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Muudatusettepanek 602
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Enamikus liikmesriikides moodustab osa kohtunike tegevusest õiguse ennetav rakendamine. 
Kohtunike sõltumatust tuleb kaitsta ka teistes menetlustest peale kohtuvaidluste (näiteks 
eestkoste-, kinnistusraamatu või äriregistri menetlused jm).

Muudatusettepanek 603
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(101) Iga järelevalveasutus peaks võtma 
vastu andmesubjekti esitatud kaebuse ja 
küsimust uurima. Kaebuse esitamisele 
järgnev uurimine peaks toimuma ulatuses, 
mis on konkreetse juhtumi puhul vajalik, 

(101) Iga järelevalveasutus peaks võtma 
vastu andmesubjekti või avalikes huvides 
tegutseva organisatsiooni esitatud kaebuse 
ja küsimust uurima. Kaebuse esitamisele 
järgnev uurimine peaks toimuma ulatuses, 
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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.

mis on konkreetse juhtumi puhul vajalik, 
ning selle tulemus peaks olema võimalik 
kohtulikult läbi vaadata. Järelevalveasutus 
peaks teavitama andmesubjekti või 
ühendust kaebuse menetlemise käigust ja 
tulemusest mõistliku aja jooksul. Kui 
juhtum vajab täiendavat uurimist või 
kooskõlastamist mõne teise 
järelevalveasutusega, tuleks sellest teatada 
andmesubjektile.

Or. hu

Selgitus

Ungaris tähistab „ühendus“ valitsusvälist juriidilist üksust. „Organisatsioon“ võib 
tähendada ka kodanikuühiskonna, avaliku sektori organisatsiooni.

Muudatusettepanek 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(101) Iga järelevalveasutus peaks võtma 
vastu andmesubjekti esitatud kaebuse 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.

(101) Iga järelevalveasutus peaks võtma 
vastu andmesubjekti või mis tahes avalikes 
huvides või ühe või mitme andmesubjekti 
nimel tegutseva asutuse, ühenduse või 
organisatsiooni esitatud kaebuse 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 või 
vastavalt olukorrale asutust, ühendust või 
organisatsiooni kaebuse menetlemise 
käigust ja tulemusest mõistliku aja jooksul. 
Kui juhtum vajab täiendavat uurimist või 
kooskõlastamist mõne teise 
järelevalveasutusega, tuleks sellest teatada 
andmesubjektile.

Or. en
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Muudatusettepanek 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) Selleks et tagada käesoleva määruse 
ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 
kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 
komisjoniga tehtavaks koostööks 
järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 
kui järelevalveasutus kavatseb võtta 
meetmeid seoses töötlustoimingutega, mis 
on seotud kaupade või teenuste 
pakkumisega mitmes liikmesriigis 
asuvatele andmesubjektidele või selliste 
andmesubjektide jälgimisega või mis 
võivad oluliselt mõjutada isikuandmete 
vaba liikumist. Mehhanismi tuleks 
kohaldada ka siis, kui mis tahes 
järelevalveasutus või komisjon taotleb
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi raames. Nimetatud 
mehhanism ei tohi piirata mis tahes 
meedet, mida komisjon võib võtta oma 
aluslepingutest tulenevate volituste 
kasutamisel.

(105) Selleks et tagada käesoleva määruse 
ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 
kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 
komisjoniga tehtavaks koostööks 
järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 
kui pädev järelevalveasutus kavatseb võtta 
meetmeid seoses töötlustoimingutega, mis 
on seotud kaupade või teenuste 
pakkumisega mitmes liikmesriigis 
asuvatele andmesubjektidele või selliste 
andmesubjektide jälgimisega või mis 
võivad oluliselt mõjutada isikuandmete 
vaba liikumist. Mehhanismi tuleks 
kohaldada ka siis, kui mis tahes 
järelevalveasutus või komisjon taotleb 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi raames. Nimetatud 
mehhanism ei tohi piirata mis tahes 
meedet, mida komisjon võib võtta oma 
aluslepingutest tulenevate volituste 
kasutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Selleks et tagada käesoleva määruse 
järgimine, võib komisjon vastu võtta 
käesolevat valdkonda käsitleva arvamuse 

(107) Selleks et tagada käesoleva määruse 
järgimine, võib komisjon vastu võtta 
tõstatatud küsimusi käsitleva põhjendatud 
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või otsuse, mille alusel peab 
järelevalveasutus oma kavandatava 
meetme peatama.

soovituse.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) ELi tasandil tuleks luua Euroopa 
Andmekaitsenõukogu. See peaks asendama 
direktiivi 95/46/EÜ alusel loodud 
töörühma üksikisikute kaitseks seoses 
isikuandmete töötlemisega. Sinna peaksid 
kuuluma iga liikmesriigi järelevalveasutuse 
juht ja Euroopa andmekaitseinspektor. 
Komisjon peaks osalema nõukogu 
tegevuses. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks aitama kaasa käesoleva määruse 
ühtsele kohaldamine terves ELis, 
sealhulgas nõustades komisjoni ja 
edendades järelevalveasutuste koostööd 
terves ELis. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks täitma oma ülesandeid sõltumatult.

(110) ELi tasandil tuleks luua Euroopa 
Andmekaitsenõukogu. See peaks asendama 
direktiivi 95/46/EÜ alusel loodud 
töörühma üksikisikute kaitseks seoses 
isikuandmete töötlemisega. Sinna peaksid 
kuuluma iga liikmesriigi järelevalveasutuse 
juht ja Euroopa andmekaitseinspektor. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu peaks 
aitama kaasa käesoleva määruse ühtsele 
kohaldamine terves ELis, sealhulgas 
nõustades komisjoni ja edendades 
järelevalveasutuste koostööd terves ELis. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu peaks 
täitma oma ülesandeid sõltumatult.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust kaasata komisjoni andmekaitsenõukogu töösse, mis peaks tegutsema täiesti 
sõltumatu organina.

Muudatusettepanek 608
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) ELi tasandil tuleks luua Euroopa 
Andmekaitsenõukogu. See peaks 
asendama direktiivi 95/46/EÜ alusel 
loodud töörühma üksikisikute kaitseks 
seoses isikuandmete töötlemisega. Sinna 
peaksid kuuluma iga liikmesriigi 
järelevalveasutuse juht ja Euroopa 
andmekaitseinspektor. Komisjon peaks 
osalema nõukogu tegevuses. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu peaks aitama kaasa 
käesoleva määruse ühtsele kohaldamine 
terves ELis, sealhulgas nõustades 
komisjoni ja edendades 
järelevalveasutuste koostööd terves ELis. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu peaks 
täitma oma ülesandeid sõltumatult.

(110) Euroopa Andmekaitsenõukogu peaks 
tugevdama dialoogi mõjutatud 
sidusrühmadega, näiteks andmesubjektide 
ühenduste, tarbijaorganisatsioonide ja 
teiste oluliste sidusrühmadega. Selle 
ekspertide ja sidusrühmade rühma peaks 
määrama Euroopa Andmekaitsenõukogu 
ise ning see peaks keskenduma 
küsimustele, mis on olulised kõigile 
kaasatud pooltele, ja andma nõukogule 
neist küsimustest teada. Lisaks sellele võib 
Euroopa Andmekaitsenõukogu juhataja 
kutsuda nõukogu istungitele osalema 
Euroopa Parlamendi või teiste asjaomaste 
organite esindajaid.

Or. de

Muudatusettepanek 609
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 110 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110 a) Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peab töötama läbipaistvalt ning võimaluse 
ja vajaduse korral konsulteerima 
käesoleva määruse alusel 
spetsifikatsioone, arvamusi, suuniseid või 
mis tahes muud väljundit välja töötades 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 611
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu
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Muudatusettepanek 612
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(112) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
või ühingul, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide seonduvaid õigusi ja 
huve, on õigus esitada andmesubjekti 
kaebusest sõltumatult oma kaebus, kui ta 
leiab, et on toimunud käesoleva määruse 
rikkumine. Komisjon peaks edendama 
andmesubjektide õiguste kollektiivset 
jõustamist ning rahastama selliseid 
asutusi, organisatsioone või ühendusi 
niipalju, kui see on tema eelarve raames 
teostatav.

Or. en

Selgitus

Täiendusega soovitatakse jõustamiseks vajalikku rahastamist valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja tarbijaorganisatsioonidele ilma mingi kohustuseta komisjoni jaoks. 
Rahastamine on vajalik tagamaks, et seda vahendit hakatakse praktikas kasutama, ning 
samuti võib rahastamine aidata hoida ära teisi jõustamisviise, mis tekitavad vastutavatele 
töötlejatele märkimisväärseid kulutusi.

Muudatusettepanek 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(112) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
või ühingul, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide andmete kaitsega 
seonduvaid õigusi ja huve ja mis on loodud 
liikmesriigi õigusakti alusel, peaks olema 
õigus esitada järelevalveasutusele kaebus 
või kasutada õigust õiguskaitsevahendile 

(112) Mis tahes asutusel, organisatsioonil 
või ühingul, mille eesmärk on kaitsta
füüsiliste isikute õigusi ja huve või mis 
tegutseb avalikes huvides ja mis on loodud 
liikmesriigi õigusakti alusel, peaks olema 
õigus esitada järelevalveasutusele kaebus 
või kasutada õigust õiguskaitsevahendile 
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andmesubjektide nimel või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine.

andmesubjektide nimel või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(112) Vastavalt käesolevale määrusele 
peaks mis tahes avalikes huvides 
tegutseval asutusel, organisatsioonil või 
ühingul, mis on loodud liikmesriigi 
õigusakti alusel, olema õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus või kasutada 
õigust õiguskaitsevahendile 
andmesubjektide nimel või esitada 
andmesubjekti kaebusest sõltumatult oma 
kaebus, kui ta leiab, et on toimunud 
isikuandmetega seotud rikkumine.

Or. hu

Selgitus

Liiga üldine, kui konkreetselt ei rõhutata andmekaitset. Käesolev määrus aga toetab just 
seda.

Muudatusettepanek 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Andmesubjekti õiguskaitse 
parandamiseks olukorras, kus pädev 
järelevalveasutus asub liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes asutusel, 
organisatsioonil või ühingul, mille 
eesmärk on kaitsta andmesubjektide 
andmete kaitsega seonduvaid õigusi ja 
huve, esitada andmesubjekti nimel hagi 
kõnealuse järelevalveasutuse vastu teise 
liikmesriigi pädevale kohtule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Andmesubjekti õiguskaitse 
parandamiseks olukorras, kus pädev 
järelevalveasutus asub liikmesriigis, mis ei 
ole andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes asutusel, 
organisatsioonil või ühingul, mille eesmärk 
on kaitsta andmesubjektide andmete 
kaitsega seonduvaid õigusi ja huve, esitada 
andmesubjekti nimel hagi kõnealuse 
järelevalveasutuse vastu teise liikmesriigi 
pädevale kohtule.

(114) Andmesubjekti õiguskaitse 
parandamiseks olukorras, kus pädev 
järelevalveasutus asub liikmesriigis, mis ei 
ole andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes asutusel, 
organisatsioonil või ühingul, mille eesmärk 
on kaitsta füüsiliste isikute õigusi ja huve 
või mis tegutseb avalikes huvides, esitada 
andmesubjekti nimel hagi kõnealuse 
järelevalveasutuse vastu teise liikmesriigi 
pädevale kohtule.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Andmesubjekti õiguskaitse 
parandamiseks olukorras, kus pädev 
järelevalveasutus asub liikmesriigis, mis ei 
ole andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes asutusel, 
organisatsioonil või ühingul, mille eesmärk 
on kaitsta andmesubjektide andmete 
kaitsega seonduvaid õigusi ja huve,
esitada andmesubjekti nimel hagi 
kõnealuse järelevalveasutuse vastu teise 
liikmesriigi pädevale kohtule.

(114) Vastavalt käesolevale määrusele
andmesubjekti õiguskaitse parandamiseks 
olukorras, kus pädev järelevalveasutus 
asub liikmesriigis, mis ei ole 
andmesubjekti elukohariik, võib 
andmesubjekt paluda mis tahes avalikes 
huvides tegutseval asutusel, 
organisatsioonil või ühingul esitada tema
nimel hagi kõnealuse järelevalveasutuse 
vastu teise liikmesriigi pädevale kohtule.

Or. hu

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 112 kohta.

Muudatusettepanek 618
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(115) Olukorras, kus teises liikmesriigis 
asuv pädev järelevalveasutus ei võta 
seoses kaebusega meetmeid või on tema 
võetud meetmed ebapiisavad, võib 
andmesubjekt esitada oma tavapärases 
elukohariigis asuvale järelevalveasutusele 
taotluse, et see esitaks teise liikmesriigi 
pädevale kohtule hagi teise liikmesriigi 
järelevalveasutuse vastu. Taotluse saanud 
järelevalveasutus võib otsustada, kas 
taotluse vastuvõtmine on asjakohane või 
mitte ning tema otsuse võib kohtulikult 
läbi vaadata.

välja jäetud

Or. hu
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Muudatusettepanek 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(116) Vastutava töötleja või volitatud 
töötleja vastase hagi korral peaks hagejal 
olema võimalus esitada hagi kohtule 
liikmesriigis, kus vastutav töötleja või 
volitatud töötleja asub või andmesubjekti 
elukohariigis, välja arvatud juhul, kui 
vastutav töötleja on avaliku sektori asutus, 
kes teostab oma avalikku võimu.

(116) Vastutava töötleja või volitatud 
töötleja vastase hagi korral peaks hagejal 
olema võimalus esitada hagi kohtule 
liikmesriigis, kus vastutav töötleja või 
volitatud töötleja asub või andmesubjekti 
elukohariigis, välja arvatud juhul, kui 
vastutav töötleja on avaliku sektori asutus, 
kes teostab oma avalikku võimu, või muu 
asutus, mis on määratud täitma 
ülesandeid avalikes huvides.

Or. en

Selgitus

Osutatud teenuse – ja mitte teenust osutava asutuse – iseloom peaks olema see, mis määrab, 
kas vastutava töötleja või volitatud töötleja vastu algatatud menetluse saab üle viia teise 
liikmesriigi kohtusse.

Muudatusettepanek 620
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(118) Igasuguse kahju, olgu rahaline või 
mitte, mida üksikisikule võib põhjustada 
ebaseaduslik töötlemine, peaks 
kompenseerima vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, kuid ta võidakse sellest 
kohustusest vabastada ainult juhul, kui ta 
tõestab väljaspool kahtlust, et ta ei ole 
kahju eest vastutav, seda eelkõige juhul, 
kui süü lasub andmesubjektil, või 
vääramatu jõu korral.

Or. en

Muudatusettepanek 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 119 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(119 a) Liikmesriigid peaksid saama 
kohaldada kriminaalkaristusi, näiteks 
tegevusloa peatamist või ajutist 
tühistamist, käesoleva määruse sätete 
raske rikkumise juhtudel, kui need 
seonduvad ilmselgelt ebaeetilise 
ärikäitumisega andmesubjektide ja nende 
õiguste kasutamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(120) Selleks et tugevdada ja ühtlustada 
halduskaristusi käesoleva määruse 
rikkumise korral, peaksid igal 
järelevalveasutusel olema volitused 
karistada haldusrikkumiste eest. 
Käesolevas määruses tuleks loetleda need 
rikkumised ja sätestada asjaomase 
haldustrahvi ülemmäär, mis tuleks iga 
juhtumi puhul eraldi kindlaks määrata 
vastavalt konkreetsele olukorrale, eelkõige
silmas pidades rikkumise laadi, raskusastet 
ja ajalist kestvust. Halduskaristuste 
kohaldamise erinevuste 
kompenseerimiseks võib kasutada ka 
järjepidevuse mehhanismi.

(120) Selleks et tugevdada ja ühtlustada 
halduskaristusi käesoleva määruse 
rikkumise korral, peaksid igal 
järelevalveasutusel olema volitused 
karistada haldusrikkumiste eest. 
Haldustrahvid tuleks iga juhtumi puhul 
eraldi kindlaks määrata vastavalt 
konkreetsele olukorrale, silmas pidades 
rikkumise laadi, raskusastet ja ajalist 
kestvust, andmetöötluse konteksti ja 
andmetöötlusest tulenevate riskidega 
seoses rakendatud menetlusi, füüsilise või 
juriidilise isiku või nende isikute 
varasemate rikkumiste vastutuse määra, 
rakendatud tehniliste ja korralduslike 
meetmete määra ning 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra. Halduskaristuste kohaldamise 
erinevuste kompenseerimiseks võib 
kasutada ka järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(120) Selleks et tugevdada ja ühtlustada 
halduskaristusi käesoleva määruse 
rikkumise korral, peaksid igal 
järelevalveasutusel olema volitused 
karistada haldusrikkumiste eest. 
Käesolevas määruses tuleks loetleda need 
rikkumised ja sätestada asjaomase 
haldustrahvi ülemmäär, mis tuleks iga 
juhtumi puhul eraldi kindlaks määrata 

(120) Selleks et tugevdada ja ühtlustada 
halduskaristusi käesoleva määruse 
rikkumise korral, peaksid igal 
järelevalveasutusel olema volitused 
karistada haldusrikkumiste eest. 
Haldustrahvid tuleks iga juhtumi puhul 
eraldi kindlaks määrata vastavalt 
konkreetsele olukorrale, silmas pidades 
rikkumise laadi, raskusastet ja ajalist 
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vastavalt konkreetsele olukorrale, eelkõige
silmas pidades rikkumise laadi, raskusastet 
ja ajalist kestvust. Halduskaristuste 
kohaldamise erinevuste 
kompenseerimiseks võib kasutada ka 
järjepidevuse mehhanismi.

kestvust, andmetöötluse konteksti ja 
andmetöötlusest tulenevate riskidega 
seoses rakendatud menetlusi, füüsilise või 
juriidilise isiku või nende isikute 
varasemate rikkumiste vastutuse määra, 
rakendatud tehniliste ja korralduslike 
meetmete määra ning 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra. Halduskaristuste kohaldamise 
erinevuste kompenseerimiseks võib 
kasutada ka järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 
või kirjandusliku eneseväljenduse 
huvides, tuleks kohaldada erandit 
käesoleva määruse teatavate sätete 
nõuetest, et viia omavahel vastavusse 
isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Seepärast 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 

(121) Vajaduse korral tuleks võimaldada 
vabastusi või erandeid käesoleva määruse 
teatavate sätete nõuetest isikuandmete 
töötlemise jaoks, et viia omavahel 
vastavusse isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Vastavalt 
Euroopa Liidu lepingule, Euroopa 
Ühenduse asutamislepingutele ja 
teatavatele nendega seotud aktidele 
lisatud liikmesriikide avalik-õiguslikku 
ringhäälingut käsitlevale protokollile 
peetakse liikmesriikide pädevusest 
määratleda ja korraldada avalik-
õiguslikku ringhäälinguteenust kinni ka 
andmekaitse valdkonnas. Seepärast 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
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edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 
eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt.

Or. en

Selgitus

Väljend „ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise või kirjandusliku eneseväljenduse huvides” 
ei ole piisavalt hõlmav ning võiks tekitada probleeme meediateenustele nende 
ajakirjandusliku töö jaoks vajalike konfidentsiaalsete andmete käitlemisel, kui töötlemine ise 
ei ole ajakirjanduslik. Peale selle lisasime seose Amsterdami protokolliga, mis on näiteks 
Saksamaal avalik-õigusliku ringhäälingu jaoks väga tähtis. Amsterdami protokolli, mis on 
osa ka Lissaboni lepingust, tuleb järgida ka andmekaitse valdkonnas.

Muudatusettepanek 626
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 
või kirjandusliku eneseväljenduse 
huvides, tuleks kohaldada erandit 
käesoleva määruse teatavate sätete 
nõuetest, et viia omavahel vastavusse 

(121) Ette tuleb näha vabastused või 
erandid käesoleva määruse teatavate 
sätete nõuetest isikuandmete töötlemise 
jaoks, et viia omavahel vastavusse 
isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
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isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Seepärast 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 
eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada isikuandmete töötlemise suhtes 
sellistel eesmärkidel nagu ajakirjanduse 
jaoks või kunstilise või kirjandusliku 
eneseväljenduse huvides, eelkõige
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis on 
vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid liikmesriigid 
vastu võtma üldpõhimõtete, andmesubjekti 
õiguste, vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja, andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt.

Or. en

Selgitus

Täpsustus kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 68, mille kohaselt kaitstakse 
väljendusvabadust üldiselt, mitte ainult ajakirjanike, kunstnike ja kirjanike
väljendusvabadust. Et olla kindel, et nende senist kaitstust ei vähendata, väärivad 
ajakirjandus ning kunstiline ja kirjanduslik eneseväljendus sõnaselget nimetamist 
mitteammendavas sõnastuses.
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Muudatusettepanek 627
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 
või kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis 
on vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid 
liikmesriigid vastu võtma üldpõhimõtete, 
andmesubjekti õiguste, vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja, andmete 
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute 
järelevalveasutuste ning koostöö ja 
ühtsuse kohta. Liikmesriigid ei tohiks 
siiski kehtestada erandeid käesoleva 
määruse muudest sätetest. Selleks et võtta 
arvesse väljendusvabadusõiguse tähtsust 
igas demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt ning võtta arvesse tehnoloogilisi 
arenguid ja uusi digitaalseid 
meediakanaleid.
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eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 
või kirjandusliku eneseväljenduse 
huvides, tuleks kohaldada erandit 
käesoleva määruse teatavate sätete 
nõuetest, et viia omavahel vastavusse 
isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Seepärast 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 

(121) Vajaduse korral tuleks võimaldada 
vabastusi või erandeid käesoleva määruse 
teatavate sätete nõuetest isikuandmete 
töötlemise jaoks, et viia omavahel 
vastavusse isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Seepärast 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
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sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 
eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et kaitstakse väljendusvabadust üldiselt, mitte ainult ajakirjanike, kunstnike ja 
kirjanike väljendusvabadust. Seondub artikli 80 lõikega 1.

Muudatusettepanek 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 
või kirjandusliku eneseväljenduse 
huvides, tuleks kohaldada erandit 
käesoleva määruse teatavate sätete 
nõuetest, et viia omavahel vastavusse 
isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Seepärast 

(121) Vajaduse korral tuleks võimaldada 
vabastusi või erandeid käesoleva määruse 
teatavate sätete nõuetest isikuandmete 
töötlemise jaoks, et viia omavahel 
vastavusse isikuandmete kaitse õigus ja 
väljendusvabadusõigus, eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 tagatud 
õigus saada ja levitada teavet. Seda tuleks 
kohaldada eelkõige isikuandmete 
töötlemise suhtes audiovisuaalvaldkonnas 
ning uudiste arhiivide ja 
perioodikaraamatukogude puhul. Kinni 
tuleb pidada liikmesriikide pädevusest 
määratleda ja korraldada avalik-
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peaksid liikmesriigid vastu võtma 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 
eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

õiguslikku ringhäälingut vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu protokollile nr 29.
Seepärast peaksid liikmesriigid vastu 
võtma õigusaktid, millega kehtestatakse 
vabastused ja erandid, mis on vajalikud 
nimetatud põhiõiguste tasakaalustamise 
eesmärgil. Sellised vabastused ja erandid 
peaksid liikmesriigid vastu võtma 
üldpõhimõtete, andmesubjekti õiguste, 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja, 
andmete kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute järelevalveasutuste 
ning koostöö ja ühtsuse kohta. 
Liikmesriigid ei tohiks siiski kehtestada 
erandeid käesoleva määruse muudest 
sätetest. Selleks et võtta arvesse 
väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 
demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 
ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 
tuleks kohaldada erandit käesoleva 
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määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vastu võtma õigusaktid, millega 
kehtestatakse vabastused ja erandid, mis 
on vajalikud nimetatud põhiõiguste 
tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 
vabastused ja erandid peaksid 
liikmesriigid vastu võtma üldpõhimõtete, 
andmesubjekti õiguste, vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja, andmete 
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamise, sõltumatute 
järelevalveasutuste ning koostöö ja 
ühtsuse kohta. Liikmesriigid ei tohiks 
siiski kehtestada erandeid käesoleva 
määruse muudest sätetest. Selleks et võtta 
arvesse väljendusvabadusõiguse tähtsust 
igas demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 
tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 
kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 
üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 
klassifitseerima käesoleva määrusega 
kehtestatavate vabastuste ja erandite 
seisukohast tegevuse 
„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 
eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 
või ideede avaldamine, sõltumata nende 
edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 
piirduda meediaettevõtjatega ning see 
võib toimuda tulunduslikel või 
mittetulunduslikel eesmärkidel.

määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 
omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 
õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 
Seda tuleks kohaldada eelkõige 
isikuandmete töötlemise suhtes 
audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 
arhiivide ja perioodikaraamatukogude 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Cecilia Wikström
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 121 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 632
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 123 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(123 a) Tervist hõlmavate isikuandmete 
kui andmete eriliigi töötlemine võib olla 
vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste või 
teadustöö eesmärgil. Seetõttu tuleks 
käesoleva määrusega tagada, et selliste 
terviseandmete ühtlustatud töötlemine, 
mille puhul rakendatakse konkreetseid ja 
sobivaid kaitsemeetmeid, et kaitsta 
üksikisikute põhiõigusi ja isikuandmeid, 
ei kujutaks endast takistust siirde-,
kliinilistele ja tervishoiualastele 
uuringutele.

Or. en

Selgitus

Sujuva juurdepääsu tagamine meditsiinilistele andmetele on rahvatervise alaseks 
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uurimistööks hädavajalik. Käesoleva määrusega muudetakse oluliseks tasakaalu leidmine 
isikuandmete kaitse ja rahvatervise uurijate piisava arvessevõtmise vahel, et anda neile 
vahendid meditsiinialase uurimistöö tegemiseks.

Muudatusettepanek 633
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis. 

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis. Kollektiivsete 
kokkulepete (kollektiivlepingute, ettevõtte 
kokkulepete ja juhtkonnaga sõlmitud 
kollektiivsete kokkulepete) kaudu võib 
määruse sätetest kõrvale kalduda.

Or. de

Muudatusettepanek 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte ja 
sotsiaalkindlustuse kontekstis. Selleks et 
reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma käesoleva 
määruse kohaselt õigusaktiga vastu võtta 
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töösuhte kontekstis. isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte ja sotsiaalkindlustuse kontekstis.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt töösuhetega on sotsiaalkindlustus äärmiselt keerukas valdkond, mida reguleeritakse 
üksikasjalikult riigi tasandil. Seepärast tuleks liikmesriikidel lubada võtta vastu või jätta alles 
konkreetsed seadused, millega reguleeritakse avalike asutuste andmekaitsealaseid üksikasju 
selles vallas.

Muudatusettepanek 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. 
Liikmesriigid peaksid suutma reguleerida 
töövõtjate isikuandmete töötlemist töösuhte 
kontekstis kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjade ja 
miinimumstandarditega. Juhul kui 
asjaomases liikmesriigis on sätestatud 
õiguslik alus töösuhte küsimuste 
reguleerimiseks töövõtjate esindajate ja 
ettevõtte või kontserni kontrolliva ettevõtte 
juhtkonna vahelise lepingu 
(kollektiivleping) kaudu või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiivi 2009/38/EÜ 
(Euroopa töönõukogu asutamise või 
töötajate teavitamise ja nendega 
konsulteerimise korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides) alusel, peaks reguleerima 
sellise lepingu kaudu ka isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, kui 
seejuures ei õõnestata käesolevas 
määruses sätestatud eeskirju ja 
miinimumstandardeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124) Üksikisikute kaitse põhimõtteid 
nende isikuandmete töötlemisel tuleks 
kohaldada ka töösuhte kontekstis. Selleks 
et reguleerida töövõtjate isikuandmete 
töötlemist töösuhte kontekstis, peaksid 
liikmesriigid seetõttu suutma kooskõlas 
käesoleva määrusega õigusaktiga vastu 
võtta isikuandmete töötlemise erieeskirjad 
töösuhte kontekstis.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 637
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124 a) Liikmesriikides, kus tööturu 
osapooled reguleerivad palku ja muid 
töötingimusi kollektiivlepingute abil, 
tuleks artikli 6 lõike 1 punkti f 
kohaldamisel eelkõige arvesse võtta 
sotsiaalpartnerite õigusi ja kohustusi 
kollektiivlepingute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 124 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(124 a) Määruse kohaldamisel 
tunnustatakse spordi eripära, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 165, võttes arvesse, et 
tulenevalt oma ühiskondlikust rollist 
teenib sport avalikke huve.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(125) Selleks et isikuandmete töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil oleks seaduslik, tuleb 
selle juures järgida ka muid asjaomaseid 
õigusakte, näiteks kliinilisi uuringuid 
käsitlevaid õigusakte.

(125) Selleks et isikuandmete töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil oleks seaduslik, tuleb 
selle juures järgida ka muid asjaomaseid 
õigusakte, näiteks kliinilisi uuringuid 
käsitlevaid õigusakte. Nagu on osutatud 
artiklis 83, peaks teadusuuringute 
eetikakomitee tegutsema kooskõlas 
Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni põhimõtetega ning 
liikmesriikide siseriiklike nõuete ja liidu 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Koos artikli 83 lõike 1 punktiga c (uus) viiks käesoleva põhjenduse 125 muudatusettepanek 
artikli kooskõlla Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooniga, mis käsitleb inimestega 
läbiviidavate meditsiiniuuringute eetikapõhimõtteid (2008) ning milles öeldakse, et 
eetikakomiteed peaksid olema uurijast, sponsorist ja muudest võimalikest sobimatutest 
mõjudest sõltumatud (tulevane kliiniliste uuringute määrus).
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Muudatusettepanek 640
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(125) Selleks et isikuandmete töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil oleks seaduslik, tuleb 
selle juures järgida ka muid asjaomaseid 
õigusakte, näiteks kliinilisi uuringuid 
käsitlevaid õigusakte.

(125) Selleks et isikuandmete töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil oleks seaduslik, tuleb 
selle juures järgida ka muid asjaomaseid 
õigusakte, näiteks kliinilisi uuringuid 
käsitlevaid õigusakte. Nagu on osutatud 
artiklis 83, peaks teadusuuringute 
eetikakomitee tegutsema kooskõlas 
Maailma Arstide Liidu Helsingi 
deklaratsiooni põhimõtetega ning 
liikmesriikide siseriiklike nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(125) Selleks et isikuandmete töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil oleks seaduslik, tuleb 
selle juures järgida ka muid asjaomaseid 
õigusakte, näiteks kliinilisi uuringuid 
käsitlevaid õigusakte.

(125) Selleks et isikuandmete töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil oleks seaduslik, tuleb 
selle juures järgida ka muid asjaomaseid 
õigusakte, näiteks kliinilisi uuringuid 
käsitlevaid õigusakte. See hõlmab ka 
eetikakomitee kasutamist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 
2001. aasta direktiiviga 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliinilistes uuringutes.
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Or. en

Selgitus

Kui praktilistel põhjustel ei ole näiteks registripõhise otsingu käigus võimalik saada kõigilt 
andmesubjektidelt nõusolekut, on uuringu läbivaatamine asjatundlike eetikakomiteede kaudu 
eriti oluline vahend tagamaks, et võimalikud riskid isikupuutumatusele oleksid 
proportsionaalsed uuringute teadusliku väärtuse ja võimaliku kasuga.

Muudatusettepanek 642
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 125 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(125 a) Isikuandmeid võib täiendavalt 
töödelda ka arhiveerimise eesmärgil. 
Sellisel juhul tuleks õigus isikuandmete 
kaitsele siduda tihedamalt arhiivide 
määrustega, mis tagab inimestele õiguse 
tunda oma ajalugu ja kodanike 
juurdepääsu haldusteabele. 2011. aasta 
novembris UNESCO peakonverentsi 
36. istungjärgul vastu võetud arhiivide 
ülddeklaratsioonis rõhutatakse, et 
vastutustundlikuks ja läbipaistvaks 
haldamiseks usaldusväärsete 
teabeallikatena on arhiividel oluline roll 
ühiskondade arengus, aidates luua ja 
säilitada individuaalset ja kollektiivset 
mälu. Isikuandmete rahvusvaheline 
edastamine peab toimuma nii, et see ei 
piira kultuuriväärtuste ja rahvusliku 
rikkuse ringluseeskirjade kohaldamist.

Or. fr

Selgitus

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'évib toute difficulté d'inbprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts inbnationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
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sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Muudatusettepanek 643
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 126

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(126) Käesoleva määruse tähenduses 
hõlmab teadustegevus alusuuringuid, 
rakendusuuringuid ja erasektori vahenditest 
rahastatavaid uuringuid, lisaks tuleks 
seejuures arvesse võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 179 lõikes 1 
sätestatud ELi eesmärki luua Euroopa 
teadusruum.

(126) Käesoleva määruse tähenduses 
hõlmab teadustegevus alusuuringuid, 
rakendusuuringuid ja erasektori vahenditest 
rahastatavaid uuringuid Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 13 tähenduses, 
lisaks tuleks seejuures arvesse võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
179 lõikes 1 sätestatud ELi eesmärki luua 
Euroopa teadusruum. Arvamus- ja 
sotsiaaluuringud kuuluvad 
teadustegevuse hulka. Turu-uuringud ei 
kuulu üldjuhul teadustöö mõiste alla.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 127

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(127) Seoses järelevalveasutuste 
volitustega saada vastutavalt töötlejalt või 
volitatud töötlejalt juurdepääs 
isikuandmetele ning ruumidele, võivad 
liikmesriigid õigusaktiga ja käesoleva 
määruse piires vastu võtta konkreetseid 
eeskirju, et kaitsta äri- ja muude 
samaväärsete saladuse hoidmise kohustusi 

(127) Liikmesriigid võivad vastu võtta 
konkreetseid eeskirju seoses 
järelevalveasutuste volitustega ning 
vabastuste või eranditega II–IV peatüki 
sätetest, et kaitsta äri- ja muude 
samaväärsete saladuse hoidmise kohustusi 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik 
isikuandmete kaitse õiguse ja saladuse 
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niivõrd, kuivõrd see on vajalik 
isikuandmete kaitse õiguse ja saladuse 
hoidmise kohustuse ühildamiseks.

hoidmise kohustuse ühildamiseks.

Or. en

Selgitus

Ametisaladused (nt notariaalsed, maksukonsultatsioonid) peavad olema ülimuslikumad kui 
mis tahes andmekaitse-eeskirjad. See muudatus ei mõjuta üksnes artiklis 84 ettenähtud 
võimalust liikmesriikidele reguleerida järelevalveasutuste uurimisvolitusi ametisaladustega 
seonduva suhtes, vaid kohandab vajaduse korral ka olulisi andmekaitse-eeskirju.

Muudatusettepanek 645
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 127 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(127 a) Õiguskindluse nimel ei tohiks 
käesolev määrus tuua kaasa vastuolusid 
sektoripõhiste õigusaktidega, mis 
käsitlevad seadusjärgseid kohustusi, ning 
muude kui seadusest tulenevate nõuete ja 
soovitustega, mis sellistest sektoripõhistest 
õigusaktidest tulenevad, näiteks 
tervishoiu- või pangandussektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 127 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(127 a) Kohustust teavitada 
andmesubjekti töötlemise eesmärgist, 
õigusest andmete kustutamisele, õigusest 
andmete ülekantavusele, kohustusest 
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võtta meetmeid nõuetekohasuse 
tagamiseks ning keelust anda andmeid üle 
Euroopa Liidu välistele riikidele ei tohiks 
kohaldada teabe töötlemise suhtes seoses 
üksikisiku ametialase suutlikkusega, 
näiteks üksikisiku tööandja, 
ametinimetus, ülesanded, tööaadress, 
töötelefoni või -faksi number, 
tööelektronposti aadress või muud 
korralduslikud üksikasjad. 
Andmesubjektidel peaks siiski olema 
õigus nõuda vastutavalt andmetöötlejalt 
mitte avaldada sellist ametialast teavet 
kolmandatele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(128) Käesolev määrus austab ega piira 
staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt 
on liikmesriikides kirikutel ja 
usuühendustel või -kogukondadel, nagu 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 17. Seega, kui 
liikmesriigis asuv kirik kohaldab 
käesoleva määruse jõustumise ajal 
terviklikke eeskirju üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel, peaksid 
olemasolevad eeskirjad jääma kehtima, 
kui need viiakse käesoleva määrusega 
kooskõlla. Sellistelt kirikutelt ja 
usuühendustelt tuleks nõuda, et nad 
looksid täielikult sõltumatu 
järelevalveasutuse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 648
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(128) Käesolev määrus austab ega piira 
staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt 
on liikmesriikides kirikutel ja 
usuühendustel või -kogukondadel, nagu 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 17. Seega, kui 
liikmesriigis asuv kirik kohaldab 
käesoleva määruse jõustumise ajal 
terviklikke eeskirju üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel, peaksid 
olemasolevad eeskirjad jääma kehtima, 
kui need viiakse käesoleva määrusega 
kooskõlla. Sellistelt kirikutelt ja 
usuühendustelt tuleks nõuda, et nad 
looksid täielikult sõltumatu 
järelevalveasutuse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 649
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(128) Käesolev määrus austab ega piira 
staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt on 
liikmesriikides kirikutel ja usuühendustel 
või -kogukondadel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
17. Seega, kui liikmesriigis asuv kirik 
kohaldab käesoleva määruse jõustumise 
ajal terviklikke eeskirju üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel, peaksid 
olemasolevad eeskirjad jääma kehtima, kui 
need viiakse käesoleva määrusega 

(128) Käesolev määrus austab ega piira 
staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt on 
liikmesriikides kirikutel ja usuühendustel 
või -kogukondadel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
17. Seega, kui liikmesriigis asuv kirik 
kohaldab käesoleva määruse jõustumise 
ajal terviklikke eeskirju üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel, peaksid 
olemasolevad eeskirjad jääma kehtima, kui 
need viiakse käesoleva määrusega 
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kooskõlla. Sellistelt kirikutelt ja 
usuühendustelt tuleks nõuda, et nad 
looksid täielikult sõltumatu 
järelevalveasutuse.

kooskõlla.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust, miks ELi kirikud peaksid vajama oma andmekaitseasutust.

Muudatusettepanek 650
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades:
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades: 
töötlemise seaduslikkus; lapse nõusoleku
kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 
andmete eriliikide töötlemine; taotluse 
selgelt liiga mahukaks tunnistamise 
kriteeriumide ja tingimuste ning
andmesubjekti õiguste kasutamise tasude 
täpsustamine; andmesubjekti teavitamise ja 
andmetega tutvumise õiguse kriteeriumid 
ja nõuded; õigus olla unustatud ja õigus 
nõuda andmete kustutamist; 
profiilianalüüsil põhinevad meetmed;
vastutava töötleja vastutuse ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
kriteeriumid ja nõuded; volitatud töötleja; 
dokumenteerimise ja töötlemise turvalisuse 

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades:
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades: 
nõusoleku andmise tehniliste standardite 
täpsustamine; ikoonidel ja muudel 
graafilistel elementidel põhineva teabe 
jagamise viisi tingimuste täpsustamine; 
andmesubjekti õiguste kasutamise tasude 
kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 
andmesubjekti teavitamise ja andmetega 
tutvumise õiguse kriteeriumid ja nõuded; 
õigus olla unustatud ja õigus nõuda 
andmete kustutamist; vastutava töötleja 
vastutuse kontrollimise; volitatud töötleja; 
dokumenteerimise ja töötlemise turvalisuse 
kriteeriumid ja nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumise tuvastamise, sellest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
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kriteeriumid ja nõuded; isikuandmetega 
seotud rikkumise tuvastamise, sellest 
järelevalveasutusele teatamise ning 
olukorra, kus isikuandmetega seotud 
rikkumine võib tõenäoliselt kahjustada 
andmesubjekti, kriteeriumid ja nõuded; 
isikuandmete kaitse alast mõjuhinnangut 
nõudvate töötlemistoimingute kriteeriumid 
ja tingimused; eelnevat konsulteerimist 
nõudva konkreetse ja märkimisväärse ohtu 
määratlemise kriteeriumid ja nõuded; 
andmekaitseametniku määramine ja tema 
ülesanded; toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused; 
töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

olukorra, kus isikuandmetega seotud 
rikkumine võib tõenäoliselt kahjustada 
andmesubjekti, kriteeriumid ja nõuded; 
isikuandmete kaitse alast mõjuhinnangut 
nõudvate töötlemistoimingute kriteeriumid 
ja tingimused; eelnevat konsulteerimist 
nõudva konkreetse ja märkimisväärse ohtu 
määratlemise kriteeriumid ja nõuded; 
toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni pakutava 
kaitse piisav tase; halduskaristused; 
töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil ja eriti 
Euroopa Andmekaitsenõukoguga.
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. hu

Selgitus

Sobivad ja paremini mõistetavad ning arusaadavad graafilised lahendused võivad toetuda 
mitte ainult ikoonidele, vaid ka muudele graafilistele elementidele. Teisi võimalusi ei tasu 
kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 129
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 
vastu võtta järgnevates valdkondades: 
töötlemise seaduslikkus; lapse nõusoleku 
kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 
andmete eriliikide töötlemine; taotluse 
selgelt liiga mahukaks tunnistamise 
kriteeriumide ja tingimuste ning 
andmesubjekti õiguste kasutamise tasude 
täpsustamine; andmesubjekti teavitamise 
ja andmetega tutvumise õiguse 
kriteeriumid ja nõuded; õigus olla 
unustatud ja õigus nõuda andmete 
kustutamist; profiilianalüüsil põhinevad 
meetmed; vastutava töötleja vastutuse 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse kriteeriumid ja nõuded; volitatud 
töötleja; dokumenteerimise ja töötlemise 
turvalisuse kriteeriumid ja nõuded; 
isikuandmetega seotud rikkumise 
tuvastamise, sellest järelevalveasutusele 
teatamise ning olukorra, kus 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
tõenäoliselt kahjustada andmesubjekti, 
kriteeriumid ja nõuded; isikuandmete 
kaitse alast mõjuhinnangut nõudvate 
töötlemistoimingute kriteeriumid ja 
tingimused; eelnevat konsulteerimist 
nõudva konkreetse ja märkimisväärse 
ohtu määratlemise kriteeriumid ja 
nõuded; andmekaitseametniku 
määramine ja tema ülesanded; 
toimimisjuhendid; 
sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 
kriteeriumid ja nõuded; siduvate 
ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 
kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 
seonduvad erandid; halduskaristused; 

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 
eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
nende õigust isikuandmete kaitsele ja 
tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
Käesoleva direktiivi sätete rakendamisel 
tagatakse, et toodete ja teenuste, 
sealhulgas lõppseadmete ja muude 
elektrooniliste sideseadmete kohta ei 
kehtestata tehnilisi eriomadusi sisaldavaid 
kohustuslikke nõudeid, mis võiksid 
takistada seadmete turuleviimist ja nende 
vaba ringlust turul ning liikmesriikide 
vahel.
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töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 
töötlemine töösuhte kontekstis ning 
töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama asjakohaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste 
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -
kord; õiguse andmete ülekantavusele; 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed 
nõuded; isikuandmetega seotud 
rikkumisest järelevalveasutusele teatamise 
ning isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
vormid ja kord; sertifitseerimise tehnilised 
standardid ja mehhanismid; kolmanda 

välja jäetud
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riigi, kolmanda riigi territooriumi või 
töötlemissektori või rahvusvahelise 
organisatsiooni isikuandmete kaitse piisav 
tase; andmete avaldamine juhtudel, kui 
liidu õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames 
tehtavad otsused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Seejuures peaks komisjon 
kaaluma konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
aktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasamine otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
anda komisjonile rakendusvolitused 
järgnevates valdkondades: lapse 
isikuandmete töötlemise tüüpvormide 
kehtestamine; andmesubjektide õiguste 
kasutamise tüüpkord ja -vormid; 
andmesubjekti teavitamise tüüpvormid; 
andmetega tutvumise tüüpvormid ja -
kord; õiguse andmete ülekantavusele; 

(130) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Käesoleva direktiivi 
sätete rakendamisel tagatakse, et toodete 
ja teenuste, sealhulgas lõppseadmete ja 
muude elektrooniliste sideseadmete kohta 
ei kehtestata tehnilisi eriomadusi 
sisaldavaid kohustuslikke nõudeid, mis 
võiksid takistada seadmete turuleviimist ja 
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isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
ning dokumenteerimisega seonduva 
vastutava töötleja vastutuse tüüpvormid; 
töötlemise turvalisuse konkreetsed 
nõuded; isikuandmetega seotud 
rikkumisest järelevalveasutusele teatamise 
ning isikuandmetega seotud rikkumisest 
andmesubjektile teatamise tüüpvorming ja 
-kord; isikuandmete kaitse alase 
mõjuhinnangu standardid ja kord; 
eelneva loa ja eelneva konsulteerimise 
vormid ja kord; sertifitseerimise tehnilised 
standardid ja mehhanismid; kolmanda 
riigi, kolmanda riigi territooriumi või 
töötlemissektori või rahvusvahelise 
organisatsiooni isikuandmete kaitse piisav 
tase; andmete avaldamine juhtudel, kui 
liidu õigusaktidega ei ole seda lubatud; 
vastastikune abi; ühisoperatsioonid; 
järjepidevuse mehhanismi raames 
tehtavad otsused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes46. Seejuures peaks komisjon 
kaaluma konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

nende vaba ringlust turul ning 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 131

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(131) Arvestades, et allpool loetletud 
meetmed on üldise iseloomuga, tuleks 

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

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
aktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasamine otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 655
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 132

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(132) Nõuetekohaselt põhjendatud välja jäetud
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juhtudel, mis on seotud kolmanda riigi, 
kolmanda riigi territooriumi või 
töötlemissektori või rahvusvahelise 
organisatsiooni isikuandmete kaitse 
ebapiisava taseme või järjepidevuse 
mehhanismi raames järelevalveasutustele 
edastatud küsimustega, peaks komisjon 
olukorra tungiva kiireloomulisuse korral 
vastu võtma viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid.

Or. en

Muudatusettepanek 656
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(134) Direktiiv 95/46/EÜ tuleks tunnistada 
käesoleva määrusega kehtetuks. Direktiivi 
95/46/EÜ alusel komisjoni vastu võetud 
otsused ja järelevalveasutuste antud load 
peaksid siiski jääma kehtima.

(134) Direktiiv 95/46/EÜ tuleks tunnistada 
käesoleva määrusega kehtetuks. Direktiivi 
95/46/EÜ alusel komisjoni vastu võetud 
otsused ja järelevalveasutuste antud load 
peaksid siiski jääma kehtima. See peaks 
kehtima ka ELi või liikmesriigi ja 
kolmanda riigi vahel sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingute või korralduste 
suhtes, eriti juhul, kui direktiiv 95/46/EÜ 
oli juba jõustunud.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 134

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(134) Direktiiv 95/46/EÜ tuleks tunnistada 
käesoleva määrusega kehtetuks. Direktiivi 

(134) Direktiiv 95/46/EÜ tuleks tunnistada 
käesoleva määrusega kehtetuks. Direktiivi 
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95/46/EÜ alusel komisjoni vastu võetud 
otsused ja järelevalveasutuste antud load 
peaksid siiski jääma kehtima.

95/46/EÜ alusel komisjoni vastu võetud 
otsused ja järelevalveasutuste antud load 
peaksid siiski jääma kehtima. Komisjoni 
otsused ja järelevalveasutuste antud load 
isikuandmete edastamise kohta 
kolmandatesse riikidesse peaksid jääma 
kehtima kaheaastaseks üleminekuajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 139

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

IP-aadresside töötlemine on vastavalt direktiivile 2004/48/EÜ sageli 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste uurimise väga tähtis komponent ja seda ei tohiks 
käesoleva määrusega takistada.

Muudatusettepanek 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõige 3 ei piira liikmesriikide poolt 
selliste seadusandlike meetmete 
kohaldamist, mis sätestavad 
andmesubjektidele nende andmete kaitse 
puhul soodsamad tingimused, eriti 
artikli 80 ja 84 kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat määrust kohaldatakse – ilma 
et kahjustataks rakendatavaid eeskirju –
isikuandmete täielikult või osaliselt 
automatiseeritud töötlemise suhtes ja 
isikuandmete automatiseerimata töötlemise 
suhtes, kui kõnealused isikuandmed 
kuuluvad toimikusüsteemi või kui need 
kavatsetakse toimikusüsteemi kanda.

Or. it
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Selgitus

Andmekaitsenõude puhul ei arvestata andmete töötlemisel rakendatavaid eeskirju ning 
andmekaitse peaks olema praegu ja tulevikus kasutatava töötlemise tehnoloogia suhtes 
erapooletu.

Muudatusettepanek 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete täielikult või osaliselt 
automatiseeritud töötlemise suhtes ja 
isikuandmete automatiseerimata töötlemise 
suhtes, tegemata vahet selliste 
töötlemisvahendite vahel, kui kõnealused 
isikuandmed kuuluvad toimikusüsteemi või 
kui need kavatsetakse toimikusüsteemi 
kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Monika Hohlmeier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) isikuandmeid töötlevad kohtud, 
prokuratuurid ja õigusemõistmist 
teostavad asutused kriminaalkohtuotsuse 
ja kriminaalkaristuse täideviimisel;

Or. de

Selgitus

Kohtute ja kohtutäiturite tegevus õiguse jõustamisel peaks jääma nii palju kui võimalik 
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kavandatud sätete kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 663
Frank Engel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse sätted lähevad 
vastuollu mõne teise liidu õigusakti 
sättega, millega reguleeritakse 
konkreetseid isikuandmete töötlemise 
aspekte konkreetsetes sektorites, on teise 
liidu õigusakti sätted ülimuslikud ja neid 
kohaldatakse nende konkreetsete sektorite 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) mida koguti enne artiklis 91 osutatud 
käesoleva määruse jõustumise tähtaega;

Or. fr

Muudatusettepanek 665
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) mis algas enne artiklis 91 osutatud 
käesoleva määruse jõustumise tähtaega; 

Or. fr

Muudatusettepanek 666
Sophia in 't Veld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 667
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevat määrust kohaldatakse ka liidu institutsioonide, organite ja asutuste suhtes.

Muudatusettepanek 668
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reegleid tuleks kohaldada ka liidu institutsioonide, organite ja asutuste suhtes.

Muudatusettepanek 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldine lähenemine andmekaitsele tähendab ka liidu institutsioonide, organite, ametite ja 
asutuste hõlmamist määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmeid töötlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Liidu institutsioonid ja organid ei peaks jääma määruse kohaldamisalast täielikult välja. Kui 
käesoleva õigusakti eesmärk on kehtestada kogu liidu jaoks ühtsed põhimõtted ja tagatised 
seoses isikuandmete töötlemisega, siis ELi institutsioonide väljajätmine tekitab vähemalt 
formaalselt arusaama, et eksisteerib kaks eraldi õiguskorda: liikmesriikide ja liidu oma.

Muudatusettepanek 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liikmesriigid töötlevad isikuandmeid 
sellise tegevuse käigus, mis kuulub 
Euroopa Liidu lepingu 2. peatüki 
reguleerimisalasse;

c) liikmesriigid töötlevad isikuandmeid 
sellise tegevuse käigus, mis kuulub 
Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatüki 
reguleerimisalasse;

Or. es

Muudatusettepanek 672
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik, kes 
ei tee andmeid määramata arvule 
inimestele kättesaadavaks, üksnes isikliku 
või koduse tegevuse käigus ilma tulutoova 
eesmärgita;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Kohtu otsustega kohtuasjades C-101/01 ja C-73/07.
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Muudatusettepanek 673
Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 674
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik oma 
äritegevusest või iseseisvast kutsealasest 
tegevusest sõltumatul eesmärgil;

Or. de

Muudatusettepanek 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik, kes 
ei tee andmeid määramata arvule 
inimestele kättesaadavaks, üksnes isikliku 
või koduse tegevuse käigus ilma tulutoova 
eesmärgita;

Or. en



AM\928599ET.doc 51/152 PE506.145v01-00

ET

Muudatusettepanek 676
Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik 
üksnes isikliku või koduse tegevuse käigus 
ilma tulutoova eesmärgita, välja arvatud 
juhul, kui isikuandmeid teiste füüsiliste 
isikute kohta tehakse kättesaadavaks 
määramata arvule isikutele;

Or. en

Selgitus

Vaikimisi peaks isikuandmeid tegema kättesaadavaks määramata arvule isikutele.

Muudatusettepanek 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmeid töötleb füüsiline isik 
üksnes eraviisiliste või koduste tegevuste
käigus, välja arvatud juhul, kui 
isikuandmeid avaldatakse. Selliste 
isikuandmete edasine töötlemine teistel 
eesmärkidel peab põhinema 
andmesubjektide nõusolekul. Erandit ei 
tohiks kohaldada, kui isikuandmeid 
töödeldakse ametialasel või ärilisel 
eesmärgil. Kolmandate isikute õiguseid 
tuleb eriti arvesse võtta tundlike andmete 
kasutamisel;

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse koduse tegevuse erandile piirang. Isegi andmete 
kasutamisel eraviisilistel või perekondlikel eesmärkidel tuleks järgida teatud eraelu 
puutumatuse põhimõtteid ja standardeid.

Muudatusettepanek 678
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) isikuandmeid töötlevad 
väikeettevõtted üksnes oma tegevuse 
käigus ning rangelt ja üksnes 
ettevõttesisese kasutamise korral;

Or. en

Muudatusettepanek 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) isikuandmeid töötlevad 
väikeettevõtted vastavalt komisjoni 
soovitusele 2003/361 oma tegevuse käigus 
ja andmete osas, mida kasutatakse rangelt 
ja ainult ettevõttesiseselt;

Or. en

Muudatusettepanek 680
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikuandmeid töötleb pädev asutus 
kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks, kuritegude eest vastutusele 
võtmiseks ja kriminaalkaristuste 
täideviimiseks.

e) isikuandmeid töötleb pädev avaliku 
sektori asutus kuritegude ennetamiseks, 
uurimiseks, avastamiseks, kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täideviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikuandmeid töötleb pädev asutus 
kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks, kuritegude eest vastutusele 
võtmiseks ja kriminaalkaristuste 
täideviimiseks.

e) isikuandmeid töötleb pädev avaliku 
sektori asutus kuritegude ennetamiseks, 
uurimiseks, avastamiseks, kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks ja 
kriminaalkaristuste täideviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Monika Hohlmeier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikuandmeid töötleb pädev asutus 
kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, 
avastamiseks, kuritegude eest vastutusele 
võtmiseks ja kriminaalkaristuste 
täideviimiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 683
Alexander Alvaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmed on muudetud 
anonüümseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevat määrust ei kohaldata anonüümseks muudetud andmete suhtes (vt määratlust 
artiklis 4).

Muudatusettepanek 684
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid töödeldakse ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) seda teeb tööandja osana töötaja 
isikuandmete haldamisest töö raames;

Or. en

Muudatusettepanek 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmed on muudetud piisavalt 
anonüümseks artikli 4 punkti 2 c 
tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 687
Sarah Ludford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmed on muudetud 
anonüümseks;

Or. en

Selgitus

Ka anonüümsed andmed peaksid jääma määruse reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 688
Louis Michel



PE506.145v01-00 56/152 AM\928599ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid töötlevad 
spordiorganisatsioonid 
kokkuleppemängude ja dopinguga seotud 
spordi usaldusväärsuse rikkumiste 
ennetamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 689
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid töödeldakse tegevuse 
käigus, mida saab seostada andmesubjekti 
ametialase või äritegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid töötlevad kirikud ja 
usuühingud ning -kogukonnad;

Or. de

Selgitus

Kirikute ja usukogukondade poolse andmete töötlemise selge väljajätmine võtab Euroopa 
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Liidu toimimise lepingu artikli 17 nõudeid paremini arvesse kui artiklis 84 kirikutele ja 
usuühingutele ette nähtud üleminekueeskirjad kehtivate isikuandmete kaitse eeskirjade kohta.

Muudatusettepanek 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid töötlevad pädevad
asutused neilt tellitud ametliku statistika 
koostamiseks ja levitamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) andmed eristavad turul 
majandustegevusega tegelevat füüsilist 
isikut;

Or. en

Muudatusettepanek 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) tegu on selliste füüsilise isiku 
andmetega (nimi, kontaktandmed, 
tegevus), mis avalikustatakse 
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ametiülesannete täitmise käigus;

Or. en

Muudatusettepanek 694
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) seda teeb tööandja osana töötaja 
isikuandmete haldamisest töö raames;

Or. en

Muudatusettepanek 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) isikuandmeid töötlevad pädevad 
asutused valimisnimekirjade 
koostamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) isikuandmed on muudetud 
anonüümseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui Euroopa Liidu või liikmesriikide 
õiguse muudes sätetes nähakse ette 
käesolevas määruses sätestatuga võrreldes 
täiustatum isikuandmete kaitse, 
rakendatakse selliseid sätteid täiendavalt. 
See kehtib eelkõige õigusaktidega kaitstud 
saladuste, näiteks pangasaladuse suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Õigusaktide kohaselt siseriiklikes 
majandusüksuste registrites avaldatav 
teave ei ole käesoleva määruse raames 
kaitstud selles ulatuses, milles see eristab 
turul tegutsevaid üksuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse artikli 7 lõiget 4, 
artikli 15 lõike 1 punkti e, artikleid 17 ja 
18, artikli 22 punkte c ja e, artikleid 33, 
35, 36 ja 37 ning artikli 79 lõikeid 4, 5, 6 
ja 7 ei kohaldata isikuandmete töötlemise 
suhtes avaliku sektori asutuste poolt.

Or. en

Selgitus

Määruse väga üksikasjalikel ja rangetel eeskirjadel on avaliku sektori asutuste puhul 
negatiivsed tagajärjed. Enamik avaliku sektori asutuste tehtavast andmetöötlusest on ainult 
riiklik tegevus ning seda tehakse peamiselt osana tegevustest, mida pakuvad ja teostavad 
ainult avaliku sektori asutused, näiteks sotsiaalkindlustusmaksete maksmine, ning seda ei 
tehta kunagi kasumiteenimise eesmärgil. Seetõttu tehakse ettepanek, et määrust ei kohaldata 
avaliku sektori asutuste poolse andmete töötlemise suhtes.

Muudatusettepanek 700
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva isikuandmete töötlemise 
suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva liidus elavate 
andmesubjektide isikuandmete töötlemise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

ELis asuvad vastutavad andmetöötlejad, kes töötlevad ainult Euroopa-väliseid andmeid 
kolmandates riikides, tuleks määruse reguleerimisalast välja jätta, et võimaldada neil 
konkureerida ELi-välistel turgudel andmetöötlejatega, kes käesoleva määruse 
reguleerimisalasse ei kuulu.
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Muudatusettepanek 701
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva isikuandmete töötlemise 
suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva liidus elavate 
andmesubjektide isikuandmete töötlemise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on kaitsta ELis elavate andmesubjektide isikuandmeid. 
Euroopaga mitteseotud isikuandmete osas (loe: väljaspool ELi elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise osas) on käesolev muudatusettepanek oluline, seadmaks ELi ja ELi-
väliseid äriühinguid võrdsetele alustele.

Muudatusettepanek 702
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva isikuandmete töötlemise 
suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes, mis 
toimub liidu territooriumil või kohas, kus 
rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt 
kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust.

Or. de

Muudatusettepanek 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva isikuandmete töötlemise 
suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil paikneva vastutava töötleja 
ja volitatud töötleja asutuse tegevuse 
raames toimuva liidus elavate 
andmesubjektide isikuandmete töötlemise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 
liidus asuva vastutava töötleja poolt, kui 
andmete töötlemine on seotud:

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja poolt.

a) liidu andmesubjektidele kaupade ja 
teenuste pakkumisega või 
b) nende käitumise jälgimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 705
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
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territooriumil elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 
liidus asuva vastutava töötleja poolt, kui 
andmete töötlemine on seotud:

seaduslikult võimalikus ja kolmanda riigi 
õigussüsteemiga ühildatavas ulatuses
liidu territooriumil elavate 
andmesubjektide isikuandmete töötlemise 
suhtes mujal kui liidus asuva vastutava 
töötleja poolt, kui andmete töötlemine on 
seotud:

Or. en

Muudatusettepanek 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil elavate andmesubjektide
isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 
liidus asuva vastutava töötleja poolt, kui 
andmete töötlemine on seotud:

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 
territooriumil elavate andmesubjektide 
isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja poolt.

a) liidu andmesubjektidele kaupade ja 
teenuste pakkumisega või 
b) nende käitumise jälgimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu andmesubjektidele kaupade ja 
teenuste pakkumisega või 

a) liidu andmesubjektidele kaupade ja 
teenuste pakkumisega, sealhulgas 
teenused, mille pakkumine ei tekita 
isikule rahalisi kulusid, või 

Or. en
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Muudatusettepanek 708
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötleja poolt, kelle asukoht ei ole liidus, 
vaid kohas, kus rahvusvahelise avaliku 
õiguse kohaselt kohaldatakse mõne 
liikmesriigi õigust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevat määrust kohaldatakse liidu territooriumil elavate andmesubjektide isikuandmete 
töötlemise suhtes mujal kui liidus asuva vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt.

Muudatusettepanek 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötleja poolt, kelle asukoht ei ole liidus, 
vaid kohas, kus rahvusvahelise avaliku 
õiguse kohaselt kohaldatakse mõne 
liikmesriigi õigust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 710
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötleja poolt, kelle asukoht ei ole liidus, 
vaid kohas, kus rahvusvahelise avaliku 
õiguse kohaselt kohaldatakse mõne 
liikmesriigi õigust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 711
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötleja poolt, kelle asukoht ei ole liidus, 
vaid kohas, kus rahvusvahelise avaliku 
õiguse kohaselt kohaldatakse mõne 
liikmesriigi õigust.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötleja poolt, kelle asukoht ei ole liidus, 
vaid kohas, kus rahvusvahelise avaliku 
õiguse kohaselt kohaldatakse mõne 
liikmesriigi õigust. Käesolev määrus ei 
piira siseriiklikke õigusnorme, mis 
kehtivad vastutava töötleja suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 712
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt 
või kaudselt tuvastatav vahenditega, mida 

välja jäetud
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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;

Or. en

Selgitus

Viidud üle isikuandmete määratlusse.

Muudatusettepanek 713
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 714
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 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 
identifikaator, asukohaandmed,
veebiidentifikaatorid, samuti üks või mitu 
isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, 
vaimset, majanduslikku, kultuurilist,
sotsiaalset või soolist tunnust või 
seksuaalset sättumust;

Or. en

Muudatusettepanek 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav vahenditega, mida 
vastutav töötleja või mis tahes muu 
vastutava töötlejaga koos töötav 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 ja kes ei tegutse oma 
ametiülesandeid täites;

Or. en

Selgitus

Vahendid, mida tuvastamiseks kasutatakse, peaksid olema otseselt seotud vastutava 
andmetöötleja ja tema lepinguliste partneritega. Mõnd konkreetset olukorda võib olla 
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keeruline hinnata, kui vabakutselisena tegutsev ning töö- ja eraotstarbel sama telefoniliini 
kasutav üksikpakkuja (torulukksepp, arst) hägustab füüsilise ja juriidilise isiku vahelist piiri. 
Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult füüsiliste isikute suhtes, kes ei tegutse 
ametiülesandeid täites.

Muudatusettepanek 716
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav vahenditega, mida 
vastutav töötleja tavaliselt kasutab, nagu 
isikukood, samuti üks või mitu isiku 
füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust. Füüsiline isik loetakse 
mittetuvastatavaks, kui tuvastamine 
nõuab ebaproportsionaalselt palju aega, 
jõudu või materiaalseid vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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, 

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

isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, 
vaimset, majanduslikku, kultuurilist ja 
sotsiaalset tunnust, ja kes ei tegutse 
ametiülesandeid täites;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest. 
Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et selleks, et andmesubjekti tuvastada, peab eeldama 
seost vastutava töötlejaga. Andmeid, mida kasutatakse osana ametiülesannete täitmisest, ei 
tohiks määratleda isikuandmetena.

Muudatusettepanek 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt tuvastatav tehniliste vahenditega, 
mida vastutav töötleja või mis tahes muu 
füüsiline või juriidiline isik tavaliselt 
kasutavad ning mille kasutamine ei nõua 
ülemääraseid kulusid, aega ega keerukaid 
toiminguid;

Or. pl

Muudatusettepanek 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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” – üksikisik või 
kodumajapidamine, kes on tuvastatud või 
otseselt või kaudselt tuvastatav 
vahenditega, mida vastutav töötleja või mis 
tahes muu füüsiline või juriidiline isik 
tavaliselt saavad kasutada, nagu 
isikukood, asukohaandmed ja 
veebiidentifikaator, samuti üks või mitu 
isiku või kodumajapidamise füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust;

Or. en

Selgitus

Kodumajapidamise erandi piiramine.

Muudatusettepanek 720
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 selgelt tuvastatud või 
otseselt või kaudselt tuvastatav 
vahenditega, mis on vastutavale töötlejale 
kättesaadavad, nagu isikukood, 
asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 
samuti üks või mitu isiku füüsilist, 
füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 
majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 
tunnust;

Or. de
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Muudatusettepanek 721
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 
isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 
kaudselt, eraldi või seonduvate andmetega 
kombineeritult tuvastatav või eristatav
vahenditega, mida vastutav töötleja või mis 
tahes muu füüsiline või juriidiline isik 
tavaliselt kasutavad, nagu kordumatu 
identifikaator, asukohaandmed ja 
veebiidentifikaator, samuti üks või mitu 
isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, 
vaimset, majanduslikku, kultuurilist,
sotsiaalset, rahvuslikku või soolist tunnust, 
või isiku seksuaalne sättumus;

Or. hu

Selgitus

Rahvuslik identiteet on omaette küsimus, mis tähendab enamat kui asukoht.

Muudatusettepanek 722
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
andmesubjekti kohta;

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku 
(andmesubjekti) kohta; tuvastatav isik on 
isik, keda saab otseselt või kaudselt 
tuvastada, eelkõige isikukoodi põhjal või 
ühe või mitme tema füüsilise, 
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, 
majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse 
tunnuse põhjal (isikuidentifikaatorid);
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Or. en

Selgitus

Määratlus, mis on sätestatud direktiivis 95/46.

Muudatusettepanek 723
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
andmesubjekti kohta;

(2) „isikuandmed” – igasugune tuvastatud 
või tuvastatava füüsilise isikuga 
(andmesubjekt) seotud teave; tuvastatav 
füüsiline isik on isik, keda saab otseselt 
või kaudselt kindlaks teha, eelkõige 
identifitseerimisnumbri või tema ühe või 
mitme füüsilise, füsioloogilise, psüühilise, 
majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse 
tunnuse abil;

Or. de

Selgitus

Direktiivist 95/46/EÜ.

Muudatusettepanek 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „isikuandmed” – igasugune teave
andmesubjekti kohta;

(2) „isikuandmed” – igasugused andmed, 
mis on seotud konkreetselt 
andmesubjektiga, kelle isikusamasus on 
otseselt või kaudselt tuvastatav vastutava 
töötleja või mis tahes muu füüsilise või 
juriidilise isiku poolt, kes vastutava 
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töötlejaga koos töötab;

Or. en

Muudatusettepanek 725
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
andmesubjekti kohta;

(2) „isikuandmed” – igasugune teave 
andmesubjekti kohta, kui see on tuvastatav 
andmesubjekti käsitleva teabena; teavet, 
mis ei võimalda andmesubjekti 
tuvastamist, ning teavet, mis ei võimalda 
andmesubjekti tuvastamist ilma 
ebaproportsionaalselt palju aega, jõudu 
või materiaalseid vahendeid kulutamata, 
ei käsitleta isikuandmetena;

Or. en

Muudatusettepanek 726
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „varjunimega tähistatud andmed” –
isikuandmed, millest on eemaldatud 
isikuidentifikaatorid, kuid mille puhul 
hoitakse sidet nende 
isikuidentifikaatoritega alles, nii et 
andmed saab andmesubjektiga seostada 
igaüks, kellel on juurdepääs 
sidumiskoodidele;

Or. en
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Selgitus

Varjunimega tähistatud andmed sätestatakse isikuandmete ühe vormina, kehtestades nendega 
seoses kogu määruse ulatuses eraldi eeskirjad.

Muudatusettepanek 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „identifitseerimisnumber” – mis 
tahes numbriline, tähtnumbriline või
sarnane kood, mida kasutatakse tavaliselt 
veebiruumis, välja arvatud koodid, mille 
on määranud avaliku sektori või riigi 
poolt kontrollitav asutus, et tuvastada 
füüsilist isikut kui üksikisikut;

Or. en

Muudatusettepanek 728
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „varjunimi” – kordumatu 
identifikaator, mis on spetsiifiline ühele 
konkreetsele kontekstile ja mis ei 
võimalda otse tuvastada füüsilise isiku 
isikusamasust, kuid võimaldab 
andmesubjekti eristamist;

Or. en

Muudatusettepanek 729
Sarah Ludford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „varjunimega tähistatud andmed” –
isikuandmed, mida on muudetud nii, et 
neid ei saa seostada andmesubjektiga, 
kasutamata täiendavaid andmeid, mille 
suhtes kohaldatakse eraldi ja iseseisvat 
tehnilist ja organisatsioonilist kontrolli;

Or. en

Selgitus

Mõiste „varjunimega tähistatud andmed” on vaja määratleda.

Muudatusettepanek 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „varjunimega tähistatud andmed” –
mis tahes isikuandmed, mida on kogutud, 
muudetud või muul viisil töödeldud nii, et 
neid omaette ei saa enam omistada 
andmesubjektile, kasutamata selleks 
eraldi ja omaette tehnilist ja 
organisatsioonilist kontrolli nõudvaid 
lisaandmeid, või nõuaks selline 
omistamine ebaproportsionaalselt palju 
aega, kulusid ja jõupingutusi;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamusest. See on osa muudatusettepanekute paketist, mis võimaldab 
kasutada anonüümseid ja varjunime all esinevaid andmeid ning soodustab andmesubjektide 
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huvide kaitse häid äritavasid. Selle tagamine, et isikuandmeid ei saa seostada ühe 
andmesubjektiga (kuna seda ei saa teha ilma täiendavaid andmeid kasutamata), aitab veelgi 
edendada andmete kasutamist äritegevuses koos kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisega.

Muudatusettepanek 731
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „anonümiseeritud andmed” –
andmed, mida on võimatu ühelgi viisil 
andmesubjektiga siduda, kuna kõik viited 
isikuidentifikaatoritele on püsivalt ja 
täielikult eemaldatud; seetõttu ei 
kohaldata käesolevat määrust 
anonüümseks muudetud andmete suhtes;

Or. en

Selgitus

Kui määrus viitab anonüümseks muudetud andmetele, tuleks neid selles ka määratleda.

Muudatusettepanek 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) ,,varjunimega tähistatud andmed” –
isikuandmed, mis on kogutud, muudetud 
või muul moel töödeldud nii, et neid ei saa 
seostada andmesubjektiga omaette 
võetuna, kasutamata täiendavaid 
andmeid, mille suhtes kohaldatakse eraldi 
ja iseseisvat tehnilist ja organisatsioonilist 
kontrolli;

Or. en



AM\928599ET.doc 77/152 PE506.145v01-00

ET

Muudatusettepanek 733
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „anonümiseeritud andmed” või 
„anonüümseks muudetud andmed” –
andmed, mida on muudetud nii, et teavet 
ei saa enam tuvastatava füüsilise isikuga 
seostada;

Or. en

Selgitus

Mõiste „anonümiseeritud andmed” on vaja määratleda.

Muudatusettepanek 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „anonüümsed andmed” – mis tahes 
isikuandmed, mida on kogutud, muudetud 
või muul viisil töödeldud nii, et neid ei saa 
enam seostada andmesubjektiga; 
anonüümseid andmeid ei loeta 
isikuandmeteks;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamusest.
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Muudatusettepanek 735
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) „kodeeritud andmed” –
isikuandmed, mis on muudetud tehniliste 
kaitseabinõudega loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele;

Or. en

Selgitus

Kui määrus viitab kodeeritud andmetele, tuleks neid selles ka määratleda.

Muudatusettepanek 736
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) „identifitseerimisnumber” – mis 
tahes numbriline, tähtnumbriline või 
sarnane kood, mida tüüpiliselt 
kasutatakse veebiruumis, välja arvatud 
koodid, mille on määranud avaliku 
sektori või riigi poolt kontrollitav asutus, 
et tuvastada füüsilist isikut kui 
üksikisikut;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) „anonüümsed andmed” – mis tahes 
isikuandmed, mida on kogutud, muudetud 
või muul viisil töödeldud nii, et neid ei saa 
enam seostada andmesubjektiga;

Or. en

Muudatusettepanek 738
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) „profiilianalüüs” – andmesubjekti 
isikuandmetest või varjunimega tähistatud 
andmetest lähtuv teabe kogumine, 
klassifitseerimine ja salvestamine 
eesmärgiga analüüsida individuaalse 
andmesubjekti käitumismustreid;

Or. en

Selgitus

Kui määrus viitab profiilianalüüsile, tuleks seda selles ka määratleda.

Muudatusettepanek 739
Ewald Stadler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „töötlemine” – isikuandmete või nende 
kogumitega tehtav automatiseeritud või 
automatiseerimata toiming või toimingute 

(3) „töötlemine” – isikuandmete või nende 
kogumitega tehtav automatiseeritud või 
automatiseerimata toiming või toimingute 
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kogum, nagu kogumine, salvestamine, 
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, 
kohandamine ja muutmine, päringute 
teostamine, lugemine, kasutamine, 
üleandmine, levitamine ja muul moel 
kättesaadavaks tegemine, ühitamine või 
ühendamine, kustutamine ja hävitamine;

kogum, nagu kogumine, salvestamine, 
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, 
kohandamine ja muutmine, päringute 
teostamine, lugemine, kasutamine, 
üleandmine, levitamine ja muul moel 
kättesaadavaks tegemine, ühitamine või 
ühendamine, kustutamine, blokeerimine ja 
hävitamine;

Or. de

Muudatusettepanek 740
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „profiilianalüüs” – igasugune 
isikuandmete automatiseeritud töötlemine 
eesmärgiga hinnata füüsilise isiku 
teatavaid isikuomadusi või analüüsida või 
prognoosida eeskätt selle füüsilise isiku 
töötulemusi, majanduslikku olukorda, 
asukohta, tervist, isiklikke eelistusi, 
käitumist või usaldusväärsust;

Or. en

Muudatusettepanek 741
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „profiilianalüüs” – igasugune 
isikuandmete automatiseeritud töötlemine 
eesmärgiga hinnata füüsilise isiku 
teatavaid isikuomadusi või analüüsida või 
prognoosida eeskätt selle füüsilise isiku 
töötulemusi, majanduslikku olukorda, 
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asukohta, tervist, isiklikke eelistusi, 
käitumist või usaldusväärsust;

Or. en

Muudatusettepanek 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „profiilianalüüs” – automatiseeritud 
töötlemine, mille eesmärk on hinnata 
füüsilise isikuga seotud aspekte, luua 
nende kohta andmeid või analüüsida või 
prognoosida füüsilise isiku töötulemusi, 
majanduslikku olukorda, asukohta, 
tervist, eelistusi, usaldusväärsust, 
käitumist või iseloomu ja/või kohandada 
pakutavat teenust või isiku suhtes 
rakendatavat otsust ja mis võib hõlmata 
isiku andmekategooria(te) 
kindlaksmääramist;

Or. fr

Muudatusettepanek 743
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) „biomeetrilised andmed” – andmed 
konkreetse üksikisiku füüsiliste, 
füsioloogiliste või käitumuslike omaduste 
kohta, mis on iga üksikisiku puhul 
kordumatud, näiteks näokujutis või 
sõrmejäljeandmed;

Or. fr
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Muudatusettepanek 744
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui 
töötlemise eesmärgid ja vahendid on 
kindlaks määratud liidu või liikmesriikide 
õigusega, võib vastutava töötleja või tema 
määramise konkreetsed kriteeriumid 
sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;

Or. en

Selgitus

Määratlus, mis on sätestatud direktiivis 95/46.

Muudatusettepanek 745
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
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või liikmesriigi õiguses; või liikmesriigi õiguses; vastutavad 
töötlejad on eelkõige:

Or. de

Selgitus

Vastutavate töötlejate eristamine on otstarbekas, kuna see võimaldab osaliselt konkreetseid 
kohustusi määrata. Nimetatud otseselt ja kaudselt vastutavad töötlejad kuuluvad üldmõiste 
„vastutav töötleja” alla. Seetõttu kehtivad neile käesoleva määruse üldised kohustused, juhul 
kui midagi täpsemalt ei sätestata.

Muudatusettepanek 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 
eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 
liikmesriikide õigusega, võib vastutava 
töötleja või tema määramise konkreetsed 
kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 
õiguses;

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja määratlus peaks põhinema otsusel eesmärgi kohta, milleks isikuandmeid 
töödeldakse, mitte tingimustel ja vahenditel, millega see saavutatakse. Kontroll töötlemise 
eesmärgi üle on loogiline alus erinevate kohustuste jagamiseks vastutavate töötlejate – kes 
vastutavad selle eest, millisel eesmärgil ja milleks andmeid töödeldakse – ja töötlevate poolte 
vahel, kes tegelevad sellega, kuidas andmeid töödeldakse.

Muudatusettepanek 747
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 
eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 
liikmesriikide õigusega, võib vastutava 
töötleja või tema määramise konkreetsed 
kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 
õiguses;

Or. en

Muudatusettepanek 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, tingimused ja 
vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 
tingimused ja vahendid on kindlaks 
määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 
võib vastutava töötleja või tema määramise 
konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 
või liikmesriigi õiguses;

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 
juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 
muu asutus või organ, kes üksi või koos 
teistega määrab kindlaks isikuandmete 
töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 
eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 
liikmesriikide õigusega, võib vastutava 
töötleja või tema määramise konkreetsed 
kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 
õiguses;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest. Muudatuse 
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eesmärk ei ole mitte vähendada kaitstuse taset üksikisiku jaoks, vaid täpsustada, et vastutab 
ainult vastutav töötleja, mitte volitatud töötleja. Vt seonduvaid muudatusettepanekuid artiklite 
22, 24, 26 ja 77 kohta.

Muudatusettepanek 749
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „otseselt vastutav töötleja” – isik, kes 
kogub või töötleb muul viisil 
andmesubjekti isikuandmeid;

Or. de

Muudatusettepanek 750
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) „kaudselt vastutav töötleja” – isik, 
kes ei kogu ega töötle muul viisil 
andmesubjekti isikuandmeid;

Or. de

Muudatusettepanek 751
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „töötleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, riigiasutus, esindus või muu organ, 
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kes loob andmete või andmefailide 
automatiseeritud töötlussüsteemid 
isikuandmete töötlemiseks vastutavate 
töötlejate ja nende alltöövõtjate poolt, sh 
andmesubjekti vahenditega;

Or. fr

Muudatusettepanek 752
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 753
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Esitatakse vaikimisi andmekaitse määratlus, sest määruse tekstis kasutatakse seda mõistet.

Muudatusettepanek 754
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „kolmas isik” – füüsiline või
juriidiline isik, riigiasutus, esindus või 
muu organ, välja arvatud andmesubjekt, 
vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
isikud, kes võivad andmeid töödelda 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
otseses alluvuses;

Or. en

Selgitus

Määratlus, mis on sätestatud direktiivis 95/46.

Muudatusettepanek 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „kolmas isik” – füüsiline või 
juriidiline isik, riigiasutus, esindus või 
muu organ, välja arvatud andmesubjekt, 
vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
isikud, kes võivad andmeid töödelda 
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vastutava töötleja või volitatud töötleja 
otseses alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 756
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus, millega 
andmesubjekt kas avalduse vormis või 
nõusolekut väljendava tegevusega annab 
nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid; „nõusolekut väljendav 
tegevus” – üheselt mõistetav tegevus, mis 
on valiku tulemus ja mille täielik 
lõpuleviimine eeldab vajalikku andmete 
töötlemist;

Or. en

Selgitus

Väljend „nõusolekut väljendav tegevus” on liiga ebamäärane ja vajab täiendavat 
täpsustamist.

Muudatusettepanek 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus, millega 
andmesubjekt kas avalduse vormis või 

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja üheselt 
mõistetav tahteavaldus, millega 
andmesubjekt annab nõusoleku töödelda 
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nõusolekut väljendava tegevusega annab 
nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid;

enda kohta käivaid isikuandmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 758
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik 
tahteväljendus kas avalduse, tegevuse või 
konkreetse käitumise vormis, mis –
arvestades konteksti ja asjaolusid 
nõusoleku taotlemise ajal – näitab 
andmesubjekti nõusolekut isikuandmete 
töötlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 759
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus – eelnev 
tahteavaldus (voluntatis declaratio) –, 
millega andmesubjekt annab enda 
konkreetse, teadliku ja üheselt mõistetava
nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne ja teadlik 
tahteavaldus, millega andmesubjekt kas 
avalduse vormis või nõusolekut väljendava 
tegevusega annab nõusoleku töödelda enda 
kohta käivaid isikuandmeid. Eelkõige 
seoses infoühiskonna teenustega võib 
andmesubjekt anda oma nõusoleku ka 
elektroonilisel teel;

Or. pl

Muudatusettepanek 761
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 
väljendatud tahteavaldus, millega 
andmesubjekt kas avalduse vormis või 
nõusolekut väljendava tegevusega annab 
nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid konkreetsel eesmärgil või 
kooskõlas mitme kokkulangeva ja 
lahutamatult seotud eesmärgiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 762
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne ja teadlik 
tahteavaldus, millega andmesubjekt annab 
nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 
isikuandmeid;

Or. en

Selgitus

Nõue, et nõusolek oleks vabatahtlik, konkreetne ja teadlik, annab andmesubjektile piisava 
kaitse. Ei ole selge, mida tähendaks praktikas nõue, et andmesubjekt väljendaks nõusolekut 
„avalduse vormis” või „nõusolekut väljendava tegevusega”.

Muudatusettepanek 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 764
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „andmesubjekti nõusolek” –
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja üheselt 
mõistetav tahteavaldus, millega 
andmesubjekt annab nõusoleku töödelda 
enda kohta käivaid isikuandmeid; 
vaikimine ega tegevusetus ei tähenda 
iseenesest nõusolekut;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 767
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 
neile juurdepääs;

Or. en

Selgitus

Ei ole veenvat põhjust määrata, et „isikuandmetega seotud rikkumine” sisaldab 
eeltingimusena turvanõuete rikkumist.

Muudatusettepanek 768
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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” –
rikkumine, mis põhjustab edastatavate, 
salvestatud või muul viisil töödeldavate 
isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise, kaotsimineku, muutmise ja 
loata avalikustamise või neile juurdepääsu; 

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhieesmärk on kaitsta üksikisikuid, seetõttu on vaja kitsamat 
isikuandmetega seotud rikkumise määratlust.

Muudatusettepanek 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 
neile juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 770
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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” –
turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate isikuandmete juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu, kui sellised isikuandmed ei 
ole muudetud loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta inimestele ja kui see 
rikkumine toob kaasa või võib tuua kaasa 
olulise kahjuliku mõju andmesubjekti 
eraelu puutumatusele;

Or. en

Muudatusettepanek 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – 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 
neile juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 772
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” –
nukleiinhappeanalüüsi kaudu saadud 
teave tuvastatud või tuvastatava isiku 
pärilike omaduste või nende muutumise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Kavandatavas määruses väljapakutud „geneetiliste andmete” määratlus peaks vastama mujal 
kasutatavatele määratlustele, nt „inimeste geneetilistele andmetele”, mida kasutatakse ÜRO 
rahvusvahelises deklaratsioonis inimeste geneetiliste andmete kohta. Ettepanek on kooskõlas 
22. juunil 2012 avaldatud nõukogu eesistuja pakutud muudatustega.

Muudatusettepanek 773
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” – isikuandmed, 
mis seonduvad isiku omadustega, mis on 
päritud või kujunenud varajasel 
sünnieelsel arenguetapil, kuivõrd need on 
saadud asjaomase isiku bioloogilise 
proovi analüüsist, eelkõige kromosoom-, 
desoksüribonukleiinhappe (DNA) või
ribonukleiinhappe (RNA) analüüsist või 
mis tahes muu elemendi analüüsist, mis 
võimaldab saada samaväärset teavet;

Or. en

Selgitus

Vajalik täpsustamaks, mida selle määratluse all võib mõista.

Muudatusettepanek 774
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” –
nukleiinhappeanalüüsi kaudu saadud 
teave tuvastatud või tuvastatava isiku 
pärilike omaduste või nende muutumise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” – teave 
tuvastatud või tuvastatava isiku pärilike 
omaduste või nende muutumise kohta;

Or. en

Selgitus

Mitte kõik „geneetilised andmed” ei sisalda isiku tuvastamiseks piisavalt teavet. Seetõttu 
tuleks väljapakutud „geneetiliste andmete” määratlust täpsustada tagamaks, et see seondub 
ainult „isikuandmetega”. Samuti tuleks määratlust muuta nii, et see seonduks konkreetselt 
teabega, mis on saadud nukleiinhappeanalüüsi teel, et viia see kooskõlla teiste laialdaselt 
kasutatavate määratlustega. Ettepanek on kooskõlas 22. juunil 2012 avaldatud nõukogu 
eesistuja pakutud muudatustega.

Muudatusettepanek 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” –
nukleiinhappeanalüüsi kaudu saadud 
teave tuvastatud või tuvastatava isiku 
pärilike omaduste või nende muutumise 
kohta;

Or. en

Selgitus

Väljapakutud määratlus peaks vastama mujal kasutatavatele määratlustele, nt „inimeste 
geneetilistele andmetele”, mida kasutatakse ÜRO rahvusvahelises deklaratsioonis inimeste 
geneetiliste andmete kohta.

Muudatusettepanek 777
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 
liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 
sünnieelsel arenguetapil kujunenud
omaduste kohta;

(10) „geneetilised andmed” – geneetilise 
uuringu kaudu või geneetilise uuringu 
käigus tehtud geneetilise analüüsi kaudu 
saadud andmed geneetiliste omaduste 
kohta; geneetilised omadused on inimese 
päritud või viljastamisel või sünnieelselt 
omandatud pärilikkusega seotud 
omadused;

Or. de

Muudatusettepanek 778
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „biomeetrilised andmed” – andmed
isiku tuvastamist võimaldavate füüsiliste, 
füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste 
kohta, näiteks näokujutis ja 
sõrmejäljeandmed;

(11) „biomeetrilised andmed” –
isikuandmed isiku tuvastamist 
võimaldavate füüsiliste, füsioloogiliste ja 
käitumuslike omaduste kohta, näiteks 
näokujutis ja sõrmejäljeandmed;

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „biomeetrilised andmed” – andmed
isiku tuvastamist võimaldavate füüsiliste, 
füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste 
kohta, näiteks näokujutis ja 
sõrmejäljeandmed;

(11) „biomeetrilised andmed” –
isikuandmed isiku tuvastamist 
võimaldavate füüsiliste, füsioloogiliste ja 
käitumuslike omaduste kohta, näiteks 
näokujutis ja sõrmejäljeandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 780
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „biomeetrilised andmed” – andmed 
isiku tuvastamist võimaldavate füüsiliste, 
füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste 
kohta, näiteks näokujutis ja 
sõrmejäljeandmed;

(11) „biomeetrilised andmed” – andmed 
isiku tuvastamist võimaldavate füüsiliste, 
füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste 
kohta, näiteks näokujutis ja 
sõrmejäljeandmed, kuid mitte allkiri;
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Or. de

Muudatusettepanek 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „terviseandmed” – teave, mis käsitleb 
isiku füüsilist ja vaimset tervist ning isikule 
tervishoiuteenuse osutamist;

(12) „terviseandmed” – isikuteave, mis 
käsitleb isiku füüsilist ja vaimset tervist 
ning isikule tervishoiuteenuse osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „terviseandmed” – teave, mis käsitleb
isiku füüsilist ja vaimset tervist ning isikule 
tervishoiuteenuse osutamist;

(12) „terviseandmed” – isikuandmed, mis 
käsitlevad isiku füüsilist ja vaimset tervist 
ning isikule tervishoiuteenuse osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 783
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „terviseandmed” – teave, mis käsitleb 
isiku füüsilist ja vaimset tervist ning 
isikule tervishoiuteenuse osutamist;

(12) „terviseandmed” – teave, mis otseselt
käsitleb isiku füüsilist ja vaimset tervist;
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Or. en

Muudatusettepanek 784
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta; 
kui ei ole selge, kus peamised otsused 
töötlemise eesmärkide, tingimuste ja 
vahendite kohta tehakse, on peamine 
tegevuskoht vastutava töötleja peakontori 
asukoht; kui otsuseid isikuandmete 
töötlemise eesmärkide, tingimuste ja 
vahendite kohta ei tehta liidus, siis asukoht 
liidus, kus vastutav töötleja oma tegevuse 
käigus peamiselt andmeid töötleb. 
Volitatud töötleja peamine tegevuskoht on 
tema juhtkonna asukoht liidus;

Or. en

Selgitus

Sarnane siduvate kontsernisiseste eeskirjadega.

Muudatusettepanek 785
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
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eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus ning kui tal ei ole 
liidus keskset haldustegevuse kohta, on 
peamine tegevuskoht see, kus toimuvad 
peamised töötlemistoimingud. Füüsilise 
või juriidilise isiku, avaliku sektori 
asutuse, ameti või muu organi puhul, kes 
tegutseb nii vastutava töötleja kui ka 
volitatud töötlejana, on peamine 
tegevuskoht see, kus määratakse kindlaks 
tema peamine tegevuskoht vastutava 
töötlejana;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täidetakse vajadus peamise tegevuskoha kindlaksmääramise 
täiendava täpsustamise järele.

Muudatusettepanek 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – asukoht, 
mille volitatud töötleja või vastutav 
töötleja on määratlenud järgmiste 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel: kontserni Euroopa peakorteri 
asukoht või kontserni kuuluva sellise 
ettevõtte asukoht, kellele on delegeeritud 
vastutus andmekaitse eest, või selle 
ettevõtte asukoht, kellel on kõige paremad 
võimalused (juhtimisülesannete ja 
haldussuutlikkuse raames), et tegeleda 
käesolevas määruses sätestatud eeskirjade 
ja nende täitmisega, või asukoht, kus 
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tehakse piirkondliku kontserni peamised 
otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide kohta;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest. Nende 
kriteeriumide põhjal määratakse siduvate kontsernisiseste eeskirjadega sobivad 
andmekaitseasutused, mistõttu nende rakendatavus on tõestatud.

Muudatusettepanek 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Peamiste 
töötlemistegevuste kindlaksmääramiseks 
tuleks võtta arvesse faktilisi asjaolusid, 
nagu andmeserverite füüsiline asukoht, 
töötlemise põhitegevuste 
tsentraliseerimine või ühe konkreetse 
asukoha domineeriv mõju. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta. 
Ettevõtete kontserni puhul on selleks selle 
äriühingu asukoht, millel on 
andmetöötluspoliitika osas ülejäänud 
kontserni suhtes valitsev positsioon. Kui 
otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja puhul kehtivad samad reeglid. 
Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
teavitab oma peamisest tegevuskohast 
pädevat asutust;

Or. en

Muudatusettepanek 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse
peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 
ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 
vastutav töötleja oma tegevuse käigus 
peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 
töötleja peamine tegevuskoht on tema 
juhtkonna asukoht liidus;

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja puhul ametlik 
tegevuskoht ELis, kui see on sama koht, 
kus tehakse asutuse, ettevõtte või 
kontserni peamisi otsuseid, vastasel juhul 
peab peamine tegevuskoht olema viimati
nimetatud asukoht;

Or. es
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Selgitus

Ettepanekus on see mõiste seotud ideega: „peamised otsused isikuandmete töötlemise 
eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta”. See on ühelt poolt üsna ebakindel kriteerium ja 
teiselt poolt on niinimetatud „peamised otsused” isikuandmete töötlemise kohta teatud viisil 
alati seotud suuremal või vähemal määral ettevõtte peamiste otsuste tegemise kohtadega, 
mistõttu on kindlam kasutada ettevõtte otsuste tegemise koha kriteeriumit.

Muudatusettepanek 790
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „pädev järelevalveasutus” –
järelevalveasutus, kes on ainuüksi pädev 
teostama vastutava töötleja üle 
järelevalvet kooskõlas artikli 51 lõigetega 
2, 3 ja 4;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „pädev järelevalveasutus” –
järelevalveasutus, kes on ainuüksi pädev 
teostama vastutava töötleja üle 
järelevalvet kooskõlas artikli 51 lõigetega 
2, 3 ja 4;

Or. en
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Muudatusettepanek 792
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole liidu 
järelevalveasutused ja muud organid 
võivad pöörduda vastutava töötleja poole 
pöördumise asemel vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses.

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel vastutava töötleja käesolevast 
määrusest tulenevate kohustuste 
küsimuses;

Or. en

Selgitus

Esindaja tegutseb vastutava töötleja nimel. Seetõttu jääb kehtima säte, et järelevalveasutuse 
ees vastutab vastutav töötleja.

Muudatusettepanek 793
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole liidu 
järelevalveasutused ja muud organid 
võivad pöörduda vastutava töötleja poole 
pöördumise asemel vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses.

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole liidu pädevad
järelevalveasutused ja muud organid 
pöörduvad vastutava töötleja poole 
pöördumise asemel vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses;

Or. en
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Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole liidu 
järelevalveasutused ja muud organid 
võivad pöörduda vastutava töötleja poole 
pöördumise asemel vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses.

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 
juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 
otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 
nimel ning kelle poole pöördub ainult 
pädev järelevalveasutus vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 795
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „siduvad ettevõtluseeskirjad” – liidu 
liikmesriigis asuva vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja kehtestatud isikuandmete 
kaitse põhimõtted, millest ta lähtub 
isikuandmete ühekordsel või korduval 
edastamisel ühes või mitmes kolmandas 
riigis kontserni koosseisus tegutsevale 
vastutavale või volitatud töötlejale;

(17) „siduvad ettevõtluseeskirjad” – liidu 
liikmesriigis asuva vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja kehtestatud isikuandmete 
kaitse põhimõtted, millest ta lähtub 
isikuandmete ühekordsel või korduval 
edastamisel ühes või mitmes kolmandas 
riigis kontserni koosseisus tegutsevale 
vastutavale või volitatud töötlejale liidus 
või sellest väljaspool;

Or. en
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Muudatusettepanek 796
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „laps” – alla 18aastane isik; (18) „laps” – alla 14aastane isik;

Or. en

Selgitus

Vanusepiir 18 aastat ei kajasta Euroopa tegelikkust seoses liikmesriikide seadustega.

Muudatusettepanek 797
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „laps” – alla 18aastane isik; (18) „laps” – alla 13aastane isik;

Or. en

Muudatusettepanek 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „laps” – alla 18aastane isik; (18) „laps” – alla 13aastane isik;

Or. en



AM\928599ET.doc 109/152 PE506.145v01-00

ET

Selgitus

Määratlus loob kaks erinevat vanuse määratlust ühes õigusaktis ilma selge seletuseta seoses 
nõuete ja asjaoludega, mida igale vanuserühmale kohaldatakse. Peaks olema üks ja selge 
piirang, mis ei luba isikuandmete töötlemist mitte kellegi puhul, kes on alla 13 aasta vanune, 
ilma vanemate loata, sõltumata valdkonnast, kus see töötlemine toimub.

Muudatusettepanek 799
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „laps” – alla 18aastane isik; (18) „alaealine” – alla 18aastane isik;

Or. en

Muudatusettepanek 800
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) „arhiivid” – riigiasutused, 
esindused või juriidilised isikud, kellel on 
kooskõlas Euroopa Liidu õiguse või 
asjaomase liikmesriigi õigusaktidega 
põhiülesanne või juriidiline kohustus 
koguda, säilitada, korrastada, kasutada ja 
hinnata arhivaale üldistes huvides, 
eelkõige füüsiliste isikute või avalik-
õiguslike või eraõiguslike juriidilist 
isikute õiguste selgitamiseks või seoses 
ajaloo, statistiliste andmete ja teadusega;

Or. fr

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada mõiste arhiivide kohta, kelle suhtes on kehtestatud erand, arvestades 
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nende rolli üksikisikute ja kollektiivse mälu kaitsmisel.

Muudatusettepanek 801
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „järelevalveasutus” – liikmesriigis 
vastavalt artiklile 46 asutatud avaliku 
sektori asutus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 802
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „järelevalveasutus” – liikmesriigis 
vastavalt artiklile 46 asutatud avaliku 
sektori asutus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 803
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a)  „finantskuritegu” – organiseeritud 
kuritegevusega seotud kuritegu, 
väljapressimine, terrorism, terroristide 
rahastamine, inimkaubandus, 
sisserändajate ebaseaduslik riiki 
toimetamine, seksuaalne 
ekspluateerimine, kauplemine 
narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega, 
ebaseaduslik relvakaubandus, kauplemine 
varastatud kaubaga, korruptsioon, 
altkäemaks, pettused, rahavõltsimine, 
võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine, 
keskkonnaõiguse rikkumine, inimrööv, 
ebaseaduslik vabadusevõtmine ja 
pantvangi võtmine, röövimine, vargus, 
salakaubavedu, maksude, raha 
väljapressimise, võltsimise, piraatluse, 
siseteabe alusel kauplemise ja turuga 
manipuleerimisega seotud 
õigusrikkumised.

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 804
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „andmekaitseametnik” – füüsiline 
või juriidiline isik või asjatundjate 
meeskond, kellel on vajalik erialane 
kogemus ja teadmised käesolevast 
määrusest tulenevate ja selles kirjeldatud 
ülesannete täitmiseks ning kelle on tööle 
võtnud või ametisse nimetanud vastutav 
töötleja või volitatud töötleja.
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Or. en

Muudatusettepanek 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) ,,finantskuritegu” – organiseeritud 
kuritegevusega seotud kuritegu, 
väljapressimine, terrorism, terroristide 
rahastamine, inimkaubandus, 
sisserändajate ebaseaduslik riiki 
toimetamine, seksuaalne 
ekspluateerimine, kauplemine 
narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega, 
ebaseaduslik relvakaubandus, kauplemine 
varastatud kaubaga, korruptsioon, 
altkäemaks, pettused, rahavõltsimine, 
võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine, 
keskkonnaõiguse rikkumine, inimrööv, 
ebaseaduslik vabadusevõtmine ja 
pantvangi võtmine, röövimine, vargus, 
salakaubavedu, maksude, raha 
väljapressimise, võltsimise, piraatluse, 
siseteabe alusel kauplemise ja turuga 
manipuleerimisega seotud 
õigusrikkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 806
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „pilveteenus” – andmetöötlus ja -
salvestusteenuste pakkumine 
avalikkusele, kasutades elektroonilise 
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sidevõrgu abil jagatud kaugressursse;

Or. en

Muudatusettepanek 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „blokeerimine” – säilitatud 
isikuandmete märgistamine nende 
edaspidise töötlemise piiramiseks;

Or. de

Selgitus

Pidades muu hulgas silmas artiklites 17 ja 19 tehtud muudatusi, on mõiste määratlemine 
vajalik.

Muudatusettepanek 808
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „anonüümseks muutmine” –
isikuandmete muutmine nii, et igasugune 
teave andmesubjekti kohta ei ole enam või 
on ainult ebaproportsionaalselt suure aja-
ja rahalise kulu ning tööga omistatav 
tuvastatud või tuvastatavale füüsilisele 
isikule;

Or. de
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Muudatusettepanek 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) „ametlik statistika” –
kvantitatiivne, kvalitatiivne ja esinduslik 
koondteave, mis iseloomustab teatud 
kollektiivset nähtust konkreetse 
elanikerühma seas;

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse, et täielikku välistamist, mille oleme ette näinud ametliku statistika ja 
valimisnimekirjade suhtes, on nende sisu ja ulatuse õigesti kindlaksmääramiseks vaja 
sätestada ametliku statistika ja valimisnimekirjade mõisted.

Muudatusettepanek 810
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) „kustutamine” – säilitatud 
isikuandmete kustutamine;

Or. de

Selgitus

Mõiste on vajalik seoses artikliga 17.

Muudatusettepanek 811
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) „varjunimega tähistamine” – nime 
ja teiste identifitseerimistunnuste 
asendamine tunnusega, mille eesmärk on 
andmesubjekti tuvastamise välistamine 
või oluline raskendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) „valimisnimekirjad” –
valimisõiguslike inimeste isiku- ja 
elukohaandmetega teave;

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse, et täielikku välistamist, mille oleme ette näinud ametliku statistika ja 
valimisnimekirjade suhtes, on nende sisu ja ulatuse õigesti kindlaksmääramiseks vaja 
sätestada ametliku statistika ja valimisnimekirjade mõisted.

Muudatusettepanek 813
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) „kolmas isik” – füüsiline või 
juriidiline isik, riigiasutus, esindus või 
muu organ, välja arvatud andmesubjekt, 
vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
isikud, kes võivad andmeid töödelda 
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vastutava töötleja või volitatud 
andmetöötleja otseses alluvuses;

Or. de

Muudatusettepanek 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) „infoühiskonna teenused” – eraldi 
taotluse alusel, kaugside teel ja 
elektrooniliselt osutatavad teenused, mille 
all peetakse silmas allikast väljasaadetud 
ja saaja poolt elektrooniliste 
andmetöötlusseadmetega vastu võetud 
teenuseid, sealhulgas andmete digitaalne 
pakkimine ja talletamine, ning mida 
saadetakse, edastatakse ja võetakse vastu 
kaablite, raadio, optiliste või muude 
elektromagnetiliste vahendite kaudu;

Or. es

Selgitus

Vaja on mõiste „infoühiskonna teenused“ määratlust, et artikli 8 lõiget 1 oleks võimalik 
õigesti ja õiguskindlalt kohaldada.

Muudatusettepanek 815
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et: (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 816
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja 
andmesubjektile läbipaistev;

a) töötlemine on seaduslik, 
proportsionaalne ja andmesubjektile 
läbipaistev;

Or. en

Muudatusettepanek 817
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja 
andmesubjektile läbipaistev;

a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja 
läbipaistev;

Or. de

Muudatusettepanek 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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 töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
kokkusobimatu;
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Or. en

Muudatusettepanek 819
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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 töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
vastuolus, kui edasise töötluse eesmärk ei 
ole kokkusobiv sellega, milleks 
isikuandmeid koguti, peab töötlemise 
õiguslik alus olema vähemalt üks artikli 6 
lõike 1 punktides a–f nimetatud põhjustest 
ning olema kooskõlas kõigi teiste 
käesoleva määruse sätetega;

Or. en

Muudatusettepanek 820
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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 töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
vastuolus; andmete edasist töötlemist 
tervise, ajaloo, statistika või teaduse 
eesmärkidel ei käsitleta vastuolus olevana, 
kui on täidetud vastavalt olukorrale 
artikli 81 või artikli 83 tingimused;

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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, neid ei töödelda hiljem viisil, 
mis on nende eesmärkidega vastuolus,
ning neid töödeldakse selle eesmärgi 
seisukohast proportsionaalselt (eesmärgi 
piiritlemine);

Or. en

Muudatusettepanek 823
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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 töödelda hiljem 
viisil, mis on nende eesmärkidega 
vastuolus; sobivaks peetakse täiendavat 
töötlemist arhiivides kooskõlas 
liikmesriikide õigusaktidega ja see tegevus 
kuulub artikli 83 a kohaldamisalasse;

Or. fr

Selgitus

Tehakse ettepanek selgitada arhiivide suhtes rakendatavate meetmete kohaldamisala, võttes 
arvesse arhiivide eripära, kusjuures meetmete eesmärk on tõhustada andmete töötlemist 
arhiivides kooskõlas liikmesriikide siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek 824
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 
on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse 
ainult sel juhul ja seni, kuni 
isikuandmeteta teabe töötlemine ei 
võimalda saavutada seatud eesmärke;

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
ei ületa selle otstarbe piire, mille jaoks 
neid töödeldakse;

Or. en

Muudatusettepanek 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 
on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 
sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
töötlemise otstarbe seisukohalt piisavad, 
ning et neid töödeldakse ainult sel juhul ja 
seni, kuni isikuandmeteta teabe töötlemine 
ei võimalda saavutada seatud eesmärke;

Or. es

Muudatusettepanek 826
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 
on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse 
ainult sel juhul ja seni, kuni 
isikuandmeteta teabe töötlemine ei 
võimalda saavutada seatud eesmärke;

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 
on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 
seisukohalt;

Or. de

Muudatusettepanek 827
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 
on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 
proportsionaalsed töötlemise otstarbe 
seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 
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seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 
sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke;

Or. it

Selgitus

Andmeid tuleb töödelda proportsionaalselt ning sellisel viisil, mis võimaldaks vastutaval 
töötlejal ja volitatud töötlejal neile määratud tegevust täielikult teostada.

Muudatusettepanek 828
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmed on alati täpsed ja vajaduse 
korral ajakohased ning et võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et töötlemise 
eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 
isikuandmed kustutakse või parandatakse 
põhjendamatu viivituseta;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikuandmed on alati täpsed ja 
ajakohased ning et võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et töötlemise 
eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 

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

isikuandmed kustutakse või parandatakse 
põhjendamatu viivituseta;

Or. en

Muudatusettepanek 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 831
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) isikuandmed on alati täpsed ja vajaduse 
korral ajakohased ning et võetakse kõik 
mõistlikud meetmed, et töötlemise 
eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 
isikuandmed kustutakse või juhul, kui see 
võimalik ei ole, blokeeritakse või 
parandatakse viivitamata;

Or. de

Muudatusettepanek 832
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teaduslikul
eesmärgil kooskõlas artiklites 81 ja 83
sätestatud eeskirjade ja tingimustega ning 
kui korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 833
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust, kaasa arvatud 
vaidluste lahendamise otstarbel;

Or. en
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Muudatusettepanek 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes tervise kaitse 
eesmärgil vastavalt artiklile 81 või ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

Or. en

Selgitus

Isikuandmeid peaks olema võimalik säilitada pikemaks ajaks ka tervise kaitse eesmärgil 
kooskõlas artiklis 81 sätestatud tingimustega, tagamaks kõige asjakohasemate andmete 
kättesaadavuse andmesubjektile kõige asjakohasema ravi pakkumiseks.

Muudatusettepanek 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teaduslikul
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eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 836
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada või 
eristada ainult seni, kuni see on vajalik 
selle eesmärgi täitmiseks, milleks 
isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid 
võib pikemaajaliselt säilitada juhul, kui 
neid kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 837
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
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kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust ning kehtestatakse 
tehnilised ja korralduslikud meetmed, et 
piirata juurdepääsu andmetele ainult 
ajaloo-, statistikauurimuste ja teadustöö 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse, ilma et see piiraks artiklis 83
sätestatud eeskirjade kohaldamist;

Or. es

Muudatusettepanek 839
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja seni, kuni selgub, et edasine 
säilitamine ei ole enam vajalik; 
isikuandmeid võib säilitada pikema aja 
jooksul, kui neid töödeldakse arhiivides 
kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega ja 
artiklis 83 a sätestatud tingimustel;

Or. fr

Selgitus

Tehakse ettepanek selgitada arhiivide suhtes rakendatavate meetmete kohaldamisala, võttes 
arvesse arhiivide eripära seoses säilitamisajaga, kusjuures meetmete eesmärk on tõhustada 
andmete töötlemist arhiivides kooskõlas liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 840
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 
kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 
võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 
täitmiseks, milleks isikuandmeid 
töödeldakse; isikuandmeid võib 
pikemaajaliselt säilitada juhul, kui 
seadusega sätestatud säilitamiskohustus 
seda nõuab või kui neid kavatsetakse 
töödelda üksnes ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 
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säilitamise vajalikkust; eeskirjade ja tingimustega ning kui 
korrapäraselt hinnatakse nende edasise 
säilitamise vajalikkust;

Or. de

Muudatusettepanek 841
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) isikuandmeid kaitstakse loata ja 
ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku 
kaotuse, hävimise või kahjustumise vastu, 
kasutades asjakohaseid tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid; 

Or. en

Selgitus

See on kasulik täiendav põhimõte.

Muudatusettepanek 842
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) isikuandmetele võimaldatakse 
töötlemisel väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda sobivad 
kaitsemeetmed. Selline töötlemine jääb 
vastutava töötleja vastutuse alla;

Or. en
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Selgitus

See on kasulik täiendav põhimõte.

Muudatusettepanek 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 
töötlemistoimingud vastavad käesolevale 
määrusele.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Muudatusettepanek 844
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 
töötlemistoimingud vastavad käesolevale 

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja suudab tagada ja 
tõendada, et tema töötlemistoimingud 
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määrusele. vastavad käesolevale määrusele.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavuse tõendamine nõudmise korral peaks olema volitatud töötleja või vastutava 
töötleja ülesanne.

Muudatusettepanek 845
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 
töötlemistoimingud vastavad käesolevale 
määrusele.

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab 
nõudmise korral artikli 51 lõike 2 
kohaselt pädevale järelevalveasutusele, et 
vastutav töötleja töötleb andmeid vastavalt 
käesoleva määruse sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 846
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 
töötlemistoimingud vastavad käesolevale 
määrusele.

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja suudab tagada ja 
tõendada, et töötlemistoimingud vastavad 
käesolevale määrusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 847
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja kohustuste raames ja vastutusel 
ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 
töötlemistoimingud vastavad käesolevale 
määrusele.

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 
töötleja vastutusel ning vastutav töötleja 
tagab, et töötlemistoimingud vastavad 
käesolevale määrusele.

Or. de

Muudatusettepanek 848
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) isikuandmeid töödeldakse ainult sel 
juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe, 
näiteks varjunimega tähistatud või 
anonüümseks muudetud andmete 
töötlemine ei võimalda saavutada seatud 
eesmärke.

Or. de

Muudatusettepanek 849
Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmete töötlemine 
korraldatakse ja viiakse läbi viisil, mis 
tagab lõikes 1 osutatud põhimõtete 
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järgimise.

Or. en

Muudatusettepanek 850
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Konteksti arvessevõtmine

Volitatud töötlejatega koostööd tegevad 
vastutavad töötlejad rakendavad 
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke 
meetmeid ja menetlusi seoses 
andmetöötluse kontekstiga, eriti juhul, kui
a) isikuandmeid töödeldakse toote või 
teenuse pakkumise kontekstis;
b) isikuandmeid töödeldakse ainult 
pettuse ärahoidmise kontekstis ning juhul, 
kui see on tingimata vajalik võrgu ja teabe 
turvalisuse ja seotud teenuste turvalisuse 
tagamiseks;
c) isikuandmeid töödeldakse õiguslike, 
reguleerivate või õiguskaitsest tulenevate 
kohustuste kontekstis, mida kohaldatakse 
vastutava töötleja suhtes Euroopa Liidus;
d) isikuandmeid töödeldakse 
asutusesiseste töötlemistoimingute, 
näiteks raamatupidamine ja kontroll, või 
ettevõtetevaheliste andmeülekannete 
kontekstis;
e) isikuandmeid töödeldakse 
ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 
kirjandusliku eneseväljenduse kontekstis;
f) isikuandmeid töödeldakse ajaloo- või 
statistikauurimuste ning teadustöö 
kontekstis;
g) isikuandmeid töödeldakse töösuhte 
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kontekstis;
h) isikuandmeid töödeldakse tervisekaitse 
kontekstis.

Or. en

Selgitus

Samadel isikuandmetel võib olla olenevalt kontekstist ja nende töötlemisest tulenevatest 
riskidest erinev tähtsus. Andmesubjekti aadressi kaotamisel võib olla erinevaid tähendusi 
juhul, kui selle kaotab jaemüüja, kes oli saanud selle postitamise eesmärgil, või juhul, kui 
selle kaotab vähispetsialist, kes oli seda hoidnud arve esitamiseks.

Muudatusettepanek 851
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Riski arvessevõtmine

Vastutavad töötlejad rakendavad 
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke 
meetmeid ja menetlusi seoses 
andmetöötlusest tulenevate riskidega, eriti 
juhul, kui
a) mis tahes järjestikuse 12-kuulise 
perioodi vältel töödeldakse enam kui 
5 000 andmesubjekti isikuandmeid;
b) töödeldakse artikli 9 lõikes 1 sätestatud 
erikategooriate andmeid;
c) töödeldakse laste isikuandmeid;
d) töödeldakse mitte üksnes varjunimega 
tähistatud andmeid;
e) töötlemistoimingud võivad rikkumise 
korral kahjustada andmesubjekti 
isikuandmeid või eraelu puutumatust, 
tuues kaasa identiteedivarguse, rahalise 
või füüsilise kahju, märkimisväärse 
alandamise või maine kahjustamise;
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f) viiakse läbi artikli 4 lõike 1 punktis 2 d 
(uus) osutatud süstemaatiline ja põhjalik 
hindamine;
g) töödeldakse seksuaalelu, tervislikku 
seisundit, rassilist ja etnilist päritolu 
käsitlevat või tervishoiuteenuse 
osutamiseks ning epidemioloogiliste, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringute jaoks 
vajalikku teavet ning juhul, kui andmete 
töötlemise eesmärk on võtta meetmeid või 
teha otsuseid, mis käsitlevad paljusid 
üksikisikuid;
h) jälgitakse ulatuslikult avalikke alasid, 
eeskätt elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);
i) isikuandmeid töödeldakse suurtes 
geneetiliste ja biomeetriliste isikuandmete 
toimikusüsteemides;
j) töötlemistoimingute puhul tuleb nõu 
pidada järelevalveasutusega vastavalt 
artikli 34 lõike 2 punktile b.

Or. en

Selgitus

Samadel isikuandmetel võib olla olenevalt kontekstist ja nende töötlemisest tulenevatest 
riskidest erinev tähtsus. Andmesubjekti aadressi kaotamisel võib olla erinevaid tähendusi 
juhul, kui selle kaotab jaemüüja, kes oli saanud selle postitamise eesmärgil, või juhul, kui 
selle kaotab vähispetsialist, kes oli seda hoidnud arve esitamiseks.

Muudatusettepanek 852
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 c
Töötlemine, mille käigus ei saa isikut 

otseselt tuvastada
1. Juhul kui vastutav töötleja töötleb 
selliseid andmeid, mille alusel ei saa 
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füüsilist isikut otseselt tuvastada, ei ole ta 
kohustatud hankima lisateavet 
andmesubjekti otseseks tuvastamiseks 
ainult käesoleva määruse täitmiseks.
2. Kui vastutav andmetöötleja ei saa 
järgida mõnda käesoleva määruse sätet 
seetõttu, et tema töödeldavad andmed ei 
võimalda tal füüsilist isikut otseselt 
tuvastada, ei ole vastutav töötleja 
kohustatud käesoleva määruse asjaomast 
sätet järgima.

Or. en

Selgitus

Artikli 10 üleviimine ja täpsustamine, et edendada näiteks varjunimega tähistatud andmete 
töötlemist.

Muudatusettepanek 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel 
või mitmel konkreetsel eesmärgil;

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel 
konkreetsel eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Andmesubjekt peab teadma ja mõistma, millega ta nõustub. Nõusolek tuleb anda ainult ühele 
konkreetsele eesmärgile.

Muudatusettepanek 854
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel 
või mitmel konkreetsel eesmärgil;

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
ja teadliku nõusoleku töödelda oma 
isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 
nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel 
või mitmel konkreetsel eesmärgil;

a) andmesubjekt on andnud artiklis 7 
kirjeldatud vormis selgesõnalise nõusoleku 
töödelda oma isikuandmeid ühel või 
mitmel konkreetsel eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 856
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti 
osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või 
lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete 
võtmiseks vastavalt andmesubjekti 
taotlusele;

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti 
osalusel sõlmitud lepingu või 
kollektiivlepingute ja äriühingu tasandi 
lepingute täitmiseks või rakendamiseks
või lepingu sõlmimisele eelnevate 
meetmete võtmiseks vastavalt 
andmesubjekti taotlusele;

Or. en
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Selgitus

Saksamaa kollektiivlepingud on samaväärsed riigi seaduste kohaste lepingutega ning võivad 
seega samuti olla õiguspärase andmetöötluse aluseks.

Muudatusettepanek 857
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
liidu või liikmesriigi siseriiklikul õigusel 
põhineva seadusjärgse või lepingulise 
kohustuse, reguleeriva eeskirja, juhise, 
tööstusharu tegevusjuhiste täitmiseks 
koduriigis või rahvusvaheliselt või 
järelevalvenõude võimaldamiseks või muu 
seadusliku eeskirja täitmiseks, sealhulgas 
järelevalveasutuste nõuete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Üle võetud osaliselt tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest. Käesoleva 
sättega tuleks tagada, et kaasatud on riiklikud finantsmäärused või tegevusjuhised.

Muudatusettepanek 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemist teostatakse üksnes artikli 5 a 
lõigetes 2, 3 või 6 osutatud kontekstis 
kooskõlas artikliga 83;

Or. en
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Selgitus

Artiklit muudetakse kooskõlas konteksti ja riski arvessevõtmise põhimõtetega vastavalt 
artiklitele 5 a (uus) ja 5 b (uus).

Muudatusettepanek 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
riikliku või rahvusvahelise seadusjärgse 
kohustuse, reguleeriva eeskirja, juhise, 
tööstuse tegevusjuhiste, sealhulgas 
järelevalveasutuste nõuete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Käesoleva sättega tuleks tagada, et kaasatud on riiklikud finantsmäärused või tegevusjuhised.

Muudatusettepanek 860
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
või ettevõtete rühma, millesse vastutav 
töötleja kuulub, või selle rühma muu 
liikme seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õiguse kasutamiseks või seadusjärgse 
kohustuse täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 862
Sarah Ludford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
riikliku või rahvusvahelise seadusjärgse 
kohustuse, reguleeriva eeskirja või 
tööstuse tegevusjuhiste täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Finants- või muude reguleerivate nõuete täitmine peab olema õiguspärane põhjus 
andmetöötluseks.

Muudatusettepanek 863
Monika Hohlmeier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
liidu õigusega või mõne liikmesriigi 
õigusega ette nähtud kohustuse täitmiseks;

Or. de
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Selgitus

See vastab direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkti c kehtivale sõnastusele ja ingliskeelsele 
sõnastusele (legal obligation). Isikuandmete töötlemise kohustuste piiramine 
„seadusjärgsete” kohustustega on liiga kitsendav. Muudatus on vajalik selgitamaks, et selline 
kohustus võib tuleneda mõlemast õigusest.

Muudatusettepanek 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja,
andmetöötleja ettevõtte või selle muu 
töötaja seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 865
Ewald Stadler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemist reguleerib või lubab seadus 
või mõni muu õigusakt, mis kehtib 
vastutava töötleja suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 866
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks, 
sealhulgas tegevuse teostamine infoturbe, 
kuritegevuse ennetamise ja uurimise 
huvides;

Or. it

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepaneku eesmärk on selgitada vajadust lisada õigustatud 
andmetöötlemisse ka turbe- ja kuritegevuse ennetamise meetmed.

Muudatusettepanek 867
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) andmete töötlemine sellisel määral, 
mis on vajalik võrgu- ja infoturbe 
tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) andmete töötlemine sellisel määral, 
mis on vajalik võrgu- ja infoturbe 
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tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse teksti põhjenduses 39 sätestatud kaitsemeetmed, 
täpsustades õiguslikult siduvas artiklis, et andmete töötlemine võrgu- ja infoturbe tagamise 
eesmärgil on seaduslik andmete töötlemine.

Muudatusettepanek 869
Axel Voss

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 
töötleja avaliku võimu teostamiseks;

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 
töötleja või kolmanda isiku, kellele 
andmeid üle kantakse, avaliku võimu 
teostamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 
töötleja avaliku võimu teostamiseks;

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 
töötleja või kolmanda isiku, kellele 
andmeid üle kantakse, avaliku võimu 
teostamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 
töötleja avaliku võimu teostamiseks;

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 
oleva ülesande täitmiseks või vastutava 
töötleja või kolmanda isiku, kellele 
andmeid üle kantakse, avaliku võimu 
teostamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 872
Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõike 1 punkt f asendatakse palju üksikasjalikuma suunisega „õigustatud huvi” kohta uutes 
lõigetes 1 a, 1 b ja 1 c. Vt seonduvaid muudatusettepanekuid artikli 6 lõigete 1 a, 1 b ja 1 c 
kohta. Muudatusettepanekutes antakse selgemad suunised ja nähakse ette õiguskindlus 
andmetöötluse jaoks vastutava töötleja õigustatud huvi põhjal. Seonduv delegeeritud õigusakt 
artikli 6 lõikes 5 jäetakse välja, sest sellega oleks käsitletud seaduse olemust.
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Muudatusettepanek 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
või neid andmeid saava kolmanda isiku 
õigustatud huvi korral ning andmesubjekti 
õigustatud ootuste seisukohast lähtudes 
tema suhtest vastutava töötlejaga, võttes 
arvesse vastutava töötleja huve või õigusi 
ja vabadusi tegeleda ettevõtlusega ning
andmesubjekti, eriti lapse huve, põhiõigusi
ja vabadusi, mille nimel tuleb kaitsta 
isikuandmeid. Seda tingimust ei kohaldata, 
kui andmeid töötleb avaliku sektori asutus 
oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Et õiguspärased huvid annaksid seadusliku aluse andmete töötlemiseks, peavad vastutavad 
töötlejad võtma arvesse andmesubjekti õiguspäraseid ootusi, samas kui andmesubjektid 
peavad teadvustama vastutava töötleja õigusi ja vabadusi ettevõtlusega tegelemiseks.

Muudatusettepanek 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
või neid andmeid saava kolmanda isiku 
õigustatud huvi korral ning andmesubjekti 
õigustatud ootuste seisukohast lähtudes 
tema suhtest vastutava töötlejaga, võttes 
arvesse vastutava töötleja huve või õigusi 
ja vabadusi tegeleda ettevõtlusega ning
andmesubjekti, eriti lapse huve, põhiõigusi
ja vabadusi, mille nimel tuleb kaitsta 
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isikuandmeid. Seda tingimust ei kohaldata, 
kui andmeid töötleb avaliku sektori asutus 
oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Andmete töötlemine kolmandate isikute õigustatud huvides peaks jääma võimalikuks, nagu 
see on olnud direktiivi 95/46/EÜ raames. Näiteks on kolmanda osapoole aadresside 
kasutamine eriti oluline selleks, et saada uusi kliente.

Muudatusettepanek 875
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) punkte a–e ei kohaldata, kuid
töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
valitseva õigustatud huvi korral, kui 
sellised huvid kaaluvad üles andmesubjekti 
huvid, põhiõigused ja vabadused. Seda 
tingimust ei kohaldata, kui andmeid töötleb 
avaliku sektori asutus oma ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Kavandatav „õigustatud huvide” määratlus on oma olemuselt ebamäärane. Ülekaalukad 
huvid peaksid olema teisene põhjus töötlemiseks, kui ükski muu põhjus ei ole kohaldatav.

Muudatusettepanek 876
Sarah Ludford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

või andmeid saanud kolmanda isiku või 
kolmandate isikute õigustatud huvi korral, 
näiteks kuriteo, pettuse, kahju või 
kahjustamise avastamiseks või 
ennetamiseks või andmesubjekti 
õigustatud ootuste täitmiseks teenuse 
tõhusal osutamisel, välja arvatud juhul, kui 
sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti, 
eriti lapse huvid, põhiõigused ja 
vabadused, mille nimel tuleb kaitsta 
isikuandmeid. Seda tingimust ei kohaldata, 
kui andmeid töötleb avaliku sektori asutus 
oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Sellega toonitatakse üht eriti tugevat õigustatud huvide aspekti ning tuuakse sisse õigustatud 
ootuste mõiste.

Muudatusettepanek 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) ilma et see piiraks andmesubjekti, eriti 
lapse huvide või põhiõiguste ja vabaduste 
kohaldamist, mille nimel tuleb kaitsta 
isikuandmeid – kui töötlemine on vajalik 
vastutava töötleja õigustatud huvi korral, 
eelkõige:

– enda toodete ja sarnaste toodete ja 
teenuste otseturunduseks, 
– vastutava töötleja või kolmanda isiku 
nõuete jõustamiseks, kelle nimel vastutav 
töötleja andmesubjekti suhtes tegutseb, 
või andmesubjekti poolt vastutavale 
töötlejale tekitatava kahju ennetamiseks 
või piiramiseks.
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Seda tingimust ei kohaldata, kui andmeid 
töötleb avaliku sektori asutus oma 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
või volitatud töötleja või andmeid saanud 
selle kolmanda isiku või nende 
kolmandate isikute, kelle huvides andmeid 
töödeldakse, õigustatud huvi korral või 
nende nimel, kaasa arvatud töötlemise 
turvalisuse nimel, välja arvatud juhul, kui 
sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti 
huvid, põhiõigused ja vabadused, mille 
nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, näiteks 
lapsega seotud andmete töötlemise puhul. 
Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja 
vabadused ei kaalu üles andmete 
töötlemist avaliku sektori asutuse poolt
oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Üle võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 879
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles 
andmesubjekti, eriti lapse huvid, 
põhiõigused ja vabadused, mille nimel 
tuleb kaitsta isikuandmeid. Õigustatud 
huvi võib töötlemise seadusliku alusena 
kohaldada ainult piiravalt ulatuses, mil 
see on õigustatud huvi seisukohast rangelt 
vajalik, ning juhul, kui muud seaduslikud 
alused ei ole konkreetse eesmärgi jaoks 
kasutatavad. Sel juhul teavitab vastutav 
töötleja andmesubjekti selgesõnaliselt ja 
eraldi. Samuti avalikustab vastutav 
töötleja põhjused, miks ta usub, et tema 
huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid 
või põhiõigused ja -vabadused.

Or. en

Muudatusettepanek 880
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) töötlemine on vajalik vastutava(te)
töötleja(te) või neid andmeid saava(te) 
kolmanda(te) isiku(te) õigustatud huvi 
korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi 
kaaluvad üles andmesubjekti, eriti lapse 
huvid, põhiõigused ja vabadused, mille 
nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) kui ükski lõikes 1 osutatud 
isikuandmete töötlemise õiguslik alus ei 
ole kohaldatav, on isikuandmete 
töötlemine seaduslik sellisel juhul ja 
sellises ulatuses, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne vastutava töötleja 
taotletava selgelt määratletud õigustatud 
huvi eesmärgil, välja arvatud juhul, kui 
sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti 
huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille 
nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Sel juhul 
teavitab vastutav töötleja andmesubjekti 
andmetöötlusest selgesõnaliselt ja eraldi 
ning teavitab teda võimalusest taotleda 
järelevalveasutuse kaudu hüvitamist. 
Samuti avalikustab vastutav töötleja 
põhjused, miks ta usub, et tema huvid 
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või 
põhiõigused ja -vabadused. Käesolevat 
lõiget ei kohaldata, kui andmeid töötleb 
avaliku sektori asutus oma ülesannete 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

See võib aidata õigusnormi selgemaks muuta ja vältida arusaamatusi või kahtluste tekkimist.

Muudatusettepanek 883
Salvatore Iacolino

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Töötlemise seaduslikkust tuleks laiendada ka volitatud töötlejatele või mittelevitamise 
eesmärgil andmeid saanud kolmandatele isikutele, tasakaalustades andmesubjektide õigused 
teenusepakkujate turvanõuetega. 

Muudatusettepanek 884
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 
õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui andmesubjekti isikuandmed vajavad 
erilist kaitset andmekaitse tagamise 
põhimõtte ülimuslikkuse tõttu, mis on 
seotud andmesubjekti põhiõiguste ja 
vabadustega. Selline olukord on 
tõenäoline eelkõige juhul, kui 
andmesubjekt on laps. Seda tingimust ei 
kohaldata, kui andmeid töötleb avaliku 
sektori asutus oma ülesannete täitmiseks. 
Kirjeldatud tingimuse mittekohaldamine 
võib tuleneda ka ühest või mitmest 
käesolevas punktis sätestatud põhimõttest. 

Or. pl


