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Muudatusettepanek 1829
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

Or. fr

Selgitus

Et vältida üldiselt ebavajaliku halduskoormuse lisamist, tuleks vastutus dokumenteerimise 
eest panna üksnes ühele osalisele, nimelt vastutavale töötlejale.

Muudatusettepanek 1830
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja 
esindaja dokumenteerivad omal vastutusel 
tehtud töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
suudavad järelevalveasutuse taotlusel 
tõendada käesoleva määruse sätete 
täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1831
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad tehtud 
töötlemistoimingud, kui need toimingud 
kujutavad endast artikli 33 lõikes 2 
nimetatud ohtu, nii et oleks alati võimalik 
tõendada käesoleva määruse täitmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
peavad olema valmis avaliku sektori 
asutuse taotlusel teavitama asutust 
nõuetekohaselt kõikidest omal vastutusel 
tehtud töötlemistoimingutest.

Or. es
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Selgitus

Üldreegliks tuleb kehtestada vastutuse selge ja universaalne põhimõte – st, et vastutav 
töötleja peab alati tagama, et ta on võimeline andma taotlevale asutusele nõuetekohaselt 
teavet kõigi omal vastutusel tehtud töötlemistoimingute kohta.

Muudatusettepanek 1834
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja 
esindaja dokumenteerivad omal vastutusel 
tehtud töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja omab ülevaadet 
kõigist omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingutest, mis vastavalt 
artiklis 33 viidatud eraelu puutumatusele 
avaldatava mõju hinnangu tulemusele 
kujutavad endast suurt ohtu 
andmesubjektide põhiõigustele ja eelkõige 
eraelu puutumatusele.

Or. en

Selgitus

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.
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Muudatusettepanek 1835
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud ja ajakohastavad 
dokumente regulaarselt.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on tõhustada dokumenteerimisnõuet.

Muudatusettepanek 1836
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad nende vastutusel 
toimuva töötlemise peamisi kategooriad.

Or. en

Muudatusettepanek 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

Or. en

Muudatusettepanek 1838
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud. Dokumentatsiooni 
ajakohastatakse regulaarselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1839
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud, pidades silmas 
andmekäitluse tavasid, märkides muu 
hulgas, mis eesmärgil andmetöötlus läbi 
viidi ja millise vastutava töötleja poolt. 

Or. en



PE506.166v03-00 8/130 AM\929511ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1840
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja 
dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 
töötlemistoimingud.

Or. de

Muudatusettepanek 1841
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
ülejäänud sätete kohaldamist, säilitavad 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
dokumente andmete edastamise kohta 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, kaasa arvatud andmed 
asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nime kohta, 
asjassepuutuva organisatsiooni, ettevõtte, 
avalik-õigusliku organisatsiooni või 
pädeva asutuse ja andmete edastamise 
õigusliku aluse kohta, ning juhul, kui 
tegemist on artikli 44 lõike 1 punktis h 
osutatud edastamisega, siis asjakohaste 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastutavale töötlejale kehtestatud 
kohustus ei kehti VKEdele, kes töötlevad 
andmeid üksnes kaupade ja teenuste 
müügi kõrvaltegevusena. Kõrvaltegevus 
tuleks määratleda äri- või 
mittekaubandusliku tegevusena, mis ei ole 
seotud ettevõtte põhitegevusega. 
Andmetöötlustoiminguid, mis ei ületa 50 
% ettevõtte käibest, käsitletakse 
andmekaitsega seoses kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 1843
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

välja jäetud

a) vastutava töötleja, kaasvastutava 
töötleja, volitatud töötleja ning vajaduse 
korral esindaja nimi ja kontaktandmed;
b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;
c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;
d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;
e) andmete vastuvõtja või vastuvõtjate 
kategooria, sealhulgas vastutavad 
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töötlejad, kellele isikuandmed 
avalikustatakse vastavalt nende 
õigustatud huvile;
f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, siis andmed selle kohta 
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 
tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h 
osutatud edastamisega, siis 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;
g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;
h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

Or. en

Muudatusettepanek 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

2. Ettevõtetel või organisatsioonidel, kellel 
ei ole andmekaitsevolinikku või kehtivat 
piisavat sertifikaati, peab olema 
seadusega kehtestatud mudel kõikide 
omal vastutusel tehtud 
andmetöötlustoimingute 
dokumenteerimiseks. Dokumendi mudel 
peab sisaldama vähemalt järgmisi 
andmeid:

Or. es

Muudatusettepanek 1845
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

2. Ülevaade peab sisaldama vähemalt 
järgmisi andmeid:

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja kontaktandmed on vastutavale töötlejale teada ja dokumenteerimise jaoks 
ebaolulised; andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed on vastutavale töötlejale teada. 
Nende dokumenteerimine iga töötlemistoimingu puhul paneks vastutavale töötlejale 
põhjendamatu kooskõlla viimise koormuse, sest andmekaitseametnikud vahetuvad.

Muudatusettepanek 1846
Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama vähemalt 
järgmisi andmeid:

2. Dokumendid peavad sisaldama vähemalt 
artiklis 14 loetletud andmeid.

a) vastutava töötleja, kaasvastutava 
töötleja, volitatud töötleja ning vajaduse 
korral esindaja nimi ja kontaktandmed;
b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;
c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;
d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;
e) andmete vastuvõtja või vastuvõtjate 
kategooria, sealhulgas vastutavad 
töötlejad, kellele isikuandmed 
avalikustatakse vastavalt nende 
õigustatud huvile;
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f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, siis andmed selle kohta 
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 
tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h 
osutatud edastamisega, siis 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;
g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;
h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Dokumenteerimise nõudeid käsitleva artikli 28 sisu on toodud teabeõigust käsitlevasse 
artiklisse 14. Määruse ettepanekut saab lihtsustada teabe ja dokumenteerimise liitmisega, sest 
need on olemuselt ühe ja sama medali kaks külge. See vähendab halduskoormust vastutavate 
töötlejate jaoks ja lihtsustab üksikisikutele nende õigustest arusaamist ja õiguste kasutamist. 
Vt seonduvaid muudatusettepanekuid artikli 14 kohta.

Muudatusettepanek 1847
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama vähemalt 
järgmisi andmeid:

2. Dokumendid peaksid sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 1848
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendid peavad sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid:

2. Need dokumendid peavad sisaldama 
järgmisi andmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 1849
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vastutava töötleja, kaasvastutava 
töötleja, volitatud töötleja ning vajaduse 
korral esindaja nimi ja kontaktandmed;

a) vastutava töötleja ja vajaduse korral 
esindaja nimi ja kontaktandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1850
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vastutava töötleja, kaasvastutava 
töötleja, volitatud töötleja ning vajaduse 
korral esindaja nimi ja kontaktandmed;

a) volitatud töötleja nimi ja 
kontaktandmed;

Or. de

Muudatusettepanek 1851
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastutava töötleja kontaktandmed on vastutavale töötlejale teada ja dokumenteerimise jaoks 
ebaolulised; andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed on vastutavale töötlejale teada. 
Nende dokumenteerimine iga töötlemistoimingu puhul paneks vastutavale töötlejale 
põhjendamatu kooskõlla viimise koormuse, sest andmekaitseametnikud vahetuvad.

Muudatusettepanek 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1853
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral andmekaitseametniku 
nimi ja kontaktandmed;

b) vajaduse korral 
andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametniku nimi ja 
kontaktandmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1855
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;

c) töötlemise üldised eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 1856
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas
vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 
töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 
punktil f;

c) artikli 14 lõikes 1 nimetatud teave, kui 
volitatud töötleja tegutseb toimingu eest 
otseselt vastutava töötleja nimel;

Or. de
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Muudatusettepanek 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1858
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) andmesubjektide kategooria ja nendega 
seotud isikuandmete liik;

d) artikli 14 lõikes 2 nimetatud teave, kui 
volitatud töötleja tegutseb toimingu eest 
kaudselt vastutava töötleja nimel;

Or. de

Muudatusettepanek 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1860
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1861
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eelmine säte muudab selle üleliigseks.

Muudatusettepanek 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, siis andmed selle kohta 
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 
tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h 
osutatud edastamisega, siis 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1864
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, siis andmed selle kohta 
koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 

välja jäetud
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tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h
osutatud edastamisega, siis 
kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;

Or. de

Selgitus

Eelmine säte muudab selle üleliigseks.

Muudatusettepanek 1865
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, 
siis andmed selle kohta koos asjaomase 
riigi või rahvusvahelise organisatsiooni 
nimega, ning juhul, kui tegemist artikli 44 
lõike 1 punktis h osutatud edastamisega, 
siis kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumendid;

f) kui isikuandmeid edastatakse 
kolmandasse riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ning juhul, kui tegemist 
on artikli 44 lõike 1 punktis h osutatud 
edastamisega, siis viide rakendatud 
kaitsemeetmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1867
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eelmine säte muudab selle üleliigseks.

Muudatusettepanek 1868
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja või eri andmeliikidele 
kohaldatava säilituspoliitika kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1869
Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise või arhiveerimise tähtaja 
kohta;

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku esitas Prantsusmaa notarite kõrgem nõukogu: dokumentatsioon, mida 
vastutavad töötlejad peavad säilitama, peab sisaldama eri liiki teabeühikuid (artikkel 28). 
Mõnda liiki andmeid ei tule mitte kustutada, vaid arhiveerida. Määruse ettepanekus seda 
võimalust ei mainita. Dokumenteerimise eeskirjades tuleks eristada kustutamise tähtaega ja 
arhiveerimise tähtaega.

Muudatusettepanek 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

g) võimalusel üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

Or. es

Selgitus

Vaja on olla paindlikum, sest paljude töötlemistoimingute puhul ei saa neid andmeid esitada 
või on võimalik anda üksnes väga ligikaudne hinnang.

Muudatusettepanek 1871
Hélène Flautre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise tähtaja kohta;

g) üldine teave eri andmeliikide 
kustutamise ja säilitamise tähtaja kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 1872
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) juhul kui volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid kolmandas riigis, üldine 
teave kolmanda riigi seadusega sätestatud 
kohustuste kohta;

Or. en

Selgitus

Juhuks kui andmesubjektile peaks huvi pakkuma kolmanda riigi seadusega sätestatud 
kohustus.

Muudatusettepanek 1873
Stanimir Ilchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eelmine säte muudab selle üleliigseks.

Muudatusettepanek 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1875
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 
mehhanismide kirjeldus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1876
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja 
esindaja esitavad dokumendid taotluse 
alusel järelevalveasutusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1877
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja 
esindaja esitavad dokumendid taotluse 
alusel järelevalveasutusele.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Üle viidud artikli 29 lõikesse 3.

Muudatusettepanek 1878
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
andmesubjektile ja järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1879
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja esitavad 
dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. fr

Selgitus

Et vältida üldiselt ebavajaliku halduskoormuse lisamist, tuleks vastutus dokumenteerimise 
eest panna üksnes ühele osalisele, nimelt vastutavale töötlejale.

Muudatusettepanek 1880
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja või vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja esitavad 
dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. en

Selgitus

Dokumendid peaks järelevalveasutusele esitama alati vastutav töötleja. Volitatud töötlejale 
on vastava kohustuse kohta tehtud ettepanek artiklis 26.

Muudatusettepanek 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja esitavad 
dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1882
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
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esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele. Lisaks 
dokumentatsiooni koostamisele tuleb 
rõhutada ja tähtsustada ka häid tavasid ja 
nõuetele vastavust. 

Or. en

Muudatusettepanek 1883
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja esitavad 
dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
esitavad dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

3. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja esitavad 
dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1885
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tegemist on kontserniga, kus iga 
vastutav töötleja kontsernis teostab 
sisuliselt sama liiki töötlemistoimingut, 
säilitatakse kontserni tasandil ainult üks 
dokumendikomplekt.

Or. en

Muudatusettepanek 1886
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui vastutav töötleja annab ülesande 
volitatud töötlejale, vastutab vastutav 
töötleja artikli 28 lõikes 1 viidatud 
dokumentatsiooni säilitamise eest ja võib 
nõuda, et volitatud töötaja abistaks teabe 
kogumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1887
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata isikuandmeid töötleva ärihuvita 
füüsilise isiku suhtes.

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita 
füüsiline isik;
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b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

Or. de

Muudatusettepanek 1888
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 osutatud kohustust ei kohaldata 
isikuandmeid töötleva ärihuvita füüsilise 
isiku suhtes.

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita 
füüsiline isik;
b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 1889
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata isikuandmeid töötlevate 
ärihuvita füüsiliste isikute suhtes.

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita 
füüsiline isik;
b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.
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Or. en

Selgitus

Artikli 28 lõike 4 punkti b võib välja jätta, sest suurus ei ole oluline.

Muudatusettepanek 1890
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata isikuandmeid töötleva ärihuvita 
füüsilise isiku suhtes.

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita 
füüsiline isik;
b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 1891
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
suhtes:

Or. fr

Selgitus

Et vältida üldiselt ebavajaliku halduskoormuse lisamist, tuleks vastutus dokumenteerimise 
eest panna üksnes ühele osalisele, nimelt vastutavale töötlejale.
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Muudatusettepanek 1892
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1, 2 ja 3 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 2 osutatud kohustusi ei kohaldata 
järgmiste vastutavate töötlejate ega 
volitatud töötlejate suhtes:

Or. es

Muudatusettepanek 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
suhtes:

Or. en
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Muudatusettepanek 1895
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
ega volitatud töötlejate suhtes:

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei 
kohaldata järgmiste vastutavate töötlejate 
suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 1896
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita 
füüsiline isik;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikuandmeid töötleb ärihuvita füüsiline 
isik;

a) isikuandmeid töötlev ärihuvita füüsiline 
isik, välja arvatud juhul, kui isikuandmed 
tehakse kättesaadavaks suurele arvule 
isikutele või suurtes kogustes 
andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse 
või kombineeritakse või viiakse kooskõlla 
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muude isikuandmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 1898
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 

(b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
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isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena. isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena, 
välja arvatud kui ettevõte või 
organisatsioon töötleb artikli 9 lõikes 1 
määratletud tundlike isikuandmete 
teatavaid liike.

Or. en

Selgitus

Eeldatavalt andmekaitse parandamise eesmärgil on esitatud üksikasjalikud nõuded 
dokumentatsiooni kohta. Ettepanekute kohaselt ei kohaldata neid nõudmisi artikli 28 lõike 4 
punktis b määratletud organisatsioonidele. Organisatsioonile ei peaks kehtestama madalamat 
kaitsetaset olenevalt töötajate arvust, kui töödeldakse artikli 9 lõikes 1 tundlikeks liigitatud 
andmeid.

Muudatusettepanek 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

b) töötleja on ettevõte või organisatsioon, 
kes töötleb isikuandmeid üksnes 
kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

250 töötaja piirang asetab tööandjad ebavõrdsesse olukorda, on suuremate ettevõtete suhtes 
diskrimineeriv ega ole mingil moel vajalik eesmärgi saavutamiseks. Töötajate arv ei 
korreleeru organisatsiooni poolt säilitatavate isikuandmete hulga või tüübiga. Väike, vaid 
mõne töötajaga organisatsioon võib omada kontrolli tohutu hulga delegeeritud isikuandmete 
üle ning vastupidi. Peale selle ei ole see piirang kõigis aspektides lihtsasti tõlgendatav.

Muudatusettepanek 1902
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

b) töötleja on vähem kui 500 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) töötleja on vähem kui 250 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

b) töötleja on vähem kui 50 töötajaga 
ettevõte või organisatsioon, kes töötleb 
vähem kui 250 andmesubjekti 
isikuandmeid üksnes kõrvaltegevusena.

Or. de

Muudatusettepanek 1904
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1905
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1907
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Volitus on antud juba artiklis 14.

Muudatusettepanek 1908
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1910
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja ning 
vajaduse korral ka töötleja esindaja 
ülesandeid.

5. Komisjon võtab vastavalt artiklile 86 
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada 
lõikes 1 osutatud dokumentide suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid, et 
võtta arvesse eelkõige vastutava töötleja ja 
volitatud töötleja ning vajaduse korral ka 
töötleja esindaja ülesandeid.

Or. es

Muudatusettepanek 1913
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Seda käsitleti juba artiklis 14.

Muudatusettepanek 1914
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon kehtestab lõikes 2 osutatud 
dokumentide tüüpvormid. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 1916
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid, et 
tagada liidus ühtlustatud nõuded. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1917
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud dokumentide tüüpvormid.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Euroopa Andmekaitsenõukogule 
usaldatakse ülesanne võtta vastu suunised 
lõikes 1 osutatud dokumentide vormi 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
teevad asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 
artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 
ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 
sätestatud juurdepääsu.

1. Vastutav töötleja, vastavalt vajadusele 
volitatud töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja teevad 
asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 
artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 
ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 
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sätestatud juurdepääsu.

Or. es

Selgitus

Lõike 1 sõnastus peaks selgelt väljendama, et volitatud töötleja vastutab vastavalt vajadusele, 
mitte üldjuhul, nagu seda teeb vastutav töötleja.

Muudatusettepanek 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
teevad asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 
artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 
ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 
sätestatud juurdepääsu.

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 
teevad asjakohase taotluse alusel 
järelevalveasutusega tema ülesannete 
täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 
artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 
ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 
sätestatud juurdepääsu. Vastutav töötleja, 
volitatud töötleja ja vajaduse korral 
vastutava töötleja esindaja teevad 
dokumendid järelevalveasutusele 
kättesaadavaks taotluse alusel, milles on 
dokumentidele juurdepääsu nõudmist 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus täidab oma 
ülesandeid vastavalt artikli 53 lõikele 2, 

2. Kui järelevalveasutus täidab oma 
ülesandeid vastavalt artikli 53 lõikele 2, 
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vastavad vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja tema märkustele mõistliku tähtaja 
jooksul, mille pikkuse määrab kindlaks 
järelevalveasutus. Järelevalveasutuse 
märkustele esitatud vastuses kirjeldatakse 
võetud meetmeid ja saavutatud tulemusi.

vastavad vastutav töötleja ise või oma 
esindaja kaudu ja volitatud töötleja tema 
märkustele mõistliku tähtaja jooksul, mille 
pikkuse määrab kindlaks järelevalveasutus. 
Järelevalveasutuse märkustele esitatud 
vastuses kirjeldatakse võetud meetmeid ja 
saavutatud tulemusi.

Or. es

Selgitus

Vaja on viidet esindajale, kes esindab väljaspool ELi asuvat vastutavat töötlejat.

Muudatusettepanek 1921
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutav töötleja, tema esindaja ja 
volitatud töötleja esitavad vastavalt kas 
artiklis 14 või artiklis 28 osutatud 
dokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. de

Muudatusettepanek 1922
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest ja kaitstavate andmete laadist
tulenevatele ohtudele vastav turvalisus, 
võttes arvesse tehnika taset ja selliste 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest tulenevatele ohtudele vastav 
turvalisus, võttes arvesse tehnika taset ja 
selliste meetmete rakendamise kulusid.
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meetmete rakendamise kulusid.

Or. en

Selgitus

Artikli sõnastus on viidud kooskõlla eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva 
direktiivi sõnastusega, et ühele ja samale ettevõttele ei kohaldataks kahte erinevat eeskirjade 
kogumikku.

Muudatusettepanek 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest tulenevatele ohtudele vastav 
turvalisus, võttes arvesse tehnika taset ja 
selliste meetmete rakendamise kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, kaasa 
arvatud pseudonüümide kasutamine, et 
tagada töötlemisest ja kaitstavate andmete 
laadist tulenevatele ohtudele vastav 
turvalisus, võttes arvesse tehnika taset ja 
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selliste meetmete rakendamise kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest ja kaitstavate andmete laadist 
tulenevatele ohtudele vastav turvalisus, 
võttes arvesse tehnika taset.

Or. en

Muudatusettepanek 1926
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võttes arvesse tehnoloogia arengutaset
ja rakendamiskulusid, peab vastutav 
töötleja võtma vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
isikuandmete töötlemisel turvalisuse tase, 
mis vastab

a) kahjule, mida võib põhjustada loata või 
ebaseaduslik töötlemine või artikli 5 lõigu 
1 punktis e a mainitud juhuslik 
kaotsiminek, hävitamine või 
kahjustamine, ning
b) töötlemisele kuuluvate andmete 
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olemusele ja ulatusele.

Or. en

Selgitus

Paremini sõnastatud.

Muudatusettepanek 1927
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võttes arvesse tehnika arengut ja 
juurutamise kulusid, hõlmab 
turvapoliitika järgmist:
a) võime tagada, et isikuandmete terviklus 
on valideeritud;
b) võime tagada isikuandmeid töötlevate 
süsteemide ja teenuste konfidentsiaalsus, 
terviklus, kättesaadavus ja vastupidavus;
c) võime taastada õigeaegselt andmete 
kättesaadavus ja juurdepääs andmetele 
füüsilise või tehnilise intsidendi korral, 
mis mõjutab infosüsteemide ja -teenuste 
kättesaadavust, terviklust ja 
konfidentsiaalsust;
d) tundlike isikuandmete töötlemise korral 
vastavalt artiklitele 8 ja 9 
lisaturvameetmed, et tagada ülevaade 
olukorra ohtudest ja võime võtta peaaegu 
reaalajas ennetus-, parandus- ja 
leevendusmeetmeid tuvastatud nõrkuste 
või intsidentide puhul, mis võiksid endast 
andmetele ohtu kujutada; 
e) kehtiva andmeturbe alase poliitika, 
korra ja kavade tõhususe korrapärase 
testimise ja hindamise menetlus kestva 
tõhususe tagamiseks.

Or. en
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Selgitus

Füüsilise andmeturbe ja võrguturbe edendamine.

Muudatusettepanek 1928
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu.

2. Lõikes 1 nimetatud meetmetega tuleb 
vähemalt:

a) tagada, et isikuandmetele oleks 
juurdepääs üksnes volitatud töötajatel 
seaduslikult lubatud eesmärkidel;
b) kaitsta salvestatud või edastatud
isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku 
hävimise, juhusliku kadumise või 
muutmise ja loata või ebaseadusliku 
säilitamise, töötlemise, juurdepääsu või 
avalikustamise eest; ning
c) tagada isikuandmete töötlemise 
turvapoliitika rakendamine.

Or. en

Selgitus

Artikli sõnastus on viidud kooskõlla eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva 
direktiivi sõnastusega, et ühele ja samale ettevõttele ei kohaldataks kahte erinevat eeskirjade 
kogumikku.

Muudatusettepanek 1929
Joanna Senyszyn
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu.

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu. Kui vastutav 
töötleja on viinud läbi artikli 33 kohase 
isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 
hinnangu, siis võetakse selle hinnangu 
tulemusi riskianalüüsis arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1930
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning 
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu.

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja
võtavad vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
töötlemisest ja kaitstavate andmete laadist 
tulenevatele ohtudele vastav turvalisus,
näiteks pseudonüümide kasutamine,
võttes arvesse tehnika taset ja selliste
meetmete rakendamise kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1931
Sarah Ludford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
rakendavad riskianalüüsi alusel lõikes 1 
osutatud tehnilisi ja organisatsioonilisi 
meetmeid, et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku ja ebaseadusliku hävimise ning 
juhusliku kadumise ja muutmise eest ning
vältida igasugust ebaseaduslikku 
töötlemist, eriti loata avalikustamist, 
levitamist ja juurdepääsu.

2. Vastutav töötleja peab artikli 5 lõike 1 
punktis e a sätestatud põhimõtte 
järgimiseks arvestama asjakohaseid 
suuniseid, mis järelevalveasutus on artikli
38 alusel koostanud.

Or. en

Selgitus

Riiklike järelevalveasutuste suunistest oleks vastutavatele töötlejatele kasu töötlemise 
turvalisuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 1932
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õiguslikud 
kohustused, mis nõuaksid isikuandmete 
töötlemist sellisel määral, mis on 
tingimata vajalik võrgu- ja infoturbe 
tagamiseks, on vastutava või volitatud 
töötleja või nende nimel õigustatud huvi, 
nagu on sätestatud artikli 6 lõike 1 
punktis f.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on võetud ITRE-komisjoni arvamusest.
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Muudatusettepanek 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õiguslikud 
kohustused, mis nõuaksid isikuandmete 
töötlemist sellisel määral, mis on 
tingimata vajalik võrgu- ja infoturbe 
tagamiseks, on vastutava või volitatud 
töötleja või nende nimel õigustatud huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 1934
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika 
taseme kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade 
kaupa, võttes eelkõige arvesse tehnoloogia 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse lahenduste arengut, välja arvatud 
juhtudel, kui kohaldatakse lõiget 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika 
taseme kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade 
kaupa, võttes eelkõige arvesse tehnoloogia 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse lahenduste arengut, välja arvatud 
juhtudel, kui kohaldatakse lõiget 4.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vaja on jätta ruumi paindlikkusele, et osalejad saaksid kehtestada oma turvameetmed, 
lähtudes iga sektori ja allsektori eripärast, ilma et oleks vaja üksikasjalikumat reguleerimist 
delegeeritud õigusaktide kujul.

Muudatusettepanek 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika 
taseme kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade 
kaupa, võttes eelkõige arvesse tehnoloogia 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse lahenduste arengut, välja arvatud 
juhtudel, kui kohaldatakse lõiget 4.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1937
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika 
taseme kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade 
kaupa, võttes eelkõige arvesse tehnoloogia 
ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 
kaitse lahenduste arengut, välja arvatud 
juhtudel, kui kohaldatakse lõiget 4.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Töötlemise turvalisuse tagamiseks tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete asjakohane 
kasutamine on tegevuslik ülesanne, milleks on vaja spetsialistide õiguslikke erialateadmisi, 
mitte aga täiendavaid õigusakte.

Muudatusettepanek 1938
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika taseme 

3. Vastavalt artiklile 66 usaldatakse 
Euroopa Andmekaitsenõukogule lõigetes 
1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja tingimuste 
ning tehniliste ja organisatsiooniliste 
meetmete täpsustamise ülesanne, 
sealhulgas tehnika taseme 



PE506.166v03-00 52/130 AM\929511ET.doc

ET

kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade kaupa, 
võttes eelkõige arvesse tehnoloogia ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
lahenduste arengut, välja arvatud juhtudel, 
kui kohaldatakse lõiget 4.

kindlaksmääramine konkreetsete sektorite 
ja andmetöötlusolukordade kaupa, võttes 
eelkõige arvesse tehnoloogia ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
lahenduste arengut, välja arvatud juhtudel, 
kui kohaldatakse lõiget 4.

Or. en

Muudatusettepanek 1939
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte
lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 
tingimuste ning tehniliste ja 
organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamiseks, sealhulgas tehnika taseme 
kindlaksmääramiseks konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade kaupa, 
võttes eelkõige arvesse tehnoloogia ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
lahenduste arengut, välja arvatud juhtudel, 
kui kohaldatakse lõiget 4.

3. Euroopa Andmekaitsenõukogule ning 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametile 
usaldatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud 
kriteeriumide ja tingimuste ning tehniliste 
ja organisatsiooniliste meetmete 
täpsustamise ülesanne, sealhulgas tehnika 
taseme kindlaksmääramine konkreetsete 
sektorite ja andmetöötlusolukordade kaupa, 
võttes eelkõige arvesse tehnoloogia ning 
isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse 
lahenduste arengut, välja arvatud juhtudel, 
kui kohaldatakse lõiget 4.

Or. en

Muudatusettepanek 1940
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 
eri olukordades, eelkõige selleks et:

välja jäetud
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a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 
eri olukordades, eelkõige selleks et:

välja jäetud

a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.
Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Vaja on jätta ruumi paindlikkusele, et osalejad saaksid kehtestada oma turvameetmed, 
lähtudes iga sektori ja allsektori eripärast, ilma et oleks vaja üksikasjalikumat reguleerimist 
delegeeritud õigusaktide kujul.
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Muudatusettepanek 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 
eri olukordades, eelkõige selleks et:

välja jäetud

a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1943
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 
eri olukordades, eelkõige selleks et:

välja jäetud

a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
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muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Töötlemise turvalisuse tagamiseks tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete asjakohane 
kasutamine on tegevuslik ülesanne, milleks on vaja spetsialistide õiguslikke erialateadmisi, 
mitte aga täiendavaid õigusakte.

Muudatusettepanek 1944
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 
võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 
eri olukordades, eelkõige selleks et:

välja jäetud

a) vältida loata juurdepääsu 
isikuandmetele;
b) vältida isikuandmete loata 
avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 
muutmist, kustutamist ja eemaldamist;
c) tagada töötlemistoimingute 
õiguspärasuse kontrollimine.

Or. en

Muudatusettepanek 1945
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vajaduse korral vastu võtta 
rakendusakte, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist eri 
olukordades, eelkõige selleks et:

Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 86 
võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõigetes 1 ja 2 
sätestatud nõuete täitmist eri olukordades, 
eelkõige selleks et:

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik osalemine otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek 1946
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik osalemine otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek 1947
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib tõenäoliselt kahjustada 
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rikkumisest põhjendamatu viivitusteta ja 
võimaluse korral 24 tunni jooksul pärast 
rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 24 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

andmesubjekti isikuandmete kaitset või 
eraelu puutumatust, teavitab vastutav 
töötleja järelevalveasutust isikuandmetega 
seotud rikkumisest põhjendamatu 
viivitusteta ja võimaluse korral 24 tunni 
jooksul pärast rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 24 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

Or. en

Muudatusettepanek 1948
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Selgitus

Artikli sõnastus on viidud kooskõlla eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva 
direktiivi sõnastusega, et ühele ja samale ettevõttele ei kohaldataks kahte erinevat eeskirjade 
kogumikku.

Muudatusettepanek 1949
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
põhjendamatu viivituseta ja niipea kui 
võimalik pärast rikkumise avastamist 
järelevalveasutust selles liikmesriigis, kus 
vastutav töötleja asub.

Or. en

Muudatusettepanek 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isikuandmetega seotud rikkumise 
korral, mis kujutab endast tõsist ohtu 
isiku eraelu puutumatusele, teavitab 
vastutav töötleja järelevalveasutust 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
põhjendamatu viivituseta.

Or. es

Selgitus

Kehtestatud 24tunnine tähtaeg võib osutuda paljudel juhtudel praktikas teostamatuks. Tuleb 
kehtestada mõistlik ajapiirang, mistõttu on parem kasutada väljendit „põhjendamatu 
viivituseta”. Kuid see ei välista sellist lahendust, nagu on pakkunud artikli 29 
kooskõlastusrühm, kes on soovitanud kaheastmelist menetlust, kus esmalt kohe 
„põhjendamatu viivituseta” teavitatakse probleemist ja seejärel esitatakse üksikasjalikum 
aruanne pikema – kuid ikkagi piiratud – aja jooksul. 

Muudatusettepanek 1951
Michèle Striffler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Et järelevalveasutusi mitte üle koormata, tuleks teha vahet tõsistel ja väiksematel juhtumitel, 
võttes aluseks kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid.

Muudatusettepanek 1952
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib tõenäoliselt kahjustada 
andmesubjekti ja andmesubjekti 
isikuandmete kaitset, teavitab vastutav 
töötleja järelevalveasutust isikuandmetega 
seotud rikkumisest põhjendamatu 
viivitusteta ja võimaluse korral 24 tunni 
jooksul pärast rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 24 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

Or. en
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Muudatusettepanek 1953
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib tõenäoliselt oluliselt kahjustada 
andmesubjekti huvisid, õigusi ja vabadusi, 
eriti tema õigust eraelu puutumatusele, 
teavitab vastutav töötleja pärast rikkumise 
avastamist põhjendamatu viivitusteta 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest.

Or. en

Selgitus

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

Muudatusettepanek 1954
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 

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

rikkumisest põhjendamatu viivitusteta ja 
võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast 
rikkumise avastamist. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
kui 72 tunni jooksul, esitatakse teates selle 
kohta põhjendus.

Or. en

Muudatusettepanek 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib tõenäoliselt kahjustada 
andmesubjekti isikuandmete või tema 
eraelu kaitset, teavitab vastutav töötleja 
põhjendamatu viivitusteta 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1956
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
põhjustab või võib tõenäoliselt põhjustada 
olulist kahju andmesubjekti eraelu 
puutumatusele, teavitab vastutav töötleja 
pärast isikuandmetega seotud rikkumise 
avastamist, selle põhjalikku uurimist ja 
kinnitamist sellest põhjendamatu 
viivitusteta järelevalveasutust.
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Or. en

Muudatusettepanek 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivitusteta, kui 
isikuandmetega seotud rikkumine hõlmab
isikuandmete eriliike, ametisaladuse alla 
käivaid isikuandmeid, kuritegudega või 
kuriteokahtlusega seotud isikuandmeid 
või panga- või krediitkaardikontoga 
seotud isikuandmeid ning ohustab tõsiselt 
andmesubjekti õigusi või õigustatud huvi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on võetud ITRE-komisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 1958
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastutav töötleja teavitab 
järelevalveasutust isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta ja 
võimaluse korral 10 tööpäeva jooksul 
pärast rikkumise avastamist või kui on 
saadud piisavat ja kindlat teavet 
andmetega seotud rikkumise kohta. Kui 
järelevalveasutusele esitatakse teade hiljem 
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kohta põhjendus. kui 10 tööpäeva jooksul, esitatakse teates 
selle kohta põhjendus. 

Or. en

Muudatusettepanek 1959
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumise 
korral on märkimisväärne oht, et 
rikkumine kahjustab andmesubjekti 
õigusi ja vabadusi, teavitab vastutav 
töötleja pärast rikkumise avastamist 
põhjendamatu viivituseta järelevalveasutust 
isikuandmetega seotud rikkumisest.

Or. en

Selgitus

Oluline on kindlaks määrata ohu kvalitatiivne künnis, et vältida andmekaitseasutuste
ülekoormamist.

Muudatusettepanek 1960
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastutav töötleja teavitab selle 
liikmesriigi järelevalveasutust, kus ta 
asub. Kui teavitamine toimub vastavalt 
lõikele 4, teavitatakse järelevalveasutust 
liikmesriigis, kus asub vastutav töötleja, 
kelle vastutusalasse kuulub see 
isikuandmetega seotud rikkumine. 
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Vastutav töötleja, kes ei asu Euroopa 
Liidu territooriumil, teavitab selle 
liikmesriigi järelevalveasutust, kus asub 
tema esindaja.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga selgitatakse, millist järelevalveasutust tuleb teavitada. See on 
eriti oluline juhtudel, kui isikuandmetega seotud rikkumine puudutab isikuid paljudes 
liikmesriikides, sest nii on võimalik ära hoida seda, et samast rikkumisest teavitatakse mitmes 
liikmesriigis, ning vähendatakse seega halduskoormust.

Muudatusettepanek 1961
Michèle Striffler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastutav töötleja peab väiksemate 
rikkumiste loendit ja teeb selle loendi 
järelevalveasutusele kättesaadavaks.

Or. fr

Selgitus

Et järelevalveasutusi mitte üle koormata, tuleks teha vahet tõsistel ja väiksematel juhtumitel, 
võttes aluseks kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid.

Muudatusettepanek 1962
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 

2. Volitatud töötleja teavitab vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kohe pärast selle avastamist.
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rikkumisest kohe pärast selle avastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kohe pärast selle avastamist.

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kohe pärast selle avastamist, 
nagu on sätestatud lõikes 1.

Or. es

Muudatusettepanek 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kohe pärast selle avastamist.

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest põhjendamatu viivituseta 
pärast selle tuvastamist, kui selline 
rikkumine võib tõenäoliselt tuua kaasa 
õiguslikke tagajärgi, mis kahjustavad 
andmesubjekti isikuandmete või tema 
eraelu kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 1965
Timothy Kirkhope
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fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kohe pärast selle avastamist.

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 
teavitab volitatud töötleja vastutavat 
töötlejat isikuandmetega seotud 
rikkumisest kiiremas korras pärast selle 
avastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1966
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutav töötleja teavitab selle 
liikmesriigi järelevalveasutust, kus ta 
asub. Kui teavitamine toimub vastavalt 
lõikele 4, teavitatakse järelevalveasutust 
liikmesriigis, kus asub vastutav töötleja, 
kelle vastutusalasse kuulub see 
isikuandmetega seotud rikkumine. 
Vastutav töötleja, kes ei asu Euroopa 
Liidu territooriumil, teavitab selle 
liikmesriigi järelevalveasutust, kus asub 
tema esindaja.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga selgitatakse, millist järelevalveasutust tuleb teavitada. See on 
eriti oluline juhtudel, kui isikuandmetega seotud rikkumine puudutab isikuid paljudes 
liikmesriikides, sest nii on võimalik ära hoida seda, et samast rikkumisest teavitatakse mitmes 
liikmesriigis, ning vähendatakse seega halduskoormust.
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Muudatusettepanek 1967
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riskihindamisel tuleks vastutavalt 
töötlejalt nõuda, et ta võtaks arvesse 
selliseid tegureid nagu andmete olemus; 
samuti tuleks arvesse võtta seda, kas 
rikkumine võib tõenäoliselt põhjustada 
andmesubjektile märkimisväärset kahju 
või märkimisväärseid ebameeldivusi või 
võib tõenäoliselt muul moel oluliselt 
kahjustada andmesubjekti õigusi ja 
vabadusi ning mil määral on neid riske 
vähendatud turvameetmetega, mida 
vastutav töötleja on võtnud vastavalt 
artiklile 30.

Or. en

Selgitus

Kasulik on välja tuua tegurid, mida tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 1968
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teates tuleb 
vähemalt:

välja jäetud

a) kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise laadi ning nimetada asjaomaste 
andmesubjektide kategooriad ja arv ning 
isikuandmete liigid ja arv;
b) teatada andmekaitseametniku või mõne 
teise täiendavat teavet andva kontaktisiku 
nimi ja kontaktandmed;
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c) kirjeldada soovitatavaid meetmeid, mis 
võimaldavad leevendada isikuandmetega 
seotud rikkumise võimalikku negatiivset 
mõju;
d) kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise tagajärgi;
e) kirjeldada vastutava töötleja 
kavandatud või võetud meetmeid 
isikuandmetega seotud rikkumise 
lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Liigsed ettekirjutused.

Muudatusettepanek 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teates tuleb 
vähemalt:

3. Teade peab sisaldama vajalikke 
andmeid, et järelevalveasutus saaks 
hinnata intsidentide tõsidust ja nende 
tagajärgi ning vajaduse korral soovitada 
meetmete võtmist.

a) kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise laadi ning nimetada asjaomaste 
andmesubjektide kategooriad ja arv ning 
isikuandmete liigid ja arv;
b) teatada andmekaitseametniku või mõne 
teise täiendavat teavet andva kontaktisiku 
nimi ja kontaktandmed;
c) kirjeldada soovitatavaid meetmeid, mis 
võimaldavad leevendada isikuandmetega 
seotud rikkumise võimalikku negatiivset 
mõju;
d) kirjeldada isikuandmetega seotud 
rikkumise tagajärgi;
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e) kirjeldada vastutava töötleja 
kavandatud või võetud meetmeid 
isikuandmetega seotud rikkumise 
lahendamiseks.

Or. es

Selgitus

Teate sisu ei ole vaja üksikasjalikult reguleerida, arvestades nende üksikjuhtude rohkust, mis 
võivad praktikas esineda, ja eri sektorite eripära. Peaks piisama sellest, kui 
järelevalveasutusele edastatakse andmed, mis on tõesti vajalikud intsidendi olemuse ja selle 
tagajärgede hindamiseks. Seepärast peaks teade sisaldama järgmist põhiteavet: intsidendi 
olemus, selle tegelikud või eeldatavad tagajärjed, võetud ja/või võetavad meetmed.

Muudatusettepanek 1970
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teates tuleb vähemalt: 3. Lõikes 1 osutatud teates tuleb võimaluse 
korral:

Or. en

Muudatusettepanek 1971
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teatada andmekaitseametniku või mõne 
teise täiendavat teavet andva kontaktisiku 
nimi ja kontaktandmed;

b) teatada vastutava töötleja või mõne teise 
täiendavat teavet andva kontaktisiku 
kontaktandmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kirjeldada vastutava töötleja kavandatud 
või võetud meetmeid isikuandmetega 
seotud rikkumise lahendamiseks.

e) kirjeldada vastutava töötleja kavandatud 
või võetud meetmeid isikuandmetega 
seotud rikkumise lahendamiseks ja/või 
selle mõjude leevendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1973
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 osutatud teadet ei nõuta, kui 
vastutav töötleja või volitatud töötleja on 
rakendanud kohaseid tehnilisi meetmeid 
nende isikuandmete kaitseks, mille suhtes 
rikkumine toime pandi, nagu meetmeid, 
mis muudavad andmed loetamatuks neile, 
kellel puuduvad andmetele juurdepääsu 
volitused.

Or. en

Muudatusettepanek 1974
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riiklik järelevalveasutus peaks 
andma artikli 38 alusel suuniseid 
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olukordade kohta, mille puhul 
järelevalveasutust tuleks teavitada. 
Suunised peaksid sisaldama ka seda, kui 
üksikasjalikke andmeid ja millist 
konkreetset teavet peab vastutav töötleja 
edastama, kui ta teavitab 
järelevalveasutust andmetega seotud 
rikkumisest.

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutusel on kõige parem otsustada, kui detailset teavet ja milliseid üksikasju on 
vaja isikuandmetega seotud rikkumise võimalikult tulemuslikuks lahendamiseks.

Muudatusettepanek 1975
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende 
mõju ja võetud parandusmeetmed. 
Dokumendid peavad võimaldama 
järelevalveasutusel kontrollida käesolevas 
artiklis sätestatud nõuete täitmist. 
Dokumentides esitatakse ainult nimetatud 
eesmärgi kohane teave.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liigsed ettekirjutused.

Muudatusettepanek 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Ilma et see 
piiraks eespool sätestatut, peab vastutav 
töötleja või vajaduse korral volitatud 
töötleja registrit lõike 1 alla 
mittekuuluvate, kuid isikuandmete 
kasutamisega seotud eelnevate rikkumiste 
ja nende tagajärgede kohta ning teeb selle
registri kättesaadavaks 
järelevalveasutustele, kes saavad taotleda 
sellest korrapäraselt koopiaid.

Or. es

Muudatusettepanek 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad olema piisavad, et võimaldada
järelevalveasutusel kontrollida käesolevas 
artiklis sätestatud nõuete täitmist. 
Dokumentides esitatakse ainult nimetatud 
eesmärgi kohane teave.

Or. en

Muudatusettepanek 1978
Timothy Kirkhope
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fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

4. Vastutav töötleja dokumenteerib 
taotluse korral põhjendamatu viivituseta
kõik isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

Or. en

Muudatusettepanek 1979
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 
isikuandmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

4. Vastutav töötleja dokumenteerib lõikes 1 
nimetatud andmetega seotud rikkumised, 
sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 
ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 
peavad võimaldama järelevalveasutusel 
kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 
nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 
ainult nimetatud eesmärgi kohane teave.

Or. en

Muudatusettepanek 1980
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui vastutav töötleja kuulub 
kontserni või on üks kaasvastutavatest 
töötlejatest, võib isikuandmetega seotud 
rikkumisest teavitada peamise 
tegevuskoha vastutav töötleja või muu 
vastutav töötleja või ettevõtja, kelle on 
määranud kaasvastutavad töötlejad või 
kontsern.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on vältida seda, et ühest ja samast rikkumisest teatatakse 
mitu korda.

Muudatusettepanek 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsiseks rikkumiseks loetakse juhtumid, 
mille puhul on ülimalt tõenäoline, et 
isikuandmete kaitse rikkumine mõjutab 
negatiivselt andmesubjekti eraelu 
puutumatust. 

Or. pl

Muudatusettepanek 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalveasutus peaks pidama 
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kõigile juurdepääsetavat registrit 
tuvastatud ja lõpetatud tõsiste rikkumiste 
kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalveasutus peab avalikku 
registrit teavitatud rikkumiste liikide 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Teavitamist isikuandmete kaitse 
rikkumisest ei nõuta erandjuhul, kui 
vastutav töötleja on viivitamata 
rakendanud kohaseid tehnilisi meetmeid 
nende isikuandmete kaitseks, mille suhtes 
rikkumine toime pandi, ning kui selliste 
meetmetega on tagatud, et ohustatud 
andmed muudetakse loetamatuks 
isikutele, kellel puuduvad andmetele 
juurdepääsu volitused.

Or. pl
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Muudatusettepanek 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjoni delegeeritud õigusaktid peaksid antud juhul piirduma sellega, et kehtestada ühtne 
formaat juhtumitest teatamiseks ning koguda andmeid varasemate rikkumiste ja nende 
tagajärgede kohta.

Muudatusettepanek 1986
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1988
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1989
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamuse 
taotlemist vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 
olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on kohustatud 
isikuandmetega seotud rikkumisest 
teatama.

Or. en

Muudatusettepanek 1990
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1991
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1992
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et
kehtestada järelevalveasutusele esitatava 
teate tüüpvorm ja esitamise kord ning 
lõikes 4 osutatud dokumentide vorm ja 
esitamise kord, sealhulgas tähtaeg, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik osalemine otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Asjaomased rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 
sätestatud kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi vastavalt lõikele 3 ning 
rikkumiste ja nende tagajärgede registri 
tüüpvormi. Asjaomased rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 
sätestatud kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 1994
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille möödumisel 
on lubatud neis esitatud teave kustutada. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille möödumisel 
on lubatud neis esitatud teave kustutada. 
Pärast Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamuse küsimist võetakse kõnealused 
rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 
osutatud dokumentide vormi ja esitamise 
korra, sealhulgas tähtaja, mille 
möödumisel on lubatud neis esitatud teave 
kustutada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib kehtestada 
järelevalveasutusele esitatava teate 
tüüpvormi ja aruannete täitmise korra.

Or. en

Muudatusettepanek 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu 
viivituseta ka andmesubjekti.

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest 24 tunni jooksul ka 
andmesubjekti.

Or. en

Muudatusettepanek 1997
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumisel 
võib olla negatiivne mõju andmesubjekti 
isikuandmete ja tema eraelu kaitsele 
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töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 
ka andmesubjekti.

proportsionaalsust silmas pidades, 
teavitab vastutav töötleja pärast artiklis 31 
osutatud teavitamist sellest põhjendamatu 
viivituseta ka andmesubjekti.

Or. en

Muudatusettepanek 1998
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 
ka andmesubjekti.

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
põhjustab või võib põhjustada
märkimisväärset negatiivset mõju
andmesubjekti eraelu puutumatusele ning 
kahju minimeerimine nõuab 
andmesubjekti võetavaid meetmeid, 
teavitab vastutav töötleja pärast artiklis 31 
osutatud teavitamist sellest põhjendamatu 
viivituseta ka andmesubjekti, kui see ei ole 
ebaproportsionaalselt keeruline. Kui 
andmesubjektide teavitamisega kaasneks 
oht tõsiselt kahjustada andmesubjekti 
isikuandmete ja tema eraelu kaitset, võib 
vastutav töötleja pärast 
järelevalveasutusega konsulteerimist 
lükata edasi andmesubjektide teavitamise, 
kuni selline oht on möödas.

Or. en

Muudatusettepanek 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 
ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 
töötleja pärast artiklis 31 osutatud 
teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 
ka andmesubjekti.

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 
võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete, 
tema eraelu, õiguste või õigustatud huvide
kaitset, teavitab vastutav töötleja pärast 
artiklis 31 osutatud teavitamist sellest 
põhjendamatu viivituseta ka 
andmesubjekti. Rikkumist tuleks pidada 
andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 
puutumatust kahjustavaks juhul, kui selle 
tulemuseks võib olla identiteedivargus või 
pettus, füüsiline kahju, märkimisväärne 
alandamine või maine kahjustamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on võetud ITRE-komisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2000
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
rikkumisega ei ole kaasnenud 
märkimisväärset ohtu kodanikele ja kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks, 
kasutamiskõlbmatuks või anonüümseks
kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 2001
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõude eesmärk on 
andmete olemust, tehnika taset ja kulusid 
arvesse võttes muuta andmed loetamatuks 
kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjekti ei pea teavitama
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

3. Andmesubjekti teavitamist 
isikuandmetega seotud rikkumisest võib 
edasi lükata ainult juhul, kui see teave 
võib kaasa tuua asjaomaste andmete 
edasileviku, ning teavitada tuleb pärast 
seda, kui vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.
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Or. en

Selgitus

Isegi pärast kaitsemeetmete rakendamist peaks andmesubjekt teadma, et tema isikuandmed 
võivad olla ohus.

Muudatusettepanek 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
vastutav töötleja suudab 
järelevalveasutusele tõendada, et ta on 
rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 
nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 
suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 
tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 
andmed loetamatuks kõikidele 
juurdepääsuõiguseta isikutele.

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 
isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 
rikkumine ei ole põhjustanud 
märkimisväärset kahju ja vastutav töötleja
on rakendanud vajalikud tehnilised 
abinõud nende isikuandmete kaitsmiseks, 
mille suhtes rikkumine toime pandi. 
Selliste tehniliste kaitseabinõudega 
muudetakse andmed loetamatuks, 
kasutamiskõlbmatuks või anonüümseks
kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on võetud ITRE-komisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui pärast soovitatud tehniliste 
abinõude kasutamist ilmneb uus 
andmekaitse rikkumine, on vastutav 
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töötleja alati kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama sellest 
andmesubjekti.

Or. en

Muudatusettepanek 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomaseid isikuid ei teavitata juhul, kui 
see võib selgelt takistada käimasolevat 
uurimist või pärssida või aeglustada 
meetmeid turvanõuete rikkumise 
lahendamiseks. Selliseid juhtumeid võib 
üksikasjalikumalt käsitleda liidu õiguses 
ja liikmesriikide õigusaktides, kusjuures 
alati tuleb lähtuda avalikest huvidest ja 
täita andmekaitsenorme.

Or. es

Selgitus

Vaja on ette näha kaitsemeetmed juhuks, kui asjaomaste isikute teavitamine võiks kahjustada 
turvanõuete rikkumise uurimist ja/või probleemi lahendamist.

Muudatusettepanek 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriume ja nõudeid, mille 
alusel tehakse kindlaks, kas 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 

välja jäetud
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kahjustada lõikes 1 osutatud 
isikuandmeid.

Or. es

Selgitus

Selle artikliga komisjonile antavad õigused ületavad delegeeritud õigusaktide kohaldamisala. 
Pealegi ei ole vaja täpsustada kriteeriume vastavalt artiklile 32, sest nende korrektse 
tõlgendamisega peaks tegelema järelevalveasutus ja viimase võimalusena kohus.

Muudatusettepanek 2007
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriume ja nõudeid, mille 
alusel tehakse kindlaks, kas 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
kahjustada lõikes 1 osutatud 
isikuandmeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2008
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriume ja nõudeid, mille 
alusel tehakse kindlaks, kas 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
kahjustada lõikes 1 osutatud 

välja jäetud



PE506.166v03-00 88/130 AM\929511ET.doc

ET

isikuandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2009
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriume ja nõudeid, mille 
alusel tehakse kindlaks, kas 
isikuandmetega seotud rikkumine võib 
kahjustada lõikes 1 osutatud isikuandmeid.

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamuse küsimist
vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada 
kriteeriume ja nõudeid, mille alusel tehakse 
kindlaks, kas isikuandmetega seotud 
rikkumine võib kahjustada lõikes 1 
osutatud isikuandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2010
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud teate vormi ja andmesubjekti 
teavitamise korra. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2011
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud teate vormi ja andmesubjekti 
teavitamise korra. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 86 vastu delegeeritud 
õigusakte lõikes 1 osutatud teate vormi ja 
andmesubjekti teavitamise korra 
kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik osalemine otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud teate vormi ja andmesubjekti 
teavitamise korra. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud teate vormi ja andmesubjekti 
teavitamise korra, pöörates seejuures 
erilist tähelepanu suurt hulka inimesi 
puudutavatele juhtudele. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 2013
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud teate vormi ja andmesubjekti 
teavitamise korra. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 
osutatud teate vormi ja andmesubjekti 
teavitamise korra. Pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamuse küsimist
võetakse kõnealused rakendusaktid vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2014
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 4 – jagu 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ISIKUANDMETE KAITSELE 
AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 
EELNEV LUBA

ISIKUANDMETE KAITSE 
OLELUSRINGI HALDAMINE 

Or. en

Selgitus

Vastutavad töötlejad peaksid keskenduma isikuandmete kaitsele andmete kogu olelusringi 
kestel, nende kogumisest töötlemise ja hävitamiseni välja, panustades algusest peale 
jätkusuutliku andmehalduse raamistikku ja täiendades seda põhjaliku täitmismehhanismiga. 
Vt ka põhjendusi 71 a, 71 b, 71 c ja 74 a.

Muudatusettepanek 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Teiste organisatsioonide teavitamine 
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isikuandmetega seotud rikkumisest
Vastutav töötleja, kes teavitab 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest vastavalt artiklile 32, võib 
teavitada isikuandmetega seotud 
rikkumisest teist organisatsiooni, 
valitsusasutust või valitsusasutuse osa, kui 
selline organisatsioon, valitsusasutus või 
selle osa võib suuta vähendada sellest 
tulenevat kahju tekitamise riski või 
leevendada tekitatud kahju. Selline 
teavitamine ilma andmesubjekti 
teavitamata on lubatud, kui 
avalikustamise eesmärgiks on üksnes 
andmesubjektile rikkumisest tuleneva 
kahju tekitamise riski vähendamine või 
sellise kahju leevendamine.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel võivad teised organisatsioonid või valitsusasutused olla suutelised aitama 
leevendada kahju, mis võib andmesubjektile tekkida isikuandmetega seotud rikkumise 
tulemusel, kui neile sellisest rikkumisest ja sellega seotud asjaoludest teatatakse.

Muudatusettepanek 2016
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Andmekaitse riskianalüüs

1. Vastutav töötleja teostab 
andmekaitsetoimingute riskianalüüsi ning 
hindab, kas esinevad vähemalt kaks 
artikli 5 b lõigetes 1–10 nimetatud 
riskitegurit.
2. Vähemalt kahe artikli 5 b lõigetes 1–10 
nimetatud riskiteguri esinemise korral 
viib vastutav töötleja või tema nimel 
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tegutsev volitatud töötleja läbi 
isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 
hindamise vastavalt artiklile 33.
3. Vähem kui kahe artikli 5 b lõigetes 1–
10 nimetatud riskiteguri esinemise korral 
registreeritakse riskianalüüs ja selle 
tulemused.
4. Riskianalüüs vaadatakse läbi hiljemalt 
aasta möödudes, või ka viivitamatult, kui 
andmetöötlustoimingute iseloom, 
kohaldamisala või eesmärgid oluliselt 
muutuvad.

Or. en

Selgitus

Vastutavad töötlejad peaksid keskenduma isikuandmete kaitsele andmete kogu olelusringi 
kestel, nende kogumisest töötlemise ja hävitamiseni välja, panustades algusest peale 
jätkusuutliku andmehalduse raamistikku ja täiendades seda põhjaliku täitmismehhanismiga. 
Vt ka põhjendusi 71 a, 71 b, 71 c ja 74 a.

Muudatusettepanek 2017
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, 
hindab vastutav töötleja või tema nimel 
tegutsev volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui see on artikli 32 a lõike 2 põhjal 
nõutav, hindab vastutav töötleja või tema 
nimel tegutsev volitatud töötleja 
kavandatavate töötlemistoimingute mõju 
isikuandmete kaitsele.

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnang peaks olema vajalik vaid juhul, kui riskianalüüsi tulemused seda nõuavad.
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Muudatusettepanek 2018
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele. Endast sarnaseid riske kujutavate 
töötlemistoimingute kogumiga 
tegelemiseks piisab ühest hindamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja (kui organisatsioonil ei 
ole andmekaitsevolinikku või tal puudub 
kehtiv piisav sertifikaat kõrge 
riskitasemega andmete töötlemiseks)
kavandatavate töötlemistoimingute mõju 
isikuandmete kaitsele.

Or. es

Selgitus

Käesolev artikkel muudab andmekäitlustoimingute kõik etapid üsnagi bürokraatlikuks, 
arvestades eriti seda, et küllaltki paljud asjaosalised, kellelt neid hindamisi võidakse nõuda, 
on suuremad ettevõtted, kellel on oma andmekaitsevolinik.
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Muudatusettepanek 2020
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

Mõju hindamine ei ole vajalik, kui:
a) andmetöötlus on seaduslik kohustus; 
või
b) selleks on saadud andmesubjekti 
nõusolek; või
c) kohaldatakse artikli 6 lõike 1 punkti b 
või artiklit 38 a.

Or. en

Muudatusettepanek 2021
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud oma laadi, 
ulatuse või eesmärkide tõttu võivad 
oluliselt ohustada andmesubjektide õigusi 
ja vabadusi, hindab vastutav töötleja, 
kuidas kavandatavad töötlemistoimingud 
mõjutavad andmesubjektide õigusi ja 
vabadusi, eriti nende õigust eraelu 
puutumatusele.

Or. en
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Selgitus

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Muudatusettepanek 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele. Endast sarnaseid riske kujutavate 
töötlemistoimingute kogumiga 
tegelemiseks piisab ühest hindamisest.

Or. en

Selgitus

Eraelu puutumatusele avalduva mõju uut hindamist tuleks nõuda ainult juhul, kui protsess või 
projekt toob varem analüüsitutega võrreldes kaasa oluliselt uusi või erinevaid ohte eraelu 
puutumatusele. Kui varem on sarnase protsessi või projekti mõju eraelu puutumatusele 
analüüsitud, tuleks nõuda ainult protsessi või projekti nende aspektide uut analüüsimist, mis 
on uued või erinevad.

Muudatusettepanek 2023
Sarah Ludford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele. Endast sarnaseid riske kujutavate 
töötlemistoimingute kogumiga 
tegelemiseks piisab ühest hindamisest.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 2024
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu oluliselt 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi või kui 
andmekaitseasutus peab eraelu 
puutumatusele avalduva mõju hindamist 
vajalikuks, hindab vastutav töötleja 
kavandatavate töötlemistoimingute mõju 
isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja kavandatavate 
töötlemistoimingute mõju isikuandmete 
kaitsele.

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 
laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 
vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 
volitatud töötleja üksikasjalikult 
kavandatavate töötlemistoimingute mõju 
isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. VKEdelt nõutakse mõju hindamist 
alles kolme aasta möödumisel nende 
asutamisest ja kui andmetöötlus on nende 
põhitegevus, see tähendab juhul, kui 
töötlemisest saadav müügitulu või 
sissetulek moodustab 50 % VKE tuludest.

Or. en

Selgitus

Uuringud näitavad, et suurem osa VKEdest ebaõnnestub esimese kolme tegevusaasta jooksul. 
Selle ajavahemiku mõju hindamise kohustusest vabaks jätmine annab kõigile ettevõtjatele 
võimaluse enne põhjendamatute kulutuste tegemist edu saavutada.

Muudatusettepanek 2027
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. See nõue ei kehti järgmise suhtes:
a) väikesed, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtted, kes töötlevad andmeid 
vaid kõrvaltegevusena;
b) kõik väikesed, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtted esimesel kolmel aastal 
pärast nende asutamist.

Or. en

Selgitus

VKEde ebaproportsionaalse koormamise vältimiseks tuleb neile teha erandeid.

Muudatusettepanek 2028
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku 
majanduslikku olukorda, asukohta, 
tervist, eelistusi, usaldusväärsust ja 
käitumist eesmärgiga teha andmesubjekti 
jaoks õiguslike tagajärgedega või teda 
oluliselt mõjutavaid otsuseid;
b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
paljusid üksikisikuid;
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c) avalike alade ulatuslik jälgimine 
eeskätt elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);
d) laste isikuandmete ning geneetiliste ja 
biomeetriliste isikuandmete töötlemine 
suurtes toimikusüsteemides;
e) muud töötlemistoimingud, mille puhul 
tuleb nõu pidada järelevalveasutusega 
vastavalt artikli 34 lõike 2 punktile b;

Or. en

Selgitus

Üle viidud artiklisse 5 b (uus).

Muudatusettepanek 2029
Louis Michel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud olulist ohtu võivad
endast kujutada järgmised 
töötlemistoimingud:

Or. en

Muudatusettepanek 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) automatiseeritud andmetöötlusel
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 
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usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või teda oluliselt 
mõjutavaid otsuseid;

usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti eraelu puutumatust 
negatiivselt mõjutavate õiguslike 
tagajärgedega otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 2031
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 
usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 
otsuseid;

a) artikli 20 lõike 2 punktis c ja artiklis 21 
toodud erandeid arvesse võttes 
automatiseeritud andmetöötlusel põhinev 
füüsilise isiku süstemaatiline ja põhjalik 
analüüsimine, et hinnata või prognoosida 
füüsilise isiku majanduslikku olukorda, 
asukohta, tervist, eelistusi, usaldusväärsust 
ja käitumist eesmärgiga teha 
andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või teda oluliselt negatiivselt 
mõjutavaid otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 2032
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) automatiseeritud andmetöötlusel 
põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 
põhjalik analüüsimine, et hinnata või 
prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 
olukorda, asukohta, tervist, eelistusi,
usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 

a) artikli 20 lõike 2 punktis c toodud 
erandeid ja artiklis 21 esitatud piiranguid 
arvesse võttes ainuüksi automatiseeritud 
andmetöötlusel põhinev füüsilise isiku 
süstemaatiline ja põhjalik analüüsimine, et 
hinnata või prognoosida füüsilise isiku 
majanduslikku olukorda, asukohta, tervist, 
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tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 
otsuseid;

eelistusi või usaldusväärsust eesmärgiga 
teha andmesubjekti jaoks õiguslike 
tagajärgedega või tema põhiõigusi selgelt 
negatiivselt mõjutavaid otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
paljusid üksikisikuid;

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
poliitilisi seisukohti, usulisi veendumusi, 
kriminaalkaristusi, rassilist ja etnilist 
päritolu käsitleva või tervishoiuteenuse 
osutamiseks vajaliku teabe töötlemine ning 
epidemioloogilised, vaimu- ja 
nakkushaiguste uuringud, kui andmete 
töötlemise eesmärk on võtta meetmeid või 
teha otsuseid, mis käsitlevad paljusid 
üksikisikuid;

Or. en

Muudatusettepanek 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
paljusid üksikisikuid;

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 
rassilist ja etnilist päritolu ning 
sotsiaalmajanduslikku olukorda käsitleva 
või tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 
vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 
andmete töötlemise eesmärk on võtta 
meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 
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üksikisikuid;

Or. en

Muudatusettepanek 2035
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine 
eeskätt elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riigimaanteede ja teiste üldsusele avatud alade videovalve on üldtunnustatud ja tulemuslik 
abinõu kodanike õiguste ja vabaduste kaitseks. Ei ole põhjust piirata selle abinõu kasutamist 
sellega, et seostada videovalve isikuandmete kaitse mõjuhinnangu tulemustega.

Muudatusettepanek 2036
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine 
eeskätt elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine 
eeskätt elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2038
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine eeskätt 
elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

c) avalike alade ulatuslik jälgimine koos 
sellist eritehnikatega nagu näo 
tuvastamine või mittevastavus üldsuse 
mõistlikele ootustele;

Or. en

Muudatusettepanek 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine eeskätt 
elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

c) avalike alade jälgimine eeskätt 
elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmed) või muude 
andurseadmetega;

Or. en
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Muudatusettepanek 2040
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avalike alade ulatuslik jälgimine eeskätt 
elektrooniliste optikaseadmetega 
(videojärelevalveseadmetega);

c) avalike alade ulatuslik automatiseeritud 
jälgimine:

Or. en

Selgitus

Sõnastus peab olema tehnoloogiliselt neutraalne.

Muudatusettepanek 2041
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) laste isikuandmete ning geneetiliste ja 
biomeetriliste isikuandmete töötlemine 
suurtes toimikusüsteemides;

d) artikli 9 lõikes 1 viidatud isikuandmete 
eriliikide, asukohaandmete, biomeetriliste 
andmete või laste isikuandmete töötlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 2042
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) muud töötlemistoimingud, mille puhul 
tuleb nõu pidada järelevalveasutusega 
vastavalt artikli 34 lõike 2 punktile b;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2043
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalveasutus koostab ja avaldab 
loetelu andmetöötluse liikidest, mille 
puhul soovitatakse teha isikuandmete 
kaitse mõjuhinnang. Järelevalveasutus 
edastab loetelud Euroopa 
Andmekaitsenõukogule.

Or. en

Selgitus

Avalik loetelu aitaks vastutavatel töötlejatel otsustada, kas soovitada andmekaitse 
mõjuhinnangu koostamist, kui see ei ole kohustuslik.

Muudatusettepanek 2044
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt 
kavandatud töötlemistoimingute üldist 
kirjeldust, andmesubjektide õigusi ja 
vabadusi ähvardavate ohtude hinnangut, 
ohtude kõrvaldamiseks kavandatud 
meetmeid, kaitsemeetmed, isikuandmete 
kaitseks ja käesoleva määruse järgimise 
tõendamiseks võetavaid turbemeetmeid ja 
rakendatavaid mehhanisme, võttes 
arvesse andmesubjektide ja teiste 
asjaomaste isikute õigusi ja õigustatud 
huvi.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2045
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt
kavandatud töötlemistoimingute üldist
kirjeldust, andmesubjektide õigusi ja 
vabadusi ähvardavate ohtude hinnangut,
ohtude kõrvaldamiseks kavandatud 
meetmeid, kaitsemeetmed, isikuandmete 
kaitseks ja käesoleva määruse järgimise 
tõendamiseks võetavaid turbemeetmeid ja 
rakendatavaid mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

3. Hindamisel võetakse arvesse 
isikuandmete kogu olelusringi haldamist 
kogumisest kuni töötlemise ja 
hävitamiseni. Hindamine hõlmab:

a) kavandatud töötlemistoimingute 
kirjeldust;

b) töötlemise kontekstide põhjalikku 
selgitust vastavalt artikli 5 a lõigetele 1–8:
c) töötlemise eesmärkide ja vastutava 
töötleja õigustatud huvide loendit;
d) andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut vastavalt 
artikli 5 b lõigetel 1–10;
e) andmesubjektide kategooriaid ja 
nendega seotud isikuandmete liike;
f) üldist teavet eri andmeliikide 
kustutamise tähtaegade kohta;
g) põhjalikku ülevaadet andmetest, kus 
näidatakse ära, millal, kus ja mis liiki 
andmeid säilitatakse ning miks on nende 
säilitamine lõppkasutajale tähtis;
h) kirjeldust, millist isikuandmete 
lõimitud kaitset ja vaikimisi kaitset on 
rakendatud;
i) loendit andmete vastuvõtjatest või 
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vastuvõtjate kategooriatest, sealhulgas 
vastutavatest töötlejatest, kellele 
isikuandmed avaldatakse nende 
õigustatud huvi tõttu;
j) vajaduse korral loetelu andmete 
kavandatavatest edastamistest kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile koos asjaomase 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni nimega ning artikli 44 
lõike 1 punktis h osutatud edastamise 
korral kaitsemeetmete kohta koostatud 
dokumentide loendit;
k) kaitsemeetmeid, isikuandmete kaitseks 
ja käesoleva määruse järgimise 
tõendamiseks võetavaid turbemeetmeid ja 
rakendatavaid mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

Or. en

Selgitus

Siia on toodud üle osa artiklist 28. Vastutavad töötlejad peaksid keskenduma isikuandmete 
kaitsele andmete kogu olelusringi kestel, nende kogumisest töötlemise ja hävitamiseni välja, 
panustades algusest peale jätkusuutliku andmehalduse raamistikku ja täiendades seda 
põhjaliku täitmismehhanismiga. Vt ka põhjendusi 71 b ja 71 c.

Muudatusettepanek 2046
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise 
tõendamiseks võetavaid turbemeetmeid ja 

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
hinnangut sellele, millise tõenäosusega 
võib andmetöötlus kahjustada 
andmesubjektide või teiste isikute õigusi ja 
vabadusi, sellise kahju tõsidust ning 
selgitust, milliste meetoditega kavatseb 
vastutav töötleja nimetatud kahju või selle 
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rakendatavaid mehhanisme, võttes 
arvesse andmesubjektide ja teiste 
asjaomaste isikute õigusi ja õigustatud 
huvi.

tõsidust leevendada, kaasa arvatud 
turvameetmed ja muud ohutusmeetmed ja 
mehhanismid, mida vastutav töötleja 
kavatseb kehtestada, et tagada 
isikuandmetele käesoleva määrusega 
ettenähtud kaitse, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

Or. en

Selgitus

Parem lähenemisviis.

Muudatusettepanek 2047
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise 
tõendamiseks võetavaid turbemeetmeid ja 
rakendatavaid mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmeid, isikuandmete kaitseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 2048
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust,
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid,
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

3. Hindamine hõlmab vähemalt järgmiste 
aspektide kirjeldust:

a) kavandatud töötlemistoimingud, nende 
vajalikkus ja proportsionaalsus eesmärgi 
suhtes;
b) andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnang;
c) ohtude kõrvaldamiseks ja töödeldavate 
isikuandmete mahu minimeerimiseks
kavandatud meetmed;
d) kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavad turbemeetmed ja rakendatavad 
mehhanismid, näiteks pseudonüümide 
kasutamine, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 
andmesubjektide õigusi ja vabadusi 
ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 
töötlemistoimingute süstemaatilist ja 
põhjalikku kirjeldust, andmesubjektide 
õigusi ja vabadusi ähvardavate ohtude 
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kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 
kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 
käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 
võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

hinnangut, ohtude kõrvaldamiseks 
kavandatud meetmeid, kaitsemeetmeid, 
isikuandmete kaitseks ja käesoleva 
määruse järgimise tõendamiseks võetavaid 
turbemeetmeid ja rakendatavaid 
mehhanisme, võttes arvesse 
andmesubjektide ja teiste asjaomaste 
isikute õigusi ja õigustatud huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 2050
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui vastutav või volitatud töötleja on 
määranud andmekaitseorganisatsiooni 
või andmekaitsevoliniku, peaks too mõju 
hindamisel osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 2051
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See on praktiliselt võimatu ja pole jõustatav.

Muudatusettepanek 2052
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2054
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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turvalisust.

Or. en

Muudatusettepanek 2057
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Vastutav töötleja küsib andmesubjektide 
või nende esindajate seisukohti kavandatud 
töötlemise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2059
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2060
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eranditult igal andmetöötlusel, kus esineb riskitegureid, tuleb lähtuda andmetöötluse 
mõjuhinnangust. Mõjuhinnangud moodustavad igasuguse jätkusuutliku 
andmetöötlusraamistiku tuuma ning tagavad, et ettevõtted on algusest peale teadlikud oma 
andmetöötlustoimingute kõigist võimalikest tagajärgedest. Põhjalik mõjuhinnang võib mis 
tahes eraelu puutumatuse või andmetega seotud rikkumise võimalust kardinaalselt 



AM\929511ET.doc 115/130 PE506.166v03-00

ET

vähendada.

Muudatusettepanek 2061
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu või 
riiklike õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või muu organ, kellele on usaldatud 
avalike huvide kaitse ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 2063
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ või avalikes huvides 
teatavat ülesannet täitev asutus või organ 
ja kui töötlemine on vajalik artikli 6 lõike 1 
punktis c osutatud seadusjärgse kohustuse 
täitmiseks ning selliste töötlemistoimingute 
tegemise eeskirjad ja kord on ette nähtud 
liidu õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

Or. fr

Selgitus

Vahel palutakse eraõiguslikel või poolautonoomsetel riiklikel organitel täita avalikke 
ülesandeid. Muudatusettepanekuga püütakse hõlmata selliseid olukordi.

Muudatusettepanek 2064
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu või 
liikmesriigi õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 
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kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

ei kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

Or. en

Selgitus

Ei ole piisavat põhjust, miks liikmesriikide asutused peaksid andmekaitse mõjuhinnangute 
koostamisest hoiduma, kui vastavaid töötlemistoiminguid reguleerib liidu õigus.

Muudatusettepanek 2065
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 
õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 
kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 
asutus või organ ja kui töötlemine on 
vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 
selliste töötlemistoimingute tegemise 
eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu või 
liikmesriigi õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 
ei kohaldata, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 
hindamise läbi viia enne 
töötlemistoimingute alustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2066
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Mõjuhinnang dokumenteeritakse ja 
selles kehtestatakse andmekaitsenõuete 
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täitmise regulaarsete perioodiliste 
kontrollide ajakava vastavalt artikli 33 a 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Muudatusettepanek 2067
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui artiklis 33 a nimetatud 
andmekaitsenõuete täitmise kontrolli 
käigus leitakse puudusi, tuleb hinnangut 
ilma asjatute viivitusteta ajakohastada.

Or. en

Selgitus

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Muudatusettepanek 2068
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 
vajaduse korral vastutava töötleja 
esindaja esitavad hinnangu taotluse 
alusel järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2069
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2070
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

välja jäetud



PE506.166v03-00 120/130 AM\929511ET.doc

ET

täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

Or. en

Selgitus

Selliste volituste delegeerimiseks ei ole vajadust.

Muudatusettepanek 2071
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2072
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2073
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 33 ei käsitleta piisavalt asjaomaste riskide olemust, ehkki see oleks täiesti 
teostatav, puudub komisjonil vajadus delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide järele.
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Muudatusettepanek 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid ei ole siin sobivad, sest tegemist on määruse enda põhiküsimustega.

Muudatusettepanek 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2076
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2077
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2078
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2079
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

6. Komisjon toetab, eriti Euroopa 
tasandil, ühtsete kriteeriumide 
kehtestamist töötlemistoimingute 
riskitaseme määramiseks ning eraelu 
puutumatuse mõjuhinnangute 
koostamiseks, võttes arvesse eri 
valdkondade iseärasusi, vastutava töötleja 
suurust, andmete iseloomu, töötlemise 
tagajärgi andmesubjektide jaoks ning 
töötlemistoimingute iseloomu.
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Or. en

Selgitus

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Muudatusettepanek 2080
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 
kaalub komisjon konkreetsete meetmete 
kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks.

6. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamuse küsimist 
võtma vastavalt artiklile 86 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täpsustada 
lõigetes 1 ja 2 osutatud 
töötlemistoimingutega seotud konkreetse 
ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 
ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 
sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 
ja auditeeritavuse tingimusi ja korda. 
Seejuures kaalub komisjon konkreetsete 
meetmete kehtestamist mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 2081
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2082
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2083
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2084
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 33 ei käsitleta piisavalt asjaomaste riskide olemust, ehkki see oleks täiesti 
teostatav, puudub komisjonil vajadus delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide järele.

Muudatusettepanek 2085
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2087
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2088
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 

välja jäetud
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võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2089
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 
osutatud hindamise ja hinnangu 
kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 
ja korra. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
koostöös järelevalveasutusega võib 
kehtestada lõikes 3 osutatud hindamise 
ning hinnangu kontrollimise ja 
auditeerimise suunised, nõuded ja korra. 

Or. en

Muudatusettepanek 2090
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Andmekaitsenõuete täitmise kontroll

1. Hiljemalt kaks aastat pärast artikli 33 
lõikes 1 sätestatud mõjuhinnangu 
koostamist viib vastutav töötleja või tema 
nimel tegutsev volitatud töötleja läbi 
andmekaitsenõuete täitmise kontrolli. 
Nimetatud kontroll peab näitama, et 
isikuandmete töötlemisel järgitakse 
isikuandmete kaitse mõjuhinnangu 
nõudeid. Lisaks peab see näitama, et 
vastutav töötleja oskab andmesubjektide 
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sõltumatutele otsustele reageerida 
kooskõlas artikliga 23 a.
2. Nõuete täitmise kontroll toimub 
regulaarselt vähemalt kord kahe aasta 
jooksul või kohe, kui 
töötlemistoimingutega seotud konkreetsed 
riskid muutuvad.
3. Kui nõuete täitmise kontrollil leitakse 
täitmise puudujääke, tuleb anda soovitusi 
nende kõrvaldamiseks.
4. Nõuete täitmise kontroll ja selle 
soovitused dokumenteeritakse. Vastutav 
töötleja, volitatud töötleja ja vajaduse 
korral vastutava töötleja esindaja esitavad 
kontrollidokumendid taotluse alusel 
järelevalveasutusele.

Or. en

Selgitus

Vastutavad töötlejad peaksid keskenduma isikuandmete kaitsele andmete kogu olelusringi 
kestel, nende kogumisest töötlemise ja hävitamiseni välja, panustades algusest peale 
jätkusuutliku andmehalduse raamistikku ja täiendades seda põhjaliku täitmismehhanismiga. 
Vaata ka põhjendusi 71 a, 71 b, 71 c ja 74 a.


