui seda võib kasutada, peaksid olema kehtestatud 
diskrimineerimisvastased kaitsemeetmed. Profiilianalüüs kipub väga väheste parameetritega 
olema kasutu, kuna esineb valepositiivsuse oht. Lisaks on tõsine oht ebausaldusväärsete ja 
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(kehtivate) diskrimineerivate profiilianalüüside laialdaselt kasutamiseks.

Muudatusettepanek 372
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 373
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 374
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja esitab andmesubjektile kogu teabe 
isikuandmete töötlemise ja sellega seotud 
teabevahetuse kohta, tehes seda 
arusaadavas vormis ning selges ja lihtsas 
keeles. Teabevahetus kohandatakse 
andmesubjektiga, vajaduse korral 
lihtsustatud keelekasutuse ja/või 
võõrkeele abil.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja esitab andmesubjektile kogu teabe 
isikuandmete töötlemise ja sellega seotud 
teabevahetuse kohta, tehes seda 
arusaadavas vormis ning selges ja lihtsas 
keeles, mis on kohandatud 
andmesubjektiga, eelkõige kui kõnealune 
teave on suunatud konkreetselt lapsele.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja esitab andmesubjektile kogu teabe 

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

isikuandmete töötlemise ja sellega seotud 
teabevahetuse kohta, tehes seda 
arusaadavas vormis ning selges ja lihtsas 
keeles. Kui andmesubjekt on laps, tuleb 
teave edastada lapsesõbralikul viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teeb mõistlikke jõupingutusi 
artiklis 11 osutatud teabe esitamise ning 
artiklites 12–17 nimetatud andmesubjekti 
õiguste kasutamise korra kehtestamiseks.

3. Liikmesriigid sätestavad, et vastutav 
töötleja teeb jõupingutusi artiklis 11 
osutatud teabe esitamise ning artiklites 12–
17 nimetatud andmesubjekti õiguste 
kasutamise korra kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 379
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta. Kui taotlused on selgelt
pahatahtlikud nende korduva esitamise või 
mahu tõttu, võib vastutav töötleja võtta 
taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest tasu või jätta toimingud 
tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
pahatahtlik.

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta. Kui taotlused on selgelt 
põhjendamatud nende korduva esitamise 
tõttu, võib vastutav töötleja võtta taotletud 
teabe andmise ja toimingute tegemise eest 
tasu. Sel juhul lasub vastutaval töötlejal 
kohustus tõendada, et taotlus on selgelt
põhjendamatu.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta. Kui taotlused on selgelt 
pahatahtlikud nende korduva esitamise või 
mahu tõttu, võib vastutav töötleja võtta 
taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest tasu või jätta toimingud 
tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
pahatahtlik.

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta ja see esitatakse kirjalikus vormis. 
Kui taotlused on selgelt pahatahtlikud 
nende korduva esitamise või mahu tõttu, 
võib vastutav töötleja võtta taotletud teabe 
andmise ja toimingute tegemise eest tasu 
või jätta toimingud tegemata. Sel juhul 
lasub vastutaval töötlejal kohustus 
tõendada, et taotlus on pahatahtlik.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta. Kui taotlused on selgelt 
pahatahtlikud nende korduva esitamise või 
mahu tõttu, võib vastutav töötleja võtta 
taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest tasu või jätta toimingud 
tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
pahatahtlik.

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta. Kui taotlused on selgelt 
põhjendamatud nende korduva esitamise 
tõttu, võib vastutav töötleja võtta taotletud 
teabe andmise ja toimingute tegemise eest 
mõistlikku tasu. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
selgelt põhjendamatu.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas andmekaitsemäärust käsitleva raporti projektiga. Vastutav töötleja ei tohiks 
kunagi keelduda toimingute tegemisest või esitada teavet, mis tugineb andmesubjekti 
õigustele. 

Muudatusettepanek 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta. Kui taotlused on selgelt 
pahatahtlikud nende korduva esitamise 
või mahu tõttu, võib vastutav töötleja võtta 
taotletud teabe andmise ja toimingute 
tegemise eest tasu või jätta toimingud 
tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 
töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 
pahatahtlik.

5. Liikmesriigid sätestavad, et lõigetes 3 ja 
4 osutatud taotluse alusel vastutava töötleja 
antud teabe ja tehtud toimingute eest tasu 
ei võeta.

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Õigused vastuvõtjate ees

Liikmesriigid tagavad, et vastutav töötleja 
teavitab mis tahes muudatusest, 
parandusest või kustutamisest, mis on 
teostatud vastavalt käesoleva direktiivi 
artiklitele 15 ja 16 või muul põhjusel, iga 
vastuvõtjat, kellele on andmed avaldatud, 
ning saab teavet võetud meetmete kohta 
pärast kõnealust teavitamist, välja arvatud 
juhul, kui see osutub võimatuks või 
sisaldab ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vastutav 
töötleja võtab kõik kohased meetmed, et 
teha andmesubjektile seoses andmete 
kogumisega teatavaks vähemalt järgmine:

välja jäetud

a) vastutava töötleja ja 
andmekaitseametniku nimi ja 
kontaktandmed;
b) isikuandmete töötlemise eesmärk,
c) isikuandmete säilitamise tähtaeg;
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d) andmesubjekti õigus taotleda 
vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma 
isikuandmetele ning oma isikuandmete 
parandamist, kustutamist ja nende 
töötlemise piiramist; 
e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 
artiklis 39 osutatud järelevalveasutusele 
ning järelevalveasutuse kontaktandmed;
f) isikuandmete vastuvõtjad või 
vastuvõtjate kategooriad, sealhulgas 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised
organisatsioonid;
g) muu teave määral, mis on vajalik 
andmesubjekti õigusi arvestava 
andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 
isikuandmete töötlemise konkreetset 
olukorda.
2. Juhul kui isikuandmed kogutakse 
andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 
talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 
isikuandmete esitamine on kohustuslik 
või vabatahtlik, ning andmete esitamata 
jätmise võimalikud tagajärjed.
3. Vastutav töötleja esitab lõikes 1 
osutatud teabe:
a) andmesubjektilt andmete saamise ajal 
või
b) juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 
andmesubjektilt, siis andmete 
salvestamise ajal või mõistliku aja jooksul 
pärast nende kogumist, võttes arvesse 
andmete töötlemise konkreetset olukorda.
4. Liikmesriigid võivad asjaomase isiku 
õigustatud huvisid nõuetekohaselt 
arvestades võtta seadusandlikke 
meetmeid, millega nähakse ette 
andmesubjektile teabe hilisem või piiratud 
esitamine või esitamata jätmine sellises 
ulatuses ja seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede:
a) teenistuslike või õiguslike uurimiste, 
juurdluste või menetluste takistamise 



PE506.127v01-00 122/141 AM\928472ET.doc

ET

vältimiseks;
b) kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise kahjustamise vältimiseks;
c) avaliku julgeoleku kaitseks;
d) riigi julgeoleku kaitseks;
e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.
5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille 
suhtes täielikult või osaliselt kehtivad 
lõikes 4 sätestatud erandid.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 385
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete töötlemise eesmärk, b) isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja
eesmärk;

Or. en

Selgitus

Andmesubjekte peaks teavitama nende isikuandmete kogumise õiguslikest alustest. See tagab 
ka andmete vastutava töötleja pideva teadlikkuse oma tegevuste õiguslikest alustest 
isikuandmete kogumisel.
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Muudatusettepanek 386
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmete vastuvõtjad või 
vastuvõtjate kategooriad, sealhulgas 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid;

f) isikuandmete vastuvõtjad, sealhulgas 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid ja võimalik andmetele 
juurdepääs selle kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni eeskirjade 
alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 388
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Teave tuleb esitada profiilianalüüsi käigus, kui see aset leiab.

Muudatusettepanek 389
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) teave isikuandmete kaitsmiseks võetud 
konkreetsete turvameetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) teave isikuandmete kaitsmiseks võetud 
konkreetsete turvameetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Cornelia Ernst

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 392
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 393
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud.

a) teenistuslike või õiguslike uurimiste, 
juurdluste või menetluste takistamise 
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vältimiseks;
b) kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise või kuritegude eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise kahjustamise vältimiseks;
c) avaliku julgeoleku kaitseks;
d) riigi julgeoleku kaitseks;
e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 394
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 395
Carlos Coelho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

õigusi ja tagatisi nõuetekohaselt arvestades 
võtta seadusandlikke meetmeid, millega 
nähakse ette andmesubjektile teabe hilisem 
või piiratud esitamine sellises ulatuses ja 
seni, kuni selline piirang on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 
proportsionaalne meede:

Or. pt

Muudatusettepanek 396
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 397
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riigi julgeoleku kaitseks; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 398
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille 
suhtes täielikult või osaliselt kehtivad 
lõikes 4 sätestatud erandid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 399
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille 
suhtes täielikult või osaliselt kehtivad 
lõikes 4 sätestatud erandid.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 400
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille 
suhtes täielikult või osaliselt kehtivad
lõikes 4 sätestatud erandid.

5. Liikmesriigid näevad ette, et vastutav 
töötleja hindab iga konkreetse juhtumi 
puhul teatud eraldi uurimise abil, kas 
kehtib osaline või täielik piirang ühel
lõikes 4 osutatud põhjusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 401
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille suhtes 
täielikult või osaliselt kehtivad lõikes 4
sätestatud erandid.

5. Liikmesriigid näevad ette, et vastutav 
töötleja hindab iga konkreetse juhtumi 
puhul teatud eraldi uurimise abil, kas 
kehtib osaline või täielik piirang ühel 
lõikes 4 osutatud põhjusel. Liikmesriigid 
võivad ühtlasi kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille suhtes 
täielikult või osaliselt kehtivad lõike 4 
punktides a, b, c ja d sätestatud erandid.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
isikuandmete töötlemise liigid, mille suhtes 
täielikult või osaliselt kehtivad lõikes 4
sätestatud erandid.

5. Liikmesriigid näevad ette, et vastutav 
töötleja hindab iga konkreetse juhtumi 
puhul teatud eraldi uurimise abil, kas 
kehtib osaline või täielik piirang ühel 
lõikes 4 osutatud põhjusel. Liikmesriikide 
õigusaktidega võib ühtlasi kindlaks 
määrata isikuandmete töötlemise liigid, 
mille suhtes täielikult või osaliselt kehtivad 
lõike 4 punktides a, b, c ja d sätestatud 
erandid.

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Andmesubjekti teavitamine

1. Liikmesriigid tagavad, et andmesubjekti 
teavitatakse vastavalt siseriiklikule 
õigusele isikuandmete kogumisest või 
töötlemisest vastutava töötleja poolt.
2. Kui liikmesriigid on isikuandmed 
üksteisele edastanud või kättesaadavaks 
teinud, võib iga liikmesriik kooskõlas 
lõikes 1 osutatud siseriikliku õiguse 
sätetega paluda teisel liikmesriigil 
andmesubjekti mitte teavitada. Sellisel 
juhul ei teavita viimasena nimetatud 
liikmesriik andmesubjekti teise 
liikmesriigi eelneva nõusolekuta.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemise eesmärk, a) töötlemise eesmärk ning seaduslik alus;

Or. en
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Muudatusettepanek 405
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) millistele või mis liiki vastuvõtjatele 
isikuandmeid on avalikustatud, eelkõige 
teave kolmandates riikides olevate 
vastuvõtjate kohta;

c) millistele vastuvõtjatele isikuandmeid 
avalikustatakse või on avalikustatud, 
sealhulgas teave kõikide kolmandates 
riikides olevate vastuvõtjate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 406
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) millistele või mis liiki vastuvõtjatele 
isikuandmeid on avalikustatud, eelkõige 
teave kolmandates riikides olevate 
vastuvõtjate kohta;

c) millistele vastuvõtjatele isikuandmeid on 
avalikustatud, eelkõige teave kolmandates 
riikides olevate vastuvõtjate kohta;

Or. en

Selgitus

Et tagada käesoleva direktiivi õiguste kohaldamine täiendavate vastutavate töötlejate poolt, 
peab andmesubjekt teadma täpselt, kellele andmed edastatakse.

Muudatusettepanek 407
Carlos Coelho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 408
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) teave töödeldavate isikuandmete kohta 
ja olemasolev teave andmete allika kohta ja 
vajaduse korral arusaadav teave 
põhimõtete kohta, mida hõlmab mis tahes 
automaattöötlemine.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) vähemalt profiilianalüüsi korral 
töötlemise tähtsus ja ettenähtavad 
tagajärjed;

Or. en

Muudatusettepanek 410
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) vähemalt artiklis 9 osutatud meetmete 
puhul töötlemise tähtsus ja ettenähtavad 
tagajärjed;

Or. en

Selgitus

Viitab profiilianalüüsile, sarnane üldise andmekaitseraamistiku määruse ettepanekuga. 

Muudatusettepanek 411
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) profiilianalüüsil põhinevate meetmete 
puhul mõistlik teave profiilianalüüsi 
aluseks oleva põhimõtte kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate isikuandmete 
koopia.

2. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate isikuandmete 
koopia. Kui andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti.

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate isikuandmete 
koopia.

2. Liikmesriigid sätestavad, et 
andmesubjektil on õigus saada vastutavalt 
töötlejalt töödeldavate isikuandmete 
koopia. Kui andmesubjekt esitab taotluse 
elektrooniliselt, esitatakse ka teave 
elektroonilises ja üldkasutatavas 
vormingus, mida saab kasutada ka 
andmesubjekt, kui andmesubjekt ei taotle 
teisiti.

Or. en

Selgitus

21. sajandil võib andmesubjekt põhjendatult eeldada isikuandmete koopia saamist 
elektroonilises vormingus. Kõnealune vorming peab töötama nii, et ka andmesubjekt saab 
seda kasutada.

Muudatusettepanek 414
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Ülimalt oluline õigus teavet saada peaks alati sõltuma konkreetsest juhtumist.

Muudatusettepanek 415
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 416
Carlos Coelho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 417
Nuno Melo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklile 52 
asjaomase isiku põhiõigusi ja -vabadusi 
austades võtta seadusandlikke meetmeid, 
millega nähakse ette andmesubjekti 
andmetega tutvumise õiguse täielik või 
osaline piiramine sellises ulatuses ja seni, 
kuni selline piirang on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne 
meede:

Or. pt

Muudatusettepanek 418
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 420
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Andmesubjekti andmetega tutvumise õiguse piiramine tuleks otsustada iga juhtumi puhul 
eraldi.

Muudatusettepanek 421
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 422
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku julgeoleku kaitseks; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 423
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riigi julgeoleku kaitseks; välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 424
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riigi julgeoleku kaitseks; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 425
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

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

Or. de

Muudatusettepanek 426
Nuno Melo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teiste isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

(e) kolmandate isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 427
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Teabe andmisest keeldumine peab alati sõltuma konkreetsest juhtumist.

Muudatusettepanek 428
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad seadusega kindlaks 
määrata isikuandmete töötlemise liigid, 
mille suhtes täielikult või osaliselt kehtivad 
lõike 1 punktides a–d sätestatud erandid.

Or. pt

Muudatusettepanek 429
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad seadusega 
kindlaks määrata isikuandmete töötlemise 
liigid, mille suhtes täielikult või osaliselt 

välja jäetud
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kehtivad lõikes 1 sätestatud erandid.

Or. en


