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Muudatusettepanek 2351
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide 
ning isikuandmete kaitse pitserite ja 
märgiste kasutuselevõttu, et
andmesubjektid saaksid kiiresti hinnata 
vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate pakutavat isikuandmete kaitse 
taset. Isikuandmete kaitse sertifitseerimise 
mehhanismid aitavad kaasa käesoleva 
määruse nõuetekohasele kohaldamisele, 
võttes arvesse eri sektorite ja
töötlemistoimingute laadi.

1. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib nõuda liidu mis tahes 
järelevalveasutuselt selle asutuse 
kehtestatud tasu eest sertifitseerimist, et
isikuandmeid töödeldakse kooskõlas 
käesoleva määrusega, võttes arvesse eri 
sektorite laadi ning andmete 
töötlemistoimingute asjaolusid ja riske, 
mida need toimingud endast kujutavad.

Or. en

Selgitus

Euroopa isikuandmete kaitse pitser peaks looma andmesubjektides usaldust, pakkuma 
vastutavatele töötlejatele õiguskindlust ja samal ajal eksportima Euroopa 
andmekaitsestandardeid, võimaldades Euroopa-välistel ettevõtetel siseneda kergemini 
Euroopa turgudele, kui nad on sertifitseeritud.

Muudatusettepanek 2352
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelkõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
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volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

Vastutus vastava sertifitseerimisakti eest 
tuleks panna sõltumatutele ja 
kvalifitseeritud audiitoritele. Selline 
audiitor:
a) on riikliku järelevalveasutuse 
akrediteeringuga ja 
b) vastutab vastava privaatsussertifikaadi 
andmise protsessi eest ja
c) vastutab andmekaitsesertifikaadi 
mittevastava andmise tagajärgede eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2353
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

1. Andmekaitse ja töötlemise turvalisuse 
parandamiseks teevad liikmesriigid,
komisjon ja järelevalveasutused koostööd 
vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate 
ja teiste sidusrühmadega eelkõige Euroopa 
tasandil isikuandmete kaitse mehhanismide
kasutuselevõtu eesmärgil 
andmekaitsekavade koostamiseks, 
rakendamiseks ja edasiarendamiseks ning 
nende kontrollimiseks ja kinnitamiseks 
mehhanismidele ja toodetele isikuandmete 
kaitse pitserite ja märgiste andmise teel, et 
andmesubjektid saaksid kiiresti hinnata 
tootjate, vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate pakutavat isikuandmete kaitse 
taset. Isikuandmete kaitse mehhanismid 
peavad olema vabatahtlikud ja 
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läbipaistvad ja neid peavad korrapäraste 
ajavahemike järel ja huvide konfliktideta 
teostama asjatundlikud asutused ja need 
peavad kaasa aitama käesoleva määruse ja 
muude andmekaitset käsitlevate 
eeskirjade nõuetekohasele kohaldamisele, 
võttes arvesse eri sektorite ja 
töötlemistoimingute laadi.

Or. de

Muudatusettepanek 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

1. Liikmesriigid ja komisjon töötavad koos 
vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate 
ja teiste sidusrühmadega, et toetada
eelkõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

Or. en

Muudatusettepanek 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelkõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise poliitika ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise meetmed aitavad kaasa 
käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele ning selles ette nähtud 
valikuvõimaluste ja soodustuste 
saamiseks, võttes arvesse eri sektorite ja 
töötlemistoimingute laadi.

ELi tasandil sertifitseerimispoliitika on 
koostanud Euroopa Andmekaitsenõukogu 
koos teiste asjaomaste osalejatega ja selle 
kiidab ametlikult heaks komisjon. See 
poliitika keskendub mitte ainult 
institutsioonidele, vaid eelkõige kõnealuse 
valdkonna töötajatele.
Sertifitseerimispoliitika lähtub eri 
tegevussektorites osalejate konkreetsetest 
vajadustest, võttes eelkõige arvesse mikro-
, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
erivajadusi ning nende ettevõtete jaoks 
vajalikku kulude piiramist, et see poliitika 
saaks kujuneda tõhusaks vahendiks. 
Sertifikaadi saamise, pikendamise ja 
kaotamisega kaasnevad käesolevas 
määruses ette nähtud tagajärjed.

Or. es

Muudatusettepanek 2356
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide 
ning isikuandmete kaitse pitserite ja 
märgiste kasutuselevõttu, et
andmesubjektid saaksid kiiresti hinnata 
vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate pakutavat isikuandmete kaitse 
taset. Isikuandmete kaitse sertifitseerimise 
mehhanismid aitavad kaasa käesoleva
määruse nõuetekohasele kohaldamisele,
võttes arvesse eri sektorite ja 
töötlemistoimingute laadi.

1. Mis tahes vastutav töötleja või volitatud 
töötleja võib kehtestatud tasu eest nõuda 
liidu mis tahes järelevalveasutuselt 
sertifitseerimist, et isikuandmeid 
töödeldakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, võttes arvesse eri sektorite 
laadi ning andmete töötlemistoimingute 
asjaolusid ja ka riske, mida need 
toimingud endast kujutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 2357
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide 
ning isikuandmete kaitse pitserite ja 
märgiste kasutuselevõttu, et 
andmesubjektid saaksid kiiresti hinnata 
vastutavate töötlejate ja volitatud
töötlejate pakutavat isikuandmete kaitse 
taset. Isikuandmete kaitse sertifitseerimise 
mehhanismid aitavad kaasa käesoleva 
määruse nõuetekohasele kohaldamisele,
võttes arvesse eri sektorite ja
töötlemistoimingute laadi.

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
läbivad akrediteeritud kontrolliasutuse 
sertifitseerimissüsteemi igal juhul, kui:

a) ettevõte töötleb aastas vähem kui 500 
andmesubjektiga seotud isikuandmeid või 
töötleb artikli 9 lõikes 1 osutatud 
isikuandmete eriliike või
b) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
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põhitegevuse moodustavad 
töötlemistoimingud, mille laad, ulatus 
ja/või eesmärk nõuavad andmesubjektide 
korrapärast ja süstemaatilist järelevalvet.

Samamoodi saab sertifitseerida teisi 
vastutavaid töötlejaid ja volitatud 
töötlejaid ning ka tooteid ja teenuseid.

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid.

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
peavad olema sertifitseeritud enne esimest 
isikuandmete töötlemist või kui see 
kuulub esimest korda lõike 1 
kohaldamisalasse, ning neid peab uuesti 
sertifitseerima vähemalt kord aastas. Nad 
peavad andmesubjekte sertifitseerimisest 
teavitama.

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

3. Sertifikaadid peab andma 
akrediteeritud kontrolliasutus vastutava 
töötleja, volitatud töötleja, tootja või 
tarnija peamises asukohas või 
liikmesriigis, kus esindaja asub.

3 a. Järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada osalevalt 
vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt juurdepääs:
a) kõikidele isikuandmetele ja kogu 
teabele, mis on vajalik tema kohustuste 
täitmiseks;
b) täielikult tema mis tahes ruumidele, 
sealhulgas mis tahes 
andmetöötlusseadmetele ja -vahenditele.
3 b. Sertifikaatidega tuleb eelkõige 
kinnitada, et vastutav töötleja, volitatud 
töötleja, teenus või toode vastab kõigile 
käesoleva määruse aspektidele. 
Sertifitseerimisprotsessis ei võeta arvesse 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
kasutatavat toodet, teenust või töötlejat, 
kui sel on oma kehtiv sertifikaat.
3 c. Kui selgub, et vastutav töötleja, 
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volitatud töötleja, toode või teenus ei vasta 
käesolevale määrusele, võib pädev asutus 
või kontrolliasutus sertifikaadid kehtetuks 
tunnistada.
3 d. Kontrolliasutus peab pädevat 
järelevalveasutust antud ja tühistatud 
sertifikaatidest teavitama elektroonilises 
vormis. Samuti peab ta järelevalveasutust 
teavitama sertifitseerimisprotsessi ajal 
ilmnenud mis tahes võimalikust käesoleva 
määruse rikkumisest.
3 e. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga konsulteerimist 
võtma vastavalt artiklile 86 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
kontrollide täpne sagedus, 
kontrollimenetlused ja sisu, võttes arvesse 
töötlemistoimingute erinevaid riske, 
vastutavaid töötlejaid, volitatud töötlejaid, 
tooteid ja teenuseid ning sertifikaatide 
üksikasju.

Or. en

Muudatusettepanek 2358
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.

1. Liikmesriigid, kutseorganisatsioonid ja 
komisjon toetavad eelkõige Euroopa 
tasandil isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 
kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 
volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 
kaitse taset. Isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismid aitavad 
kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 
kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 
ja töötlemistoimingute laadi.
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Or. en

Selgitus

Pitserite, märgiste ja muude sertifitseerimismehhanismide arengut peaks suunama 
tööstusharu ja vajadusel peaks see alluma järelevalvele või järelevalveasutusele.

Muudatusettepanek 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmekaitse sertifitseerimise 
mehhanismid on vabatahtlikud, 
vastuvõetava hinnaga ning 
juurdepääsetavad protsessi kaudu, mis on 
läbipaistev ja ei ole põhjendamatult 
koormav. Samuti on kõnealused 
mehhanismid tehnoloogiliselt neutraalsed 
ja neid on võimalik üleilmselt kohaldada 
ning nad aitavad kaasa käesoleva 
määruse nõuetekohasele kohaldamisele, 
võttes arvesse eri sektorite ja erinevate 
töötlemistoimingute konkreetset laadi.

Or. en

Muudatusettepanek 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sertifitseerimismenetluse ajal võib 
järelevalveasutus taotleda, et spetsiaalsed 
kolmandad osapooled teostaksid tema 
nimel vastutava töötleja ja volitatud 
töötleja auditi. Lõpliku sertifitseerimise 
korraldab järelevalveasutus.
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Or. en

Muudatusettepanek 2361
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Järelevalveasutused teevad üksteisega 
koostööd vastavalt artiklitele 46 ja 57. 
Sellega seoses annavad 
järelevalveasutused käesoleva määrusega 
hõlmatud vastutavatele töötlejatele ja 
volitatud töötlejatele andmekaitse 
tüüpmärgise „Euroopa isikuandmete 
kaitse pitser”.

Or. en

Muudatusettepanek 2362
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Järelevalveasutused teevad üksteisega 
koostööd vastavalt artiklitele 46 ja 57, et 
tagada liidus andmekaitse sertifitseerimise 
mehhanismide ühtlustatud tase. Sellega 
seoses annavad järelevalveasutused 
käesoleva määrusega hõlmatud 
vastutavatele töötlejatele ja volitatud 
töötlejatele andmekaitse tüüpmärgise 
„Euroopa isikuandmete kaitse pitser”.

Or. en



PE506.169v02-00 12/145 AM\929519ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. „Euroopa isikuandmete kaitse pitser” 
kehtib seni, kuni sertifitseeritud vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
andmekaitsetase vastab täielikult 
käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Lõikest 1 c olenemata kehtib 
„Euroopa isikuandmete kaitse pitser” 
kuni viis aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 2365
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 

välja jäetud
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riikides tunnustamise suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 2366
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rõhk tuleb asetada tööstusharust ja järelevalvest lähtuvatele lahendustele, mis tuginevad 
tegevuse käigus omandatud eksperdiarvamustele.

Muudatusettepanek 2367
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 

2. Komisjoni volitatakse pärast 
sidusrühmadega (Euroopa 
Andmekaitsenõukogu, riiklikud 
andmekaitseasutused, sektor ja 
valitsusvälised organisatsioonid) 
konsulteerimist vastavalt artiklile 86 
võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
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kriteeriume ja nõudeid. täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

Samuti volitatakse komisjoni pärast 
sidusrühmadega (Euroopa 
Andmekaitsenõukogu, riiklikud 
andmekaitseasutused, sektor ja 
valitsusvälised organisatsioonid) 
konsulteerimist võtma vastavalt 
artiklile 86 vastu delegeeritud õigusakte, 
eesmärgiga täiendavalt täpsustada 
audiitorite akrediteerimisnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid, tingimusel et need 
meetmed on tehnoloogiliselt neutraalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise, 
tühistamise ja kustutamise ning liidus ja 
kolmandates riikides tunnustamise suhtes 
kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid.

Or. es

Muudatusettepanek 2370
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid. Delegeeritud 
õigusaktidega antakse andmesubjektidele 
kohtulikult kaitstavad õigused.

Or. en

Muudatusettepanek 2371
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 
kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 
sealhulgas sertifikaadi andmise ja 
tühistamise ning liidus ja kolmandates 
riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume ja nõudeid.

2. Järelevalveasutused ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu sätestavad ja 
täpsustavad isikuandmete kaitse 
sertifitseerimise mehhanismide, sealhulgas 
sertifikaadi andmise ja tühistamise ning 
liidus ja kolmandates riikides tunnustamise 
suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2372
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 29 töörühm, mis moodustati 
direktiiviga 95/45/EÜ, esitas enne 
käesoleva määruse jõustumist Euroopa ja 
riikide tegelike kogemuste alusel 
üksikasjalikud soovitused käesoleva 
artikli rakendamiseks ning 
suunisdokumendi nende kasutamiseks, 
sealhulgas isikuandmete töötlemise 
kategooriad, mille suhtes tuleks 
sertifitseerimise mehhanismi 
esmajärjekorras kohaldada.
Euroopa Komisjon võib vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele teha 
sellekohase õigusloome ettepaneku.

Or. fr

Selgitus

Sellise sertifitseerimisega tuleb kiiremas korras alustada, muu hulgas digitaalsete rakenduste 
puhul, kuna üha sagenev isikuandmete töötlemine mõjutab iga üksikisiku igapäevast elu ning 
arvestades, et mitmed riiklikud andmekaitseasutused on juba ajendanud sertifitseerimise 
mehhanismide vastuvõtmist liikmesriikide (eelkõige Prantsusmaal, Saksamaal ja Hispaanias) 
ja ELi tasandil ELi rahaliste vahendite alusel. Selline lähenemisviis on seoses rahvusvaheliste 
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teenustega väga kasulik.

Muudatusettepanek 2373
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 88
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 88
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2375
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 88 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rõhk tuleb asetada tööstusharust ja järelevalvest lähtuvatele lahendustele, mis tuginevad 
tegevuse käigus omandatud eksperdiarvamustele.

Muudatusettepanek 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 88 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks volitatakse komisjoni 
vastavalt artiklile 86 võtma vastu 
delegeeritud õigusakte, eesmärgiga 
kehtestada sertifitseerimismehhanismide 
ning isikuandmete kaitse pitserite ja 
märgiste standardid.
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Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2377
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 
sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
tehnilised standardid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 88 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 
isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
kasutuselevõtu edendamiseks ja 
tunnustamiseks võivad järelevalveasutused 
ja Euroopa Andmekaitsenõukogu
kehtestada sertifitseerimismehhanismide 
ning isikuandmete kaitse pitserite ja 
märgiste tehnilised standardid. 

Or. en

Muudatusettepanek 2378
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid ja komisjon julgustavad 
sertifitseerimise ühtlustamist seoses 
terviseandmete hostimise ja Euroopa 
sertifitseerimise mehhanismi loomisega. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu koostab 
vastavalt artikli 66 sätetele mõistliku aja 
jooksul suunised ja soovitused, mille 
eesmärgiks on sertifitseerimise 
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ühtlustamine liidus seoses terviseandmete 
hostimisega, soodustades sellega kõrgel 
tasemel terviseandmete kaitset ja 
sertifitseerimise mehhanismide 
koostalitlusvõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 2379
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Akrediteeritud kontrolliasutus

1. Järelevalveasutused akrediteerivad 
kontrolliasutuse üksnes juhul, kui 
kontrolliasutuse puhul on tõendatud, et:
a) tal on piisavalt kvalifitseeritud ja 
kogemustega töötajad;
b) tal on piisavad ekspertteadmised ning 
piisav varustus, infrastruktuur ja 
rahalised võimalused;
c) ta on erapooletu ja tema puhul ei ilmne 
huvide konflikte seoses tema 
ülesannetega;
d) tema peamine tegevuskoht on 
liikmesriigis.
2. Kui on alust arvata, et kontrolliasutus 
ei täida lõikes 1 osutatud kriteeriume,
eelkõige kui ta on korduvalt rikkunud 
käesoleva määruse kohaseid kohustusi, 
tühistavad järelevalveasutused 
akrediteeringu.
3. Järelevalveasutused teostavad alaliselt 
järelevalvet akrediteeritud 
kontrolliasutuste üle. Kontrolliasutuste 
suhtes kohaldatakse vastavalt ka 
IV peatüki 2. jagu.
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4. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga konsulteerimist 
võtma vastavalt artiklile 86 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles määratakse 
kindlaks kontrolliasutuste 
akrediteerimisprotsessi üksikasjad ja 
miinimumstandardid.

Or. en

Muudatusettepanek 2380
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 b
Register

1. Iga järelevalveasutus loob avaliku 
elektroonilise registri, millest üldsus saab 
vaadata kõiki liikmesriigis välja antud 
kehtivaid ja kehtetuid sertifikaate.
2. Kontrolliasutustel tuleb võimaldada 
esitada vajalik teave elektroonilises 
vormingus.
3. Järelevalveasutus on kohustatud 
registrisse parandusi tegema ja seda 
jälgima.
4. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga konsulteerimist 
võtma vastavalt artiklile 86 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles määratakse 
kindlaks selliste registrite toimimise 
üksikasjad ja kontrolliasutuste 
kasutatavad elektroonilised vormingud.

Or. en

Muudatusettepanek 2381
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 c
Standardsed toimikusüsteemid

1. Vastutavat töötlejat käsitletakse 
käesolevale määrusele või käesoleva 
määruse teatud artiklitele vastavana, kui 
kõik töötlemistoimingud on kooskõlas 
standardse toimikusüsteemi 
määratlusega. 
2. Konkreetse töötlemisvormi võib 
tunnistada standardseks 
toimikusüsteemiks, kui:
a) sarnaseid süsteeme kasutavad liidus 
väga paljud vastutavad töötlejad või 
volitatud töötlejad;
b) selliste toimikusüsteemide puhul on 
risk andmesubjekti õiguste rikkumiseks 
väike, arvestades töötlemise eesmärki ja 
töödeldavate isikuandmete laadi; ja
c) määratlusega tagatakse, et määratluse 
kohased vastutavad töötlejad on täielikult 
kooskõlas käesoleva määrusega või 
käesoleva määruse teatud artiklitega.
3. Delegeeritud aktis tehtud avalduses 
määratakse kindlaks vähemalt järgmine:
a) andmesubjektide kategooriad;
b) töödeldavate isikuandmete kategooriad;
c) iga andmekategooria töötlemise 
eesmärk või eesmärgid;
d) töötlemise seaduslikkuse alus;
e) vastuvõtjate kategooriad;
f) andmesubjektile vajalik teave;
g) vajalikud lisadokumendid;
h) vajalikud turbemeetmed ja
i) maksimaalsed säilitustähtajad;
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j) käesoleva määruse artiklid, millele 
vastavana tuleb vastutavat töötlejat 
käsitleda andmete töötlemisel standardse 
toimikusüsteemi määratluse piires.
4. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga konsulteerimist 
võtma vastavalt artiklile 86 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles määratakse 
käesoleva artikli kohaselt kindlaks 
standardsed toimikusüsteemid. Komisjon 
võib kehtestada tüüpvormid, mida 
standardsete toimikusüsteemide 
vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad 
võivad kasutada, tagamaks täieliku 
vastavuse käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2382
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 
KOLMANDATELE RIIKIDELE JA 
RAHVUSVAHELISTELE 
ORGANISATSIOONIDELE

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 
KOLMANDATELE RIIKIDELE, 
KONTSERNILE JA 
RAHVUSVAHELISTELE 
ORGANISATSIOONIDELE

Or. en

Muudatusettepanek 2383
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele, kontsernisiseselt või 
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organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

rahvusvahelistele organisatsioonidele 
edastamist töötlemiseks mõeldud 
isikuandmete edastamine võib toimuda 
ainult juhul, kui vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja on täitnud kooskõlas 
käesoleva määruse teiste sätetega 
käesolevas peatükis sätestatud tingimused, 
sealhulgas juhul, kui kolmandad riigid, 
kontsern enese siseselt või 
rahvusvahelised organisatsioonid 
edastavad isikuandmed teistele 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 2384
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, ilma 
et see piiraks nende otsuste kohaldamist, 
mille komisjon on vastu võtnud direktiivi 
95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või artikli 26 
lõike 4 alusel, ega lube, mille 
järelevalveasutus on andnud direktiivi 
95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 alusel.

Or. en
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Selgitus

Varasemad komisjoni otsused piisavuse kohta juba sisaldavad eeskirju edastamise 
korraldamise kohta ja need peaksid jätkuvalt kehtima.

Muudatusettepanek 2385
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele. 
Andmeid on keelatud edastada 
kolmandatele riikidele, mille seadustega 
nähakse selgesõnaliselt ette töötlemine, 
mis on käesoleva määruse kohaselt 
ebaseaduslik või mis on muul viisil 
vastuolus põhiõigustega, näiteks 
töötlemine poliitilistel või välispoliitilistel 
eesmärkidel, mis ei ole vajalik ei 
õiguskaitseks ega riiklikuks julgeolekuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2386
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Töödeldavate või pärast kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele edastamist 
töötlemiseks mõeldud isikuandmete 
edastamine võib toimuda ainult juhul, kui 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja on 
täitnud kooskõlas käesoleva määruse teiste 
sätetega käesolevas peatükis sätestatud 
tingimused, sealhulgas juhul, kui 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid edastavad isikuandmed 
teistele kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele. 
Andmeid on keelatud edastada 
kolmandatele riikidele, mille seadused 
lubavad käesoleva määruse tähenduses 
selgesõnaliselt õigusvastast andmete 
töötlemist või töötlemist, mis on muul 
viisil kokkusobimatu põhiõigustega, nagu 
andmetöötlus riigi sise- või välispoliitika 
huvides, mis ei ole vajalik seaduste 
täitmiseks või riigi julgeoleku jaoks.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on keelata andmete edastamine kolmandatele riikidele, mille õiguskorras on ette 
nähtud ELi kodanike isikuandmete töötlemine selliselt, mis on käesoleva määrusega ja/või 
põhiõigustega vastuolus.

Muudatusettepanek 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
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organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
ole täiendavat luba vaja.

organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
ole eriluba vaja.

Or. es

Muudatusettepanek 2388
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
ole täiendavat luba vaja.

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
Euroopa Andmekaitsenõukogu on 
komisjoniga konsulteerides teinud otsuse, 
et kolmas riik või territoorium või 
kolmanda riigi töötlemissektor või 
rahvusvaheline organisatsioon tagab 
isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellise 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 2389
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Edastamine võib toimuda siis, kui 
komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
ole täiendavat luba vaja.

1. Edastamine võib toimuda siis, kui ELi 
või liikmesriigi ja kolmanda riigi 
vahelised rahvusvahelised lepingud või 
kokkulepped kehtivad või kui komisjon on 
teinud otsuse, et kolmas riik või 
territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme. Sellise edastamise puhul ei 
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ole täiendavat luba vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 2390
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigi andmeedastuste puhul Euroopa 
Liidu jurisdiktsiooni kuuluvast 
andmepilvest kolmanda riigi 
jurisdiktsiooni kuuluvasse andmepilve 
saadetakse andmesubjektile teatis sellise 
edastamise kohta ja selle õiguslikest 
tagajärgedest.

Or. en

Muudatusettepanek 2391
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed, kohtupraktikast 
tulenevad nõuded ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;
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Or. en

Muudatusettepanek 2392
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega ning kohtupraktikaga 
seotud õigusaktid, kõnealuses riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis järgitavad 
ametieeskirjad ja turvameetmed ning 
samuti kehtivad ja kohtulikult kaitstavad 
õigused, sealhulgas andmesubjektide 
halduslikud ja õiguskaitsevahendid, 
eelkõige nende liidus elavate 
andmesubjektide puhul, kelle isikuandmeid 
edastatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 

a) õigusriigi põhimõte, kehtivad 
asjaomased õigusaktid, sealhulgas avaliku 
korra, riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega ning käesoleva 
õigusakti rakendamisega seotud 
õigusaktid, kõnealuses riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis järgitavad 
ametieeskirjad ja turvameetmed ning 
samuti kehtivad ja kohtulikult kaitstavad 



PE506.169v02-00 30/145 AM\929519ET.doc

ET

andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

õigused, sealhulgas andmesubjektide 
halduslikud ja õiguskaitsevahendid, 
eelkõige nende liidus elavate 
andmesubjektide puhul, kelle isikuandmeid 
edastatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 
kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikud ja 
õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

a) õigusriigi põhimõtte kehtivuse ja 
kindlustatuse tase, nii üldised kui ka 
konkreetse sektori kehtivad asjaomased 
õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 
riigikaitse, riigi julgeoleku ja 
kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis järgitavad isikuandmete 
kaitse alased ametieeskirjad ja 
turvameetmed ning samuti õiguskaitse 
kättesaadavus ning õigusnõuete esitamise 
võimalus ja tõhus kohtulik kaitse, 
sealhulgas kaebeõigus ja 
õiguskaitsevahendid nii haldustasandil 
kui ka kohtus, eelkõige nende liidus 
elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse;

Or. es

Muudatusettepanek 2395
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni rahvusvahelised 
kohustused.

c) kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni rahvusvahelised 
kohustused, eelkõige mis tahes õiguslikult 
siduvad konventsioonid või 
inimõigustealase või rahvusvahelise 
õiguse kohased õigusaktid.

Or. en

Selgitus

See suurendaks kolmanda riigi ühinemise olulisust selliste õigusaktidega nagu Euroopa 
Nõukogu konventsioon nr 108.

Muudatusettepanek 2396
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, eesmärgiga otsustada, et 
kolmas riik või territoorium või kolmanda 
riigi töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2397
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või kolmanda riigi territoorium või 
rahvusvaheline organisatsioon tagab 
isikuandmete kaitse piisava taseme lõike 2 
tähenduses. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2398
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon tagab isikuandmete kaitse 
piisava taseme lõike 2 tähenduses. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, eesmärgiga otsustada, et 
kolmas riik või kolmanda riigi territoorium 
või rahvusvaheline organisatsioon tagab 
isikuandmete kaitse piisava taseme lõike 2 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 2399
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2400
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Delegeeritud õigusaktis määratakse 
kindlaks selle territoriaalne kohaldatavus 
ning määratakse kindlaks lõike 2 punktis b 
nimetatud järelevalveasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 2401
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab vastu ja avaldab 
siduvad menetlused kaitse piisava 
tasemega seotud otsuste tegemiseks ning 
need sisaldavad vähemalt järgmist teavet:
a) menetlused, millega kolmas riik, 
territoorium, kolmanda riigi 
töötlemissektor (mida võib esindada 
vastutavate töötlejate või volitatud 
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töötlejate liit või rühm) või 
rahvusvaheline või piirkondlik 
organisatsioon võib taotleda piisavat taset 
puudutava otsuse tegemist;
b) otsuste langetamise menetluse etapid, 
sealhulgas tähtajad, mille jooksul iga 
etapp tuleb lõpule viia;
c) piisavat taset puudutavat otsust 
taotlenud poole või poolte õigused esitada 
oma juhtumit menetluse eri etappides;
d) kuidas huvitatud pooled (sealhulgas 
eraisikud, tarbijaorganisatsioonid, 
teaduseksperdid, valitsusüksused, 
vastutavad töötlejad ja volitatud 
töötlejad jt) võivad väljendada oma 
arvamust kavandatava otsuse kohta.
Komisjon kiidab kaitse piisavat taset 
puudutava otsuse taotluse kas heaks või 
lükkab selle tagasi ühe aasta jooksul 
alates selle esitamisest.

Or. en

Selgitus

See on mõeldud piisavusmenetluste tõhususe ja läbipaistvuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 2402
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga isikuandmete 
kaitse piisavat taset käesoleva artikli lõike 
2 tähenduses, eelkõige juhul, kui 
kolmandas riigis või rahvusvahelises 
organisatsioonis kehtivate üldiste ja 

välja jäetud
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konkreetse sektori asjaomaste 
õigusaktidega ei tagata kehtivaid ja 
kohtulikult kaitstavaid õigusi, sealhulgas 
andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, 
kelle isikuandmeid edastatakse. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega või äärmiselt 
kiireloomulistel juhtudel seoses üksikisiku 
õigusega isikuandmete kaitsele kooskõlas 
artikli 87 lõikes 3 osutatud menetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2403
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga isikuandmete kaitse 
piisavat taset käesoleva artikli lõike 2 
tähenduses, eelkõige juhul, kui kolmandas 
riigis või rahvusvahelises organisatsioonis 
kehtivate üldiste ja konkreetse sektori 
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega või äärmiselt 
kiireloomulistel juhtudel seoses üksikisiku 
õigusega isikuandmete kaitsele kooskõlas 
artikli 87 lõikes 3 osutatud menetlusega.

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, eesmärgiga otsustada, et 
kolmas riik või kolmanda riigi territoorium 
või rahvusvaheline organisatsioon ei taga 
isikuandmete kaitse piisavat taset 
käesoleva artikli lõike 2 tähenduses, 
eelkõige juhul, kui kolmandas riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis kehtivate 
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse.

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2404
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib otsustada, et kolmas riik 
või territoorium või kolmanda riigi 
töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga isikuandmete kaitse 
piisavat taset käesoleva artikli lõike 2
tähenduses, eelkõige juhul, kui kolmandas 
riigis või rahvusvahelises organisatsioonis 
kehtivate üldiste ja konkreetse sektori
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega või äärmiselt 
kiireloomulistel juhtudel seoses üksikisiku
õigusega isikuandmete kaitsele kooskõlas 
artikli 87 lõikes 3 osutatud menetlusega.

5. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, eesmärgiga otsustada, et 
kolmas riik või kolmanda riigi territoorium 
või rahvusvaheline organisatsioon ei taga 
isikuandmete kaitse piisavat taset 
käesoleva artikli lõike 2 tähenduses, 
eelkõige juhul, kui kolmandas riigis või 
rahvusvahelises organisatsioonis kehtivate 
asjaomaste õigusaktidega ei tagata 
kehtivaid ja kohtulikult kaitstavaid õigusi, 
sealhulgas andmesubjektide halduslikke ja 
õiguskaitsevahendeid, eelkõige nende 
liidus elavate andmesubjektide puhul, kelle 
isikuandmeid edastatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
on mis tahes isikuandmete edastamine 
kolmandale riigile või territooriumile või 
kõnealuse kolmanda riigi 
töötlemissektorile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile keelatud, ilma et see 
piiraks artiklite 42–44 kohaldamist. 
Komisjon alustab sobival ajal 
konsultatsioone kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada käesoleva artikli lõike 5 
kohasest otsusest tulenevat olukorda.

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
piirdub isikuandmete edastamine 
kolmanda riigi või territooriumiga või 
kõnealuse kolmanda riigi töötlemissektori
või rahvusvahelise organisatsiooniga
vastavalt artiklitele 42–44. Komisjon 
alustab sobival ajal konsultatsioone 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooniga, et parandada käesoleva 
artikli lõike 5 kohasest otsusest tulenevat 
olukorda.

Or. es

Muudatusettepanek 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
on mis tahes isikuandmete edastamine 
kolmandale riigile või territooriumile või 
kõnealuse kolmanda riigi 
töötlemissektorile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile keelatud, ilma et see 
piiraks artiklite 42–44 kohaldamist. 
Komisjon alustab sobival ajal 
konsultatsioone kolmanda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada käesoleva artikli lõike 5 
kohasest otsusest tulenevat olukorda.

6. Kui komisjon teeb lõike 5 kohase otsuse, 
on mis tahes isikuandmete edastamine 
kolmandale riigile või territooriumile või 
kõnealuse kolmanda riigi 
töötlemissektorile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile keelatud, ilma et see 
piiraks artikli 42 kohaldamist. Komisjon 
alustab sobival ajal konsultatsioone 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooniga, et parandada käesoleva 
artikli lõike 5 kohasest otsusest tulenevat 
olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 2407
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjoni käesoleva artikli kohane 
kaitse piisavat taset puudutav otsus 
võidakse läbi vaadata, kui kolmanda riigi 
kaitsetaset enam ei eksisteeri.

Or. en

Muudatusettepanek 2408
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas loetelu nendest kolmandatest 
riikidest, territooriumidest ja kolmandate 
riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
kaitse piisav tase ei ole tagatud.

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas ja oma veebisaidil loetelu nendest 
kolmandatest riikidest, territooriumidest ja 
kolmandate riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
kaitse piisav tase ei ole tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2409
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas loetelu nendest kolmandatest 
riikidest, territooriumidest ja kolmandate 
riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas ja oma veebisaidil loetelu nendest 
kolmandatest riikidest, territooriumidest ja 
kolmandate riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
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kaitse piisav tase ei ole tagatud. kaitse piisav tase ei ole tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas loetelu nendest kolmandatest 
riikidest, territooriumidest ja kolmandate 
riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
kaitse piisav tase ei ole tagatud.

7. Komisjon avaldab Euroopa Liidu 
Teatajas ja oma veebisaidil loetelu nendest 
kolmandatest riikidest, territooriumidest ja 
kolmandate riikide töötlemissektoritest ja 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille 
kohta on tehtud otsus, et isikuandmete 
kaitse piisav tase ei ole tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2411
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjoni otsused, mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 
lõikele 6 või artikli 26 lõikele 4, jäävad 
jõusse, kuni komisjon neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

8. Komisjoni otsused, mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 
lõikele 6 või artikli 26 lõikele 4, jäävad 
jõusse kuni kaheks aastaks pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. hu

Muudatusettepanek 2412
Monika Hohlmeier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjoni otsused, mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 
lõikele 6 või artikli 26 lõikele 4, jäävad 
jõusse, kuni komisjon neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

8. Komisjoni otsused, mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 
lõikele 6 või artikli 26 lõikele 4, 
vaadatakse pärast käesoleva määruse 
jõustumist läbi. Komisjon esitab kaks 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist nõukogule ja parlamendile 
aruande läbivaatamise tulemuste ja 
astutud sammude kohta. Euroopa 
Andmekaitsenõukogule antakse eelnevalt 
võimalus aruande kohta arvamust 
avaldada.

Or. de

Muudatusettepanek 2413
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjoni otsused, mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 
lõikele 6 või artikli 26 lõikele 4, jäävad 
jõusse, kuni komisjon neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

8. Komisjoni otsused, mis on vastu võetud 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 
lõikele 6 või artikli 26 lõikele 4, jäävad 
jõusse kuni kaheks aastaks pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 2414
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. ELi või liikmesriigi ja kolmanda riigi 
vahelisi rahvusvahelisi lepinguid või 
kokkuleppeid käsitletakse käesoleva 
artikli kohaselt piisavana.

Or. en

Selgitus

ELi või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelised rahvusvahelised lepingud või kokkulepped 
peaksid kehtima, eeskätt kui need on sõlmitud pärast direktiivi 95/46/EÜ jõustumist.

Muudatusettepanek 2415
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust või otsustab, et kolmas riik 
või territoorium või kõnealuse kolmanda 
riigi töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga piisavat 
isikuandmete kaitse taset vastavalt 
artikli 41 lõikele 5, võib vastutav töötleja 
või volitatud töötleja edastada 
isikuandmeid kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes 
juhul, kui vastutav töötleja või volitatud 
töötleja on õiguslikult siduvas dokumendis 
sätestanud isikuandmete kaitseks 
asjakohased kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2416
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile, kontserni välismaisele 
filiaalile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2417
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

Nende asjakohastega kaitsemeetmetega:
a) tagatakse artiklis 5 sätestatud 
isikuandmete töötlemise põhimõtete 
järgimine;
b) tagatakse III peatükis kehtestatud 
andmesubjekti õigused.
Sellistel juhtudel on kohustuslik 
konsulteerida vastutava 
andmekaitseasutusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust või otsustab, et kolmas riik 
või territoorium või kõnealuse kolmanda 
riigi töötlemissektor või rahvusvaheline 
organisatsioon ei taga piisavat 
andmekaitse taset vastavalt artikli 41 
lõikele 5, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2419
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on sätestanud 
asjakohased kaitsemeetmed.
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kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2420
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 
kohast otsust, võib vastutav töötleja või 
volitatud töötleja edastada isikuandmeid 
kolmanda riigi vastutavale töötlejale või 
volitatud töötlejale või rahvusvahelisele 
organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 
siduvas dokumendis sätestanud 
isikuandmete kaitseks asjakohased 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2421
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) siduvatele ettevõtluseeskirjadele 
vastavalt artiklile 43 või

a) siduvatele ettevõtluseeskirjadele 
vastavalt artiklile 38 b või

Or. en

Muudatusettepanek 2422
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kehtivale „Euroopa isikuandmete 
kaitse pitserile” vastavalt artiklile 39;

Or. en

Selgitus

Euroopa isikuandmete kaitse pitser peaks looma andmesubjektides usaldust, pakkuma 
vastutavatele töötlejatele õiguskindlust ja samal ajal eksportima Euroopa 
andmekaitsestandardeid, võimaldades Euroopa-välistel ettevõtetel siseneda kergemini 
Euroopa turgudele, kui nad on sertifitseeritud.

Muudatusettepanek 2423
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kehtivale „Euroopa isikuandmete 
kaitse pitserile” vastavalt artiklile 39;

Or. en

Muudatusettepanek 2424
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete kaitse 
standardklauslitele, mille on vastu võtnud 
komisjon. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega asendatakse kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2425
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete kaitse 
standardklauslitele, mille on vastu võtnud 
komisjon. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2426
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

b) kui on tegemist andmete töötlemisega 
väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, 
siis isikuandmete kaitse standardklauslitele 
vastutava töötleja või volitatud töötleja ja 
vastuvõtja vahel (kes võib olla 
alamtöötleja), mis võivad sisaldada 
standardtingimusi edasise edastamise 
kohta väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mille on vastu võtnud 
komisjon. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või
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Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2427
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

b) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete saaja, kes võib olla ka 
alltöötleja, väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mis võivad hõlmata 
ka standardtingimusi andmete 
edastamiseks väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, vahelistele 
isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud komisjon. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt või

Or. de

Muudatusettepanek 2428
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks, või

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks;
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Or. en

Muudatusettepanek 2429
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks, või

c) kui on tegemist andmete töötlemisega 
väljaspool Euroopa Liitu, siis 
isikuandmete kaitse standardklauslitele 
vastutava töötleja või volitatud töötleja ja 
vastuvõtja vahel (kes võib olla 
alamtöötleja), mis võivad sisaldada 
standardtingimusi edasise edastamise 
kohta väljaspool Euroopa Liitu, mille on 
vastu võtnud järelevalveasutus vastavalt 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks, või

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest võetud muudatustega.

Muudatusettepanek 2430
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 
tunnistanud üldkehtivaks, või

c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete saaja, kes võib olla ka 
alamtöötleja, väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, mis võivad hõlmata 
ka standardtingimusi andmete 
edastamiseks väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda, vahelistele 
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isikuandmete kaitse standardklauslitele, 
mille on vastu võtnud järelevalveasutus 
vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 
need isikuandmete kaitse standardklauslid
artikli 87 lõikes 2 nimetatud 
kontrollimenetluse kohaselt tunnistanud 
üldkehtivaks, või

Or. de

Muudatusettepanek 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja järelevalveasutuse poolt vastavalt 
lõikele 4 volitatud andmesaaja vahelistele 
lepingutingimustele.

d) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja vastavalt lõikele 4 andmesaaja 
vahelistele lepingutingimustele.

Or. es

Muudatusettepanek 2432
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) artikli 83 lõikes 4 osutatud 
meetmetele ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vastutava töötleja või volitatud 
töötleja ja andmete vastuvõtja vahelise 
lepingu tingimustele, mis täiendavad 
käesoleva artikli lõike 2 punktides b ja c 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklausleid ning millele pädev 
järelevalveasutus on vastavalt lõikele 4 
loa andnud;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga pakutaks organisatsioonidele stiimulit minna põhilistest 
regulatiivsetest nõuetest kaugemale, et vastata isikuandmete kaitse pitseri või usaldusmärgise 
korrale.

Muudatusettepanek 2434
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vastutava töötleja või volitatud 
töötleja ja andmete vastuvõtja vahelise 
lepingu tingimustele, mis täiendavad 
käesoleva artikli lõike 2 punktides b ja c 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklausleid ning millele pädev 
järelevalveasutus on vastavalt lõikele 4 
loa andnud;

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.
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Muudatusettepanek 2435
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) avaliku sektori asutuste 
koostöölepingutele või ühepoolsele 
kohustusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2436
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) komisjoni poolt tunnustatud 
rahvusvahelisest andmekaitsesüsteemist 
osavõtule;

Or. de

Selgitus

Kolmandatele riikidele edastamist käsitlevad sätted ei ole praegu rahvusvaheliste 
andmekaitsesüsteemide (nt APECi ja ECOWASi süsteemid) jaoks piisavalt motiveerivad, et 
püüelda ELi tähenduses asjakohase andmekaitse taseme poole. Uue punkti eesmärk on avada 
vähemalt tulevikus võimalus tunnistada sobivate garantiide olemasolu rahvusvahelises 
andmekaitsesüsteemis osalemise alusel.

Muudatusettepanek 2437
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) artiklis 81 osutatud 
terviseandmetealastele või artikli 83 
kohastele ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö alastele meetmetele.

Or. en

Selgitus

Sellega luuakse ristviide artikli 42 ning artiklite 81 ja 83 vahel.

Muudatusettepanek 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) artikli 83 lõikes 4 osutatud 
meetmetele ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 2439
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) artikli 83 lõikes 4 osutatud 
meetmetele ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil;

Or. en
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Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2440
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui volitatud töötleja teeb mitme 
vastutava töötleja heaks olulises osas 
sarnaseid töötlemistoiminguid seoses 
nende vastavate isikuandmetega ning 
volitatud töötleja ja/või vastutav töötleja 
edastab need mitme vastutava töötleja 
isikuandmed teisele kolmanda riigi 
volitatud töötlejale, võib lõikes 1 osutatud 
asjakohased kaitsemeetmed sätestada 
volitatud töötleja ja teise volitatud töötleja 
vahelises ühtses siduvas õigusaktis, 
millega kehtestatakse alamtöötlejale 
suures osas samad kohustused kui 
komisjoni vastuvõetud ELi isikuandmete 
kaitse standardklauslitega.

Or. en

Muudatusettepanek 2441
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2442
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

3. Lõike 2 punktidel a, b, c või e põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 2443
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

3. Lõike 2 punktides a või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

Or. en

Selgitus

Tuleneb lõike 2 punkti b väljajätmisest.

Muudatusettepanek 2444
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

3. Lõike 2 punktides a või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

3. Lõike 2 punktides a, b, c või e osutatud 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

Or. en

Selgitus

Teadustöö eesmärgil tuleks täiendava halduskoormuseta lubada võtme ja koodiga varustatud 
andmete edastamist, mida kolmandates riikides paiknevad vastuvõtjad ei saa uuesti tuvastada 
ega hakka seda tegema.

Muudatusettepanek 2446
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 

3. Lõike 2 punktides a, b, c, d, d a või d b
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklauslitel või siduvatel 
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edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

ettevõtluseeskirjadel põhineva edastamise 
puhul ei ole täiendavat luba vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 2447
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul ei ole täiendavat luba 
vaja.

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslitel või 
siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 
edastamise puhul käsitletakse lõikes 3 
osutatud või siduvate 
ettevõtluseeskirjadega korporatsioonide 
vahelist ühtset siduvat dokumenti 
käesoleva artikli lõikele 1 vastavana ja see 
ei nõua ei järelevalveasutustega 
konsulteerimist, neile esitamist, nende 
heakskiitu ega nende luba.

Or. en

Muudatusettepanek 2448
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklis 2 osutatud asjakohased 
kaitsemeetmed sisaldavad ka nõuet, et 
kolmanda riigi valitsuse järelevalve 
vastaseid kaitsemeetmeid puudutavad 
kohtuvaidlused toimuvad või kolmanda 
riigi ametivõimude teabenõudeid 
käsitletakse asjaomase vastutava töötleja 
või volitatud töötleja peamiseks 
tegevuskohaks oleva liikmesriigi 
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jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik, et vältida kolmanda riigi volitatud töötleja vastutuse puudumist kolmanda 
riigi järelevalvealaste õigusaktidega vaikiva nõustumise korral.

Muudatusettepanek 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama pädevalt 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab pädev
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
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või volitatud töötleja saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

või volitatud töötleja, kui tema asutuses ei 
ole asutusesisest andmekaitseametnikku 
või kui neil ei ole piisavat ja kehtivat 
ametlikku sertifikaati, saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

Or. es

Muudatusettepanek 2451
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama 
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d või d a osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama pädevalt
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul kui 
edastamine on seotud töötlemisega või 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab pädev 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Osaliselt võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.
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Muudatusettepanek 2452
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 
artikli lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama
järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 
artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 
edastamine on seotud töötlemisega, mis 
puudutab teise liikmesriigi või teiste 
liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, kohaldab 
järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 
järjepidevuse mehhanismi.

4. Kui asjakohaste kaitseklauslite 
sätestamine põhineb käesoleva artikli 
lõike 2 punktis d osutatud 
lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja tagama kavandatava 
töötlemise vastavuse käesolevale 
määrusele ning maandama 
andmesubjektiga seotud mis tahes riskid. 
Järelevalveasutus toetab määrusele 
vastamist, pakkudes selle sätte kohaseid 
juhiseid ja nõuandeid. Juhul, kui 
töötlemine puudutab teise liikmesriigi või 
teiste liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 
liikumist liidu piires, pakub Euroopa 
Andmekaitsenõukogu juhiseid, tagamaks 
määruse järjepideva rakendamise, võttes 
arvesse iga liikmesriigi konkreetseid 
asjaolusid.

Or. en

Selgitus

Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda töödeldavatele andmetele tuleb kohaldada 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Edastamise kontseptsioon on iganenud, kuna andmetele saab 
pääseda juurde väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda, ilma et vastutav töötleja neid 
edastaks. Lepinguklauslile eelneva loa taotlemine tekitab järelevalveasutustele tõenäoliselt 
ebaproportsionaalse koormuse ja parem on neid asutusi kasutada nõuannete ja juhiste 
allikana. Euroopa Andmekaitsenõukogu poolne kooskõlastamine tagaks juhiste järjepidevuse.

Muudatusettepanek 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib omal valikul võtta edastamisel 
aluseks käesoleva artikli lõike 2 
punktides b ja c osutatud isikuandmete 
kaitse standardklauslid ning pakkuda 
peale standardklauslite täiendavaid 
õiguslikult siduvaid kohustusi, mida 
edastatud andmetele kohaldatakse. 
Sellistel juhtudel tuleb nimetatud 
lisakohustuste osas eelnevalt 
järelevalveasutusega konsulteerida ning 
need täiendavad standardklausleid, mitte 
ei ole nendega otseselt või kaudselt 
vastuolus. Liikmesriigid, 
järelevalveasutused ja komisjon 
julgustavad täiendavate ja õiguslikult 
siduvate kohustuste kasutamist, pakkudes 
kõrgendatud kaitsemeetmeid kasutavatele 
vastutavatele töötlejatele ja volitatud 
töötlejatele artikli 39 kohaselt vastu 
võetud isikuandmete kaitse pitserit, 
märgist või mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Vastutavatel töötlejatel ja volitatud töötlejatel on sageli vahetud ja praktilised kogemused, 
mis näitavad, et täiendavad kaitsemeetmed võivad seoses nende edastatavate isikuandmetega 
olla asjakohased. Määrusega peaks julgustama vastutavaid töötlejaid ja volitatud töötlejaid 
pakkuma täiendavaid kaitsemeetmeid, kui need on asjakohased. Kõnealused täiendavad 
kohustused ei tohi olla standardklauslitega vastuolus.

Muudatusettepanek 2454
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib omal valikul võtta edastamisel 
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aluseks käesoleva artikli lõike 2 
asjakohastes sätetes osutatud 
isikuandmete kaitse standardklauslid ning 
pakkuda peale standardklauslite 
täiendavaid õiguslikult siduvaid 
kohustusi, mida edastatud andmetele 
kohaldatakse. Sellistel juhtudel tuleb 
nimetatud lisakohustuste osas eelnevalt 
järelevalveasutusega konsulteerida ning 
need täiendavad standardklausleid, mitte 
ei ole nendega otseselt või kaudselt 
vastuolus. Liikmesriigid, 
järelevalveasutused ja komisjon 
julgustavad täiendavate ja õiguslikult 
siduvate kohustuste kasutamist, pakkudes 
kõrgendatud kaitsemeetmeid kasutavatele 
vastutavatele töötlejatele ja volitatud 
töötlejatele artikli 39 kohaselt vastu 
võetud isikuandmete kaitse pitserit, 
märgist või mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Osaliselt võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2455
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Käesoleva artikli lõike 2 asjakohastes 
sätetes osutatud täiendavate lepingusätete 
kasutamise julgustamiseks võivad 
pädevad asutused pakkuda kõnealuseid 
kaitsemeetmeid kasutavatele vastutavatele 
töötlejatele ja volitatud töötlejatele 
vastavalt artiklile 39 vastu võetud 
isikuandmete kaitse pitserit, märgist või
mehhanismi.

Or. en
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Selgitus

Osaliselt võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2456
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 
alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus 
neid muudab, need asendab või tunnistab 
need kehtetuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2457
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 

välja jäetud
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edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 

välja jäetud
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artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2459
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a.
Juhul, kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

5. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 
alusel järelevalveasutuse antud load jäävad 
kehtima mitte kauem kui kaheks aastaks 
pärast käesoleva määruse jõustumist või
kuni järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

Or. hu

Muudatusettepanek 2460
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

5. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 
alusel järelevalveasutuse antud load jäävad 
kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid ja juhul, kui 
organisatsioonis ei ole 
andmekaitsevolinikku või kui 
organisatsioonil puudub piisav või kehtiv 
ametlik sertifikaat, peab vastutav töötleja 
või volitatud töötleja saama eelneva loa 
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jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 
lõike 2 alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

edastamise või edastamistoimingute 
kogumi või edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 
lõike 2 alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

Or. es

Muudatusettepanek 2462
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 

5. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 
alusel järelevalveasutuse antud load jäävad 
kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.
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artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2463
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab
vastutav töötleja või volitatud töötleja
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 
lõike 2 alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

5. Kui riigiasutused kasutavad 
isikuandmete kaitseks asjakohaseid 
kaitsemeetmeid, aga need ei ole lõike 2 
punkti d a kohaselt sätestatud õiguslikult 
siduvas dokumendis, peavad nad saama 
eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a. 
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 
lõike 2 alusel järelevalveasutuse antud load 
jäävad kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2464
Sarah Ludford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis ei 
ole isikuandmete kaitseks sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid, peab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
saama eelneva loa edastamise või 
edastamistoimingute kogumi või 
edastamise aluseks olevasse 
halduskokkuleppesse lisatavate sätete 
jaoks. Järelevalveasutus annab sellise loa 
kooskõlas artikli 34 lõike 1 punktiga a.
Juhul kui edastamine on seotud 
töötlemisega, mis puudutab teise 
liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mis mõjutab 
märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 
liidu piires, kohaldab järelevalveasutus 
artiklis 57 osutatud järjepidevuse 
mehhanismi. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 26 lõike 2 alusel järelevalveasutuse 
antud load jäävad kehtima, kuni 
järelevalveasutus neid muudab, need 
asendab või tunnistab need kehtetuks.

5. Kui õiguslikult siduvas dokumendis, 
näiteks vastastikuse mõistmise 
memorandumis ei ole isikuandmete 
kaitseks sätestatud asjakohaseid 
kaitsemeetmeid, peab vastutav töötleja 
tagama kavandatava töötlemise ja 
määruse kooskõla ning vähendama kõiki 
andmesubjekti jaoks kaasnevaid riske.
Järelevalveasutus toetab määruse 
järgimist, pakkudes käesoleva sätte alusel 
suuniseid ja nõu. Kui töötlemine puudutab 
teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide 
andmesubjekte või mõjutab märgatavalt 
isikuandmete vaba liikumist liidu piires, 
esitab Euroopa Andmekaitsenõukogu 
määruse ühtse kohaldamise tagamiseks 
suunised, võttes arvesse liikmesriikide 
konkreetseid asjaolusid.

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 
alusel järelevalveasutuse antud load jäävad 
kehtima, kuni järelevalveasutus neid 
muudab, need asendab või tunnistab need 
kehtetuks.

Or. en

Selgitus

Eelneva loa nõue tekitaks järelevalveasutustele lisakoormust. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
ülesanne tooks suurt kasu.

Muudatusettepanek 2465
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edastamine siduvate ettevõtluseeskirjade 
alusel

välja jäetud

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga siduvad 
ettevõtluseeskirjad, tingimusel et need:
a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;
b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 
kohtulikult kaitstavad õigused;
c) vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.
2. Siduvates ettevõtluseeskirjades peab 
vähemalt olema täpsustatud:
a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;
b) edastamine või edastamistoimingute 
kogumid, sealhulgas isikuandmete liigid, 
töötlemisviis ja selle eesmärgid, mõjutatud 
andmesubjektid ning kõnealuse kolmanda 
riigi või riikide andmed;
c) nende õiguslikult siduv olemus, nii 
ettevõtte siseselt kui ka väliselt;
d) üldised isikuandmete kaitse 
põhimõtted, eelkõige eesmärgi 
piiritlemine, andmete kvaliteet, töötlemise 
õiguslik alus, tundlike isikuandmete 
töötlemine; andmeturbe tagamise 
meetmed; andmete edasine edastamine 
organisatsioonidele, kelle suhtes need 
eeskirjad ei ole siduvad; 
e) andmesubjektide õigused ja nende 
õiguste kasutamise vahendid, kaasa 
arvatud õigus mitte alluda artikli 20 
kohasele profiilianalüüsil põhinevale 
meetmele, õigus esitada artikli 75 kohane 
kaebus pädevale järelevalveasutusele ja 
pädevale kohtule liikmesriigis ning 
siduvate ettevõtluseeskirjade rikkumise 
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korral taotleda kahju hüvitamist ja 
vajaduse korral kompensatsiooni;
(f) liikmesriigi territooriumil asuva 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
nõusolek võtta vastutus siduvate 
ettevõtluseeskirjade rikkumise korral, kui 
selle paneb toime ettevõtjate rühma liige, 
kes ei asu Euroopa Liidus. Vastutava 
töötleja või volitatud töötleja võib 
kõnealusest vastutusest täielikult või 
osaliselt vabastada vaid siis, kui ta 
tõestab, et liige ei ole kahju tekitamise eest 
vastutav;
g) kuidas kooskõlas artikliga 11 
edastatakse andmesubjektidele siduvate 
ettevõtluseeskirjade, eelkõige käesoleva 
lõike punktides d, e ja f osutatud sätete 
kohta teavet;
(h) kooskõlas artikliga 35 ametisse 
nimetatud andmekaitseametniku 
ülesanded, sealhulgas ettevõtjate rühmas 
järelevalve teostamine siduvate 
ettevõtluseeskirjade täitmise ning samuti 
koolitamise ja kaebuste käsitlemise üle;
i) ettevõtjate rühma sisemehhanismid, 
mille eesmärk on tagada siduvate 
ettevõtluseeskirjade täitmise 
kontrollimine;
j) mehhanismid poliitikamuudatuste 
registreerimiseks ning järelevalveasutuse 
teavitamiseks nendest muudatustest;
k) mehhanism koostööks 
järelevalveasutusega, et tagada ettevõtjate 
rühma liikme nõuetele vastavus, eelkõige 
tehes järelevalveasutusele kättesaadavaks 
käesoleva lõike punktis i osutatud 
meetmete kontrollimise tulemused.
3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse siduvate 
ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 
käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 
seoses nende heakskiitmise tingimustega, 
lõike 2 punktide b, d, e ja f kohaldamisega 
volitatud töötlejate poolt täidetavate 
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siduvate ettevõtluseeskirjade suhtes ja 
täiendavate nõuetega, et tagada 
asjaomaste andmesubjektide 
isikuandmete kaitse.
4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise 
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga siduvad 
ettevõtluseeskirjad, tingimusel et need:

1. Järelevalveasutus lubab ühtse 
heakskiitmiskirjaga kontserni siduvad 
ettevõtluseeskirjad, tingimusel, et need:

Or. en

Selgitus

Siduvate ettevõtluseeskirjade kehtestamiseks ei ole järjepidevuse mehhanismi käivitamine 
õigustatud. Kehtivas isikuandmete kaitse raamistikus seda ei teha.

Muudatusettepanek 2467
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga siduvad 
ettevõtluseeskirjad, tingimusel et need:

1. Pädev järelevalveasutus lubab ühtse 
heakskiitmiskirjaga kontserni siduvad 
ettevõtluseeskirjad. Kõnealused eeskirjad 
võimaldavad Euroopas ja väljaspool 
Euroopat mitmekordset rahvusvahelist 
ettevõtetesisest edastamist, tingimusel et 
need:

Or. en

Selgitus

Pärineb tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2468
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga siduvad 
ettevõtluseeskirjad, tingimusel et need:

1. Vastutavad ja/või volitatud töötlejad, 
kes soovivad pakkuda siduvate 
ettevõtluseeskirjade kaudu asjakohaseid 
kaitsemeetmeid, nagu on osutatud 
artikli 42 lõike 2 punktis a, teavitavad 
asjakohaseid järelevalveasutusi oma 
siduvate ettevõtluseeskirjade olemasolust 
ning asjakohaseid kaitsemeetmeid 
loetakse järelevalveasutuste poolt 
vastuvõetuks, tingimusel, et need:

Or. en

Muudatusettepanek 2469
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga siduvad ettevõtluseeskirjad, 
tingimusel et need:

1. Kui siduvate ettevõtluseeskirjade kaudu 
pakutakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, 
tagavad vastutavad töötlejad määrusega 
kooskõla, kindlustades, et siduvad 
ettevõtluseeskirjad:

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 
kohtulikult kaitstavad õigused;

b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 
kohtulikult kaitstavad õigused;

c) vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele. c) vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Järelevalveasutus toetab käesoleva 
määruse järgimist, pakkudes käesoleva 
sätte alusel suuniseid ja nõu.

Or. en

Selgitus

Just vastutavad töötlejad peaksid olema vastutavad siduvate ettevõtluseeskirjade ja määruse 
kooskõla eest. Nõue kõik siduvad ettevõtluseeskirjad heaks kiita koormaks liialt 
järelevalveasutusi, mida võiks paremini rakendada nõustajatena.

Muudatusettepanek 2470
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme ja nende väliste alltöövõtjate, 
sealhulgas nende töötajate suhtes ning kõik 
täidavad neid;

Or. en
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Muudatusettepanek 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme ja nende väliste alltöövõtjate, 
sealhulgas nende töötajate suhtes ning kõik 
täidavad neid;

Or. en

Muudatusettepanek 2472
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme ja nende väliste alltöövõtjate, 
sealhulgas nende töötajate suhtes ning kõik 
täidavad neid;

Or. en

Selgitus

Pärineb tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2473
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 
ning kõik täidavad neid;

a) on õiguslikult siduvad ja neid 
kohaldatakse vastutava töötleja või 
volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 
liikme ja nende siduvate 
ettevõtluseeskirjade kohaldamisalasse 
kuuluvate allatöövõtjate suhtes, sealhulgas
nende töötajate suhtes ning kõik täidavad 
neid;

Or. en

Muudatusettepanek 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) koostati pärast ettevõtte asukoha 
järgse töötajate esinduse ja 
andmekaitseametniku heakskiitu;

Or. de

Muudatusettepanek 2475
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete ning 
nende väliste alltöövõtjate struktuur ja 
kontaktandmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 2476
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete ning 
nende väliste alltöövõtjate struktuur ja 
kontaktandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete ning 
nende väliste alltöövõtjate struktuur ja 
kontaktandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 2478
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete ning 
nende väliste alltöövõtjate struktuur ja 
kontaktandmed;

Or. en
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Selgitus

Pärineb tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2479
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 
struktuur ja kontaktandmed;

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete ning 
nende alltöövõtjate struktuur ja 
kontaktandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 2480
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edastamine või edastamistoimingute 
kogumid, sealhulgas isikuandmete liigid, 
töötlemisviis ja selle eesmärgid, mõjutatud 
andmesubjektid ning kõnealuse kolmanda 
riigi või riikide andmed;

b) edastamine või edastamistoimingute 
kogumid, sealhulgas isikuandmete liigid, 
töötlemisviis ja selle eesmärgid, mõjutatud 
andmesubjektid ning vajadusel kõnealuse 
kolmanda riigi või riikide andmed;

Or. en

Muudatusettepanek 2481
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) liikmesriigi territooriumil asuva
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
nõusolek võtta vastutus siduvate 
ettevõtluseeskirjade rikkumise korral, kui 
selle paneb toime ettevõtjate rühma liige, 
kes ei asu Euroopa Liidus. Vastutava 
töötleja või volitatud töötleja võib 
kõnealusest vastutusest täielikult või 
osaliselt vabastada vaid siis, kui ta tõestab, 
et liige ei ole kahju tekitamise eest 
vastutav;

f) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
nõusolek võtta vastutus siduvate 
ettevõtluseeskirjade rikkumise korral, kui 
selle paneb toime ettevõtjate rühma liige, 
kes ei asu Euroopa Liidus. Vastutava 
töötleja või volitatud töötleja võib 
kõnealusest vastutusest täielikult või 
osaliselt vabastada vaid siis, kui ta tõestab, 
et liige ei ole kahju tekitamise eest 
vastutav;

Or. en

Muudatusettepanek 2482
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kooskõlas artikliga 35 ametisse 
nimetatud andmekaitseametniku ülesanded, 
sealhulgas ettevõtjate rühmas järelevalve 
teostamine siduvate ettevõtluseeskirjade 
täitmise ning samuti koolitamise ja 
kaebuste käsitlemise üle;

h) kooskõlas artikliga 35 ametisse 
nimetatud andmekaitseametniku ülesanded, 
sealhulgas ettevõtjate rühmas järelevalve 
teostamine siduvate ettevõtluseeskirjade 
täitmise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 2483
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui volitatud töötleja soovib pakkuda 
siduvate ettevõtluseeskirjadega 



AM\929519ET.doc 79/145 PE506.169v02-00

ET

asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu on 
osutatud artikli 42 lõike 2 punktis a, 
kehtivad artikli 43 lõike 2 punktides a–k
nimetatud asjaolud alljärgnevalt:
a) nimetatud asjaolud kehtivad üksnes 
niivõrd, kui need on kohaldatavad 
volitatud töötlejale ja on olulised 
andmesubjekti seisukohalt; ning
b) neid asjaolusid saab iga vastutava 
töötlejaga seoses täpsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 2484
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse siduvate 
ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 
käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 
seoses nende heakskiitmise tingimustega, 
lõike 2 punktide b, d, e ja f kohaldamisega 
volitatud töötlejate poolt täidetavate 
siduvate ettevõtluseeskirjade suhtes ja 
täiendavate nõuetega, et tagada 
asjaomaste andmesubjektide 
isikuandmete kaitse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2485
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse siduvate 
ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 
käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 
seoses nende heakskiitmise tingimustega, 
lõike 2 punktide b, d, e ja f kohaldamisega 
volitatud töötlejate poolt täidetavate 
siduvate ettevõtluseeskirjade suhtes ja 
täiendavate nõuetega, et tagada asjaomaste 
andmesubjektide isikuandmete kaitse.

3. Euroopa Andmekaitsenõukogule 
usaldatakse vastavalt artiklile 66 ülesanne 
täpsustada siduvate ettevõtluseeskirjade 
tingimusi ja nõudeid käesoleva artikli 
tähenduses, eelkõige seoses nende 
heakskiitmise tingimustega, lõike 2 
punktide b, d, e ja f kohaldamisega 
volitatud töötlejate poolt täidetavate 
siduvate ettevõtluseeskirjade suhtes ja 
täiendavate nõuetega, et tagada asjaomaste 
andmesubjektide isikuandmete kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 2486
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise 
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2487
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise 
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse
vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise 
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, mis asendab kõik rakendusaktid delegeeritud 
õigusaktidega, et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva teabevahetuse 
vormi ja korra käesoleva artikli tähenduses. 
Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 2489
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib täpsustada vastutavate 
töötlejate, volitatud töötlejate ja 
järelevalveasutuste vahelise siduvaid 
ettevõtluseeskirju käsitleva elektroonilise 
teabevahetuse vormi ja korra käesoleva 
artikli tähenduses. Asjaomased 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamuse 
taotlemist vastavalt artiklile 86 võtma 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
täpsustatakse vastutavate töötlejate, 
volitatud töötlejate ja järelevalveasutuste 
vahelise siduvaid ettevõtluseeskirju 
käsitleva elektroonilise teabevahetuse 
vormi ja korra käesoleva artikli tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 2490
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
Edastamine siduvate ettevõtluseeskirjade 

alusel
Vastavalt tuleb kohaldada artikli 38 b 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
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Andmete edastamine juhtudel, kui liidu 
õigusaktidega ei ole see lubatud

1. Kolmanda riigi kohtu ja kolmanda riigi 
haldusasutuse otsuseid, millega nõutakse, 
et vastutav töötleja või volitatud töötleja 
edastaks isikuandmeid mis tahes viisil, 
tunnustatakse ja pööratakse täitmisele 
üksnes taotleva kolmanda riigi ja ELi või 
liikmesriigi vahel kehtiva vastastikuse 
abistamise lepingu või rahvusvahelise 
lepingu alusel ja sellega kooskõlas.
2. Kui kolmanda riigi kohtu või kolmanda 
riigi haldusasutuse otsuses nõutakse, et 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
avaldaks isikuandmeid, teavitab vastutav 
või volitatud töötleja ja kui, siis vastutava 
töötleja esindaja järelevalveasutust 
taotlusest viivitamata ja saab 
järelevalveasutuselt eelneva loa andmete 
edastamiseks kooskõlas artikliga 34.
3. Järelevalveasutus hindab nõutud 
avaldamise vastavust määrusele ja 
eelkõige seda, kas avaldamine on 
vastavalt artikli 44 lõike 1 punktidele d ja 
e ning lõikele 5 vajalik ja õiguslikult 
nõutav.
4. Järelevalveasutus teavitab taotlusest 
pädevat riigiasutust. Ühtlasi teavitab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
taotlusest ja järelevalveasutuse antud 
loast andmesubjekti.
5. Komisjon võib rakendusaktiga
kehtestada lõikes 2 viidatud 
järelevalveasutuse teavitamise ja lõikes 4 
viidatud andmesubjekti teabe 
standardvormingu ning teavitamise ja 
teabe suhtes kohaldatava korra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
pärast Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamuse taotlemist vastavalt artikli 87 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Or. en



PE506.169v02-00 84/145 AM\929519ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2492
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandid Muud õiguspärased alused andmete 
rahvusvaheliseks edastamiseks

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.

Muudatusettepanek 2493
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
määral, mis ei võimalda suuremahulist, 
korduvat ega struktuurset andmetöötlust, 
ning ainult tingimusel, et:

Or. en

Muudatusettepanek 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
puudumise korral või kui komisjon 
otsustab, et kolmas riik või territoorium 
või kolmanda riigi töötlemissektor või 
rahvusvaheline organisatsioon ei taga 
piisavat kaitsetaset vastavalt artikli 41 
lõikele 5 või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

Or. en

Muudatusettepanek 2495
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
puudumise korral või kui komisjon 
otsustab, et kolmas riik või territoorium 
või kolmanda riigi töötlemissektor või 
rahvusvaheline organisatsioon ei taga 
piisavat kaitsetaset vastavalt artikli 41 
lõikele 5 või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.
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Muudatusettepanek 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral võib 
kolmandale riigile või rahvusvahelisele 
organisatsioonile isikuandmeid edastada 
ainult tingimusel, et:

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 
või artikli 42 kohaste asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumise korral ja ilma
et see piiraks artiklite 6, 14, 15, 16 ja 17 
kohaldamist, võib kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
isikuandmeid edastada ainult tingimusel, 
et:

Or. en

Muudatusettepanek 2497
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on edastamiseks andnud 
nõusoleku pärast seda, kui teda teavitati 
sellise edastamise riskidest, mis tulenevad 
piisavuse otsuse ja asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumisest, või

a) andmesubjekt on edastamiseks andnud 
nõusoleku pärast seda, kui teda teavitati 
sellise edastamise riskidest, mis tulenevad 
piisavuse otsuse ja asjaomaste 
kaitsemeetmete puudumisest, ja

Or. en

Muudatusettepanek 2498
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edastamine on vajalik avalikust huvist välja jäetud
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tulenevatel kaalukatel põhjustel või

Or. en

Muudatusettepanek 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) edastamine on vajalik õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks 
või

e) edastamine on vajalik õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks 
või õiguste tunnustamiseks ja 
teostamiseks haldusmenetluses;

Or. es

Muudatusettepanek 2500
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2503
Judith Sargentini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õigustatud huvi üksi ei ole piisav põhjendus mis tahes liiki isikuandmete edastamiseks. Artikli 
44 teiste osade kohaselt on selleks vaja tugevamat õiguslikku alust.

Muudatusettepanek 2504
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

Or. en
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Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.

Muudatusettepanek 2505
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2506
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja või volitatud töötleja
õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 
ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 
kõiki andmete edastamisega seotud 
asjaolusid ning sellele hinnangule 
tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 
vajaduse korral lisanud asjakohased 
kaitsemeetmed.

h) töötlemine on vajalik, et kaitsta 
vastutava töötleja õigustatud huvi ning siis 
kui vastutav töötleja on seoses 
isikuandmete kaitsega vajaduse korral 
lisanud asjakohased kaitsemeetmed.
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Or. en

Selgitus

"Edastamine" on vananenud mõiste. Oluline on kaitsemeetmete kvaliteet.

Muudatusettepanek 2507
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) edastamine on vajalik andmesubjekti 
õigustatud huvide kaitseks, eriti kui seda
nõutakse või kui see on vajalik andmete 
ülekandeks kolmandasse riiki.

Or. en

Muudatusettepanek 2508
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) isikuandmed on muudetud 
anonüümseks;

Or. en

Selgitus

See on põhjendatud erand.

Muudatusettepanek 2509
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) kui puudub asjakohane isikuandmete 
kaitse tase vastavalt artiklile 41 või 
artiklile 42, on isikuandmete edastamine 
või edastamise kategooria kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile või asutusele lubatud 
üksnes juhul, kui edastamine on vajalik 
seadusjärgse kohustuse või loa, 
järelevalveasutuse nõude või muu 
õigusakti täitmiseks, mis on vastutava 
töötleja kohustus.

Or. de

Muudatusettepanek 2510
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) isikuandmed on varjunimega kaitstud
ning võti ja andmed säilitatakse eraldi 
ning lepingutingimused keelavad
töötlejate juurdepääsu võtmele.

Or. en

Selgitus

See on põhjendatud erand.

Muudatusettepanek 2511
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui andmete töötlemine põhineb lõike 1 
punktil h, peab vastutav töötleja või 
volitatud töötleja pöörama erilist 
tähelepanu andmete laadile, kavandatud 
töötlemistoimingu või töötlemistoimingute 
eesmärgile ja kestusele ning samuti 
olukorrale andmete päritoluriigis, 
kolmandas riigis ja lõplikus sihtriigis ning 
vajaduse korral seoses isikuandmete 
kaitsega lisatud asjaomastele 
kaitsemeetmetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui andmete töötlemine põhineb lõike 1 
punktil h, peab vastutav töötleja või 
volitatud töötleja pöörama erilist 
tähelepanu andmete laadile, kavandatud 
töötlemistoimingu või töötlemistoimingute 
eesmärgile ja kestusele ning samuti 
olukorrale andmete päritoluriigis, 
kolmandas riigis ja lõplikus sihtriigis ning 
vajaduse korral seoses isikuandmete 
kaitsega lisatud asjaomastele 
kaitsemeetmetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punkte b, c ja h ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

4. Lõike 1 punkte b, c ja h ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes ega muu avalikku huvi esindava 
asutuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Määrus peab olema kohaldatav ka juhtumitele, kus avalike teenuste osutamine on usaldatud
eraorganisatsioonidele. Avalike teenuste osutamisel peaks kehtima ühtne lähenemisviis, 
olenemata sellest, kas teenust osutav asutus on avaliku sektori asutus või organ või 
lepinguline eraorganisatsioon.

Muudatusettepanek 2514
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punkte b, c ja h ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

4. Lõike 1 punkte b ja c ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punkte b, c ja h ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

4. Lõike 1 punkte b ja c ei kohaldata 
avalikku võimu teostavate riigiasutuste 
suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 2516
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2517
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse.

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse. Erandit 
kasutatakse ainult juhuslike edastamiste 
korral. Igal üksikjuhul tuleb hoolikalt 
kaaluda kõiki edastamise asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 2518
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
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peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse.

peab olema tunnustatud rahvusvahelistes 
konventsioonides, liidu õigusaktides või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava töötaja 
suhtes kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Avalikku huvi võib väljendada ka rahvusvahelistes konventsioonides, isegi kui selle teema 
kohta ei ole konkreetseid riigi või ELi õigusakte. Sellised konventsioonid peaksid 
sellegipoolest lähtuma põhimõttest, et isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 
proportsionaalsed taotletava õiguspärase eesmärgiga. Lisaks peaks kogu sellel alusel toimuv 
isikuandmete töötlemine olema kooskõlas ka kõigi muude käesoleva määruse aspektidega.

Muudatusettepanek 2519
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse.

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse või 
asjakohastes rahvusvahelistes lepingutes 
või kokkulepetes.

Or. en

Selgitus

Täpsustuse põhjused: vaatamata põhjenduses 87 esitatud tunnistusele, et rahvusvaheline 
andmeedastus reguleerivate asutuste vahel on õigustatud „oluliste avalike huvide” kaitseks, 
tuleb artikli 45 lõikes 5 see mõiste siduda ainult viitega ELi või liikmesriigi õigusele. On vaja
selgelt välja öelda, et olulised avalikud huvid hõlmavad ka rahvusvahelisi lepinguid, mille 
alusel välisriikide reguleerivad asutused selliste andmete ülekandeid praegu taotlevad.

Muudatusettepanek 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 
või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 
töötaja suhtes kohaldatakse.

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 
peab olema tunnustatud rahvusvahelistes 
konventsioonides, liidu õigusaktides või 
liikmesriigi õiguses, mida vastutava töötaja 
suhtes kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 2521
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides ning 
teavitavad edastamisest järelevalveasutust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides ning 
teavitavad edastamisest järelevalveasutust.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides ning 
teavitavad edastamisest järelevalveasutust.

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed 
artiklis 28 osutatud dokumentides, kui see 
on nimetatud artikli alusel ette nähtud,
ning teavitavad edastamisest 
järelevalveasutust.

Or. es

Muudatusettepanek 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed artiklis 
28 osutatud dokumentides ning teavitavad
edastamisest järelevalveasutust.

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
registreerivad hindamise ja ka käesoleva 
artikli lõike 1 punktis h osutatud 
asjakohased lisatud kaitsemeetmed artiklis 
28 osutatud dokumentides ning peavad 
edastamiseks saama järelevalveasutusest 
eelneva heakskiidu.

Or. en

Muudatusettepanek 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 
osutatud avalikust huvist tulenevaid 
kaalukaid põhjuseid ning samuti lõike 1 
punktis h osutatud asjakohaste 
kaitsemeetmete kriteeriume ja tingimusi.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2526
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 
osutatud avalikust huvist tulenevaid 
kaalukaid põhjuseid ning samuti lõike 1 
punktis h osutatud asjakohaste 
kaitsemeetmete kriteeriume ja tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2527
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte,
millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 

välja jäetud
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osutatud avalikust huvist tulenevaid 
kaalukaid põhjuseid ning samuti lõike 1 
punktis h osutatud asjakohaste 
kaitsemeetmete kriteeriume ja tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2528
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 
osutatud avalikust huvist tulenevaid 
kaalukaid põhjuseid ning samuti lõike 1 
punktis h osutatud asjakohaste 
kaitsemeetmete kriteeriume ja tingimusi.

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 
osutatud avalikust huvist tulenevaid 
kaalukaid põhjuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 2529
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Andmete avaldamine juhtudel, kui see ei 

ole liidu õigusaktidega lubatud
1. Kolmanda riigi kohtu ega 
haldusasutuse otsust, millega nõutakse 
vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt isikuandmete avaldamist, ei 
tunnustata ja seda ei ole võimalik mis 
tahes viisil täitmisele pöörata, mis ei piira 
nõude esitanud kolmanda riigi ja liidu või 
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liikmesriigi vahel kehtiva vastastikuse 
abistamise lepingu või rahvusvahelise 
lepingu kohaldamist.
2. Kui kolmanda riigi kohtu või kolmanda 
riigi haldusasutuse otsuses nõutakse, et 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
avaldaks isikuandmeid, teavitab vastutav 
või volitatud töötleja ja kui, siis vastutava 
töötleja esindaja järelevalveasutust 
taotlusest viivitamata ja saab 
järelevalveasutuselt eelneva loa andmete 
edastamiseks.
3. Järelevalveasutus hindab nõutud 
avaldamise vastavust määrusele ja 
eelkõige seda, kas avaldamine on 
vastavalt artikli 44 lõike 1 punktidele d ja 
e ning lõikele 5 vajalik ja õiguslikult 
nõutav.
4. Järelevalveasutus teavitab taotlusest 
pädevat riigiasutust. Ühtlasi teavitab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
taotlusest ja järelevalveasutuse antud 
loast andmesubjekti.
5. Komisjon võib kehtestada 
tüüpvormingu lõikes 2 osutatud 
järelevalveasutusele edastatavate teadete 
jaoks ja lõikes 4 osutatud andmesubjekti 
teavitamise jaoks ning teadete 
edastamisele ja teavitamisele 
kohaldatavad menetlused. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek taastab EÜ eelnõu artikli 42 sätted, sest need tagaksid parema kaitse
kolmanda riigi seaduste territooriumivälise kohaldamise eest.

Muudatusettepanek 2530
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Andmete avaldamine juhtudel, kui see ei 

ole liidu õigusaktidega lubatud
1. Kolmanda riigi kohtu ega 
haldusasutuse otsust, millega nõutakse 
vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt isikuandmete avaldamist, ei 
tunnustata ja seda ei ole võimalik mis 
tahes viisil täitmisele pöörata, mis ei piira 
nõude esitanud kolmanda riigi ja liidu või 
liikmesriigi vahel kehtiva vastastikuse 
abistamise lepingu või rahvusvahelise 
lepingu kohaldamist. 
2. Kui kolmanda riigi kohtu või kolmanda 
riigi haldusasutuse otsuses nõutakse, et 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
avaldaks isikuandmeid, teavitab vastutav 
või volitatud töötleja ja kui, siis vastutava 
töötleja esindaja järelevalveasutust 
taotlusest viivitamata ja saab 
järelevalveasutuselt eelneva loa andmete 
edastamiseks.
3. Järelevalveasutus hindab nõutud 
avaldamise vastavust määrusele ja 
eelkõige seda, kas avaldamine on 
vastavalt artikli 44 lõike 1 punktidele d ja 
e ning lõikele 5 vajalik ja õiguslikult 
nõutav.
4. Järelevalveasutus teavitab taotlusest 
pädevat riigiasutust. Ühtlasi teavitab 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
taotlusest ja järelevalveasutuse antud 
loast andmesubjekti. 
5. Komisjon võib kehtestada 
tüüpvormingu lõikes 2 osutatud 
järelevalveasutusele edastatavate teadete 
jaoks ja lõikes 4 osutatud andmesubjekti 
teavitamise jaoks ning teadete 
edastamisele ja teavitamisele 
kohaldatavad menetlused. Nimetatud 
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rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2531
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Andmete edastamine kolmanda riigi

jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
pilvteenustele

Andmete edastamine kolmanda riigi
jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
pilvteenustele peaks olema keelatud, välja 
arvatud juhul, kui:
a) isikuandmete edastamisel kolmandatele 
riikidele kohaldatakse ühte käesolevas 
peatükis loetletud õiguslikku alust;
b) andmesubjekt on andnud selleks oma 
nõusoleku;
c) andmesubjekt on andnud kirjaliku 
nõusoleku pärast seda, kui talle on selgelt, 
üheselt mõistetavalt ja hoiatavas toonis
üksikasjalikult ja põhjendatult teavitatud:
(i) et kolmanda riigi ametiasutused võivad
tema isikuandmeid kasutada
luureandmete kogumisel või järelevalve 
eesmärgil ja
(ii) et andmeedastuse õiguslikule alusele 
vaatamata ei ole Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide õigusest tulenev 
isikuandmete ja põhiõiguste kaitse sel 
juhul enam tagatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 2532
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja järelevalveasutused võtavad 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide suhtes asjakohaseid 
meetmeid eesmärgiga:

1. Komisjon ja järelevalveasutused võtavad 
koostöös Euroopa Nõukogu 
konventsiooni nr 108 komiteega 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide suhtes asjakohaseid 
meetmeid eesmärgiga:

Or. fr

Muudatusettepanek 2533
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötada välja tõhusad rahvusvahelised 
koostöömehhanismid, et hõlbustada
isikuandmete kaitset käsitlevate 
õigusaktide täitmise tagamist;

a) töötada välja tõhusad rahvusvahelised 
koostöömehhanismid, et tagada
isikuandmete kaitset käsitlevate 
õigusaktide täitmine;

Or. en

Muudatusettepanek 2534
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) selgitada ja lahendada lahkarvamusi 
kohtualluvuse osas kolmandate riikidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtab komisjon 
asjakohaseid meetmeid, et arendada 
suhteid kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige nende järelevalveasutustega, kui 
komisjon on teinud otsuse, et nad tagavad 
piisava kaitstuse taseme artikli 41 lõike 3 
tähenduses.

2. Järelevalveasutused võivad lõike 1 
punktides a ja b ette nähtud eesmärgil
teavet vahetada ja teha koostööd oma 
pädevuste teostamisega seotud 
tegevusaladel ja käesoleva määrusega 
reguleeritud õiguste kaitse valdkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 2536
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtab komisjon 
asjakohaseid meetmeid, et arendada 
suhteid kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige nende järelevalveasutustega, kui 
komisjon on teinud otsuse, et nad tagavad 
piisava kaitstuse taseme artikli 41 lõike 3 
tähenduses.

2. Lõike 1 kohaldamisel võtab komisjon 
koostöös Euroopa Nõukogu 
konventsiooni nr 108 komiteega 
asjakohaseid meetmeid, et arendada 
suhteid kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige nende järelevalveasutustega, kui 
komisjon on teinud otsuse, et nad tagavad 
piisava kaitstuse taseme artikli 41 lõike 3 
tähenduses.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas eelmise lõike muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 2537
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule artiklite 40–45 kohaldamist 
käsitleva aruande kaks korda aastas, 
alustades sellega hiljemalt neli aastat 
pärast artikli 91 lõikes 1 viidatud 
kuupäeva [käesoleva määruse 
jõustumine]. Selleks võib komisjon 
taotleda liikmesriikidelt ja 
järelevalveasutustelt teavet, mis antakse 
talle viivitamata. Aruanne 
avalikustatakse.

Or. hu

Selgitus

See on kooskõlas muude aruandluskohustustega.

Muudatusettepanek 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 a
Koostööd võib teha järgmistel tingimustel:
a) kolmandate riikide pädevatele 
asutustele on antud isikuandmete kaitse 
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alased pädevused ja pädevused 
valdkondades, mille arutamine kuulub 
kehtiva seaduse alusel nende 
pädevusvaldkonda;
b) asjaomased pädevad asutused on kokku 
leppinud vastastikkusel põhineva 
töökorralduse;
c) isikuandmete edastamine kolmandasse 
riiki on kooskõlas käesoleva määruse 
V peatükiga.

Or. es

Muudatusettepanek 2539
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 a
Komisjoni aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule korrapäraselt aruande 
artiklite 40–45 kohaldamise kohta; 
esimese aruande peab komisjon esitama 
neli aastat pärast artikli 91 lõikes 1 
nimetatud kuupäeva, kuid hiljemalt 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Sellega seoses palub komisjon 
liikmesriikidelt, järelevalveasutustelt ja 
Euroopa Nõukogu konventsiooni nr 108 
komiteelt teavet, mis tuleb esitada 
põhjendamatute viivitusteta. Aruanne 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab raportööri muudatusettepanekut 263.
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Muudatusettepanek 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 b
Lõike 3 punktis b osutatud 
töökorraldusega tagatakse, et
a) pädevad asutused põhjendavad 
koostöötaotluse eesmärki;
b) teavet saava kolmanda riigi pädevates 
asutustes töötavate või varem töötanud 
isikute suhtes kehtivad kutsesaladuse 
hoidmise kohustused;
c) kolmanda riigi pädevad asutused 
saavad kasutada koostöö tulemusi ainult 
isikuandmete kaitsega seotud ülesannete 
täitmiseks;
d) kui kolmanda riigi pädev asutus 
kavatseb koostöö raames saadud teavet 
edasi anda kolmandatele isikutele, peab ta 
selleks saama eelneva kirjaliku eriloa 
avaliku sektori asutustelt, kes on talle 
selle teabe andnud, välja arvatud juhul, 
kui andmete edastamine on nõutav tema 
riigi õigusega või kohtu korraldusega 
ning kui on vajalik meede avalike huvide 
kaitsmiseks seoses järgmiste aspektidega:
i) kuritegude vältimine, uurimine või 
vastutusele võtmine;
ii) järelevalve, kontroll või õiguslik 
toimimine, sealhulgas ajutine, seoses
ametlike volituste teostamisega 
kokkuleppe valdkonnas.
Sel juhul teavitatakse sellest eelnevalt 
teabe edastanud avaliku sektori asutust;
e) võetakse asjakohased turva-, tehnilised 
ja korraldusmeetmed isikuandmete 
kaitseks juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise, juhusliku kaotamise, 
muutmise, levitamise või lubamatu 
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juurdepääsu vastu ning igasuguse muu 
isikuandmete õigusvastase töötlemise 
vastu;
f) kolmanda riigi pädeva asutuse 
koostöötaotlus jäetakse rahuldamata 
juhul, kui:
i) see kahjustab Euroopa Ühenduse või 
taotluse saanud liikmesriigi suveräänsust, 
julgeolekut või avalikku korda või
ii) kui taotluse saanud liikmesriigi avaliku 
sektori asutused on juba algatanud sama 
tegevuse ja samade isikute suhtes 
kohtumenetluse.

Or. es

Muudatusettepanek 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 c
Liikmesriigid edastavad komisjonile 
lõigetes 3 ja 4 märgitud töökorralduse.

Or. es

Muudatusettepanek 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 d
Lõike 1 kohaldamisel võtab komisjon 
asjakohaseid meetmeid, et arendada 
suhteid kolmandate riikide või 
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rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige nende järelevalveasutustega, kui 
komisjon on teinud otsuse, et nad tagavad 
piisaval tasemel kaitse artikli 41 lõike 3 
tähenduses.

Or. es

Muudatusettepanek 2543
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik näeb ette ühe või mitu
avaliku sektori asutust, kes vastutavad
käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 
eest ja osalevad selle järjepideval 
kohaldamisel kogu liidus, et kaitsta 
füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi 
seoses nende isikuandmete töötlemisega ja 
hõlbustada isikuandmete vaba liikumist 
kogu liidus. Selleks teevad 
järelevalveasutused omavahel ja 
komisjoniga koostööd.

1. Iga liikmesriik näeb ette juhtiva avaliku 
sektori järelevalveasutuse, kes vastutab
käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 
eest ja osaleb selle järjepideval 
kohaldamisel kogu liidus, et kaitsta 
füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi 
seoses nende isikuandmete töötlemisega ja 
hõlbustada isikuandmete vaba liikumist 
kogu liidus. Selleks teevad 
järelevalveasutused omavahel ja 
komisjoniga koostööd.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.

Muudatusettepanek 2544
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Igal järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumiste süüdlast karistada.
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Järelevalveasutusel on õigus kohaldada 
sanktsioone üksnes vastutavale töötlejale 
või volitatud töötlejale, kelle peamine 
tegevuskoht asub samas liikmesriigis, või 
vastavalt artiklitele 56 ja 57, kui peamise 
tegevuskoha järelevalveasutus ei võta 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2545
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult, 
olenemata VII peatüki koostöö- ja 
järjepidevustegevusest.

Or. en

Muudatusettepanek 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.

1. Järelevalveasutused tegutsevad oma 
kohustuste täitmisel ja neile usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.

Or. es

Muudatusettepanek 2547
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult.

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 
kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 
volituste kasutamisel täiesti sõltumatult, 
olenemata määruse VII peatüki koostöö-
ja järjepidevustegevusest ja riigis 
kehtivate juriidiliste- ja haldusnormide
piirangutest.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht (osaliselt).

Muudatusettepanek 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutuse liikmed ei küsi ega 
võta oma kohustuste täitmisel juhiseid 
mitte kelleltki.

2. Järelevalveasutuste liikmed ei küsi ega 
võta oma kohustuste täitmisel juhiseid 
mitte kelleltki.

Or. es

Muudatusettepanek 2549
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutuse liikmed ei küsi ega 2. Järelevalveasutuse liikmed ei küsi ega 
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võta oma kohustuste täitmisel juhiseid 
mitte kelleltki.

võta oma kohustuste täitmisel juhiseid 
mitte kelleltki, säilitades täieliku
sõltumatuse ja erapooletuse.

Or. en

Muudatusettepanek 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutuse liikmed hoiduvad 
oma kohustustega sobimatust tegevusest 
ega tööta oma ametiaja jooksul ühelgi 
muul tasustataval või mittetasustataval 
ametikohal.

3. Järelevalveasutuste liikmed hoiduvad 
oma kohustustega sobimatust tegevusest 
ega tööta oma ametiaja jooksul ühelgi 
muul tasustataval või mittetasustataval 
ametikohal.

Or. es

Muudatusettepanek 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutuse liikmed käituvad 
pärast oma ametiaja lõppu ametikohti ja 
soodustusi vastu võttes väärikalt ning 
diskreetselt.

4. Järelevalveasutuste liikmed käituvad 
pärast oma ametiaja lõppu ametikohti ja 
soodustusi vastu võttes väärikalt ning 
diskreetselt.

Or. es

Muudatusettepanek 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel oleks piisavalt 
personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid 
ning ruumid ja taristu kohustuste ja 
volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
need kohustused, mis tuleb täita 
vastastikuse abi ja koostöö kontekstis ning 
Euroopa Andmekaitsenõukogu töös 
osalemisel.

5. Iga liikmesriik tagab vastavalt oma 
riigisisesele pädevuste jagunemisele, et 
järelevalveasutustel oleks piisavalt 
personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid 
ning ruumid ja taristu kohustuste ja 
volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
need kohustused, mis tuleb täita 
vastastikuse abi ja koostöö kontekstis ning 
Euroopa Andmekaitsenõukogu töös 
osalemisel.

Or. es

Muudatusettepanek 2553
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel oleks piisavalt 
personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid 
ning ruumid ja taristu kohustuste ja 
volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
need kohustused, mis tuleb täita 
vastastikuse abi ja koostöö kontekstis ning 
Euroopa Andmekaitsenõukogu töös 
osalemisel.

5. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel oleks piisavalt 
personali, tehnilisi ja rahalisi vahendeid 
ning ruumid ja taristu kohustuste ja 
volituste tõhusaks täitmiseks, sealhulgas 
need kohustused, mis tuleb täita 
vastastikuse abi ja koostöö kontekstis ning 
Euroopa Andmekaitsenõukogu töös 
osalemisel. Liikmesriikide 
järelevalveasutuse liikmeid peab olema 
vähemalt üks iga 200 000 kodaniku kohta 
või 100 liiget, olenevalt kumb on väiksem. 
Vähemalt ühel viiest liikmest peab olema 
õigusalane haridus.

Or. en

Selgitus

Praegu on andmekaitse tase liikmesriigiti väga erinev mitte ainult erinevate liikmesriikide 
õiguse erinevuste tõttu, vaid ka andmekaitsekoordinaatorite väga erinevate ressursside, 
võimete tõttu. Käesolev eelnõu on üle võtnud vana direktiivi väga ebamäärased suunised, mis
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on osutunud ebaefektiivseks. Muudatus tagab minimaalsed standardid, mis peaks juhtumite
menetluse muutma kiiremaks ja kvaliteetsemaks.

Muudatusettepanek 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik tagab, et 
järelevalveasutusel on oma personal, kelle 
nimetab ametisse järelevalveasutuse juht, 
kellele personal allub.

6. Iga liikmesriik tagab vastavalt oma 
riigisisesele pädevuste jagunemisele, et 
järelevalveasutustel on oma personal, kelle 
nimetab ametisse järelevalveasutuse juht, 
kellele personal allub.

Or. es

Muudatusettepanek 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutuse üle teostatakse sellist 
finantskontrolli, mis ei mõjuta asutuse
sõltumatust. Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalveasutustel on eraldi aastaeelarve. 
Eelarved avalikustatakse.

7. Liikmesriigid tagavad vastavalt oma 
riigisisesele pädevuste jagunemisele, et 
järelevalveasutuste üle teostatakse sellist 
finantskontrolli, mis ei mõjuta asutuste
sõltumatust. Liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma riigisisesele pädevuste 
jagunemisele, et järelevalveasutustel on 
eraldi aastaeelarve. Eelarved 
avalikustatakse.

Or. es

Muudatusettepanek 2556
Csaba Sógor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus peale parlamendiga 
konsulteerimist, pidades seejuures silmas, 
et poliitiline mõju oleks minimaalne, ning 
kehtestada tuleb ka eeskirjad liikmete 
isikliku kvalifikatsiooni, huvide konflikti
vältimise ja ametiseisundi kohta. 

Or. hu

Selgitus

Kooskõlas põhjendusega 95.

Muudatusettepanek 2557
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse asjaomase liikmesriigi parlament.

Or. en

Muudatusettepanek 2558
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus pärast 
konsulteerimist parlamendi või kõrgeima
kohtuorganiga.

Or. en

Selgitus

Vähemalt ühes liikmesriigis nimetab andmekaitse komisjoni liikmed ametisse Riigikohus.

Muudatusettepanek 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse või -asutuste liikmed 
nimetavad ametisse kas asjaomase 
liikmesriigi parlament või valitsusorganid.

Or. es

Muudatusettepanek 2560
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse kas asjaomase liikmesriigi 
parlament või valitsus.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
järelevalveasutuse liikmed nimetab 
ametisse asjaomase liikmesriigi parlament.
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Or. en

Muudatusettepanek 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikme kohustused lõpevad ametiaja 
lõppedes või ametist lahkumise või 
tagandamise korral kooskõlas artikliga 5.

3. Liikme kohustused lõpevad ametiaja 
lõppedes või töövõimetuse tekkimise, 
ametinõuetega kokkusobimatuse, 
tagasiastumise, tagasikutsumise, lõpliku 
kuriteos süüdimõistmise korral või 
kohustusliku pensioniea täitumise korral.

Or. es

Muudatusettepanek 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädev kohus võib liikme 
ametist vabastada või jätta ilma õigusest 
saada pensioni või muid seda asendavaid 
soodustusi, kui liige ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui ta on süüdi raskes
üleastumises.

4. Liikme ametisse nimetanud organ võib 
liikme ametist vabastada või tagasi 
kutsuda, kui liige ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui ta on toime pannud 
oma ametikohustuste raske rikkumise.

Or. es

Muudatusettepanek 2563
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädev kohus võib liikme 
ametist vabastada või jätta ilma õigusest 
saada pensioni või muid seda asendavaid 
soodustusi, kui liige ei vasta enam oma 
kohustuste täitmiseks nõutavatele 
tingimustele või kui ta on süüdi raskes 
üleastumises.

4. Liikme võib ametist vabastada, kui ta ei 
vasta enam oma kohustuste täitmiseks 
nõutavatele tingimustele 
järelevalveasutuse liikmena.

Or. en

Muudatusettepanek 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) järelevalveasutuse loomine ja staatus; a) järelevalveasutuse või -asutuste loomine 
ja staatus;

Or. es

Muudatusettepanek 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) järelevalveasutuse liikmete kohustuste 
täitmiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus 
ja oskused;

b) järelevalveasutuste liikmete kohustuste 
täitmiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus 
ja oskused;

Or. es

Muudatusettepanek 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) järelevalveasutuse liikme ametisse 
nimetamise eeskirjad ja kord ning samuti 
kohustustega sobimatuid tegevusi ja 
ametikohti käsitlevad eeskirjad;

c) järelevalveasutuste liikme ametisse 
nimetamise eeskirjad ja kord ning samuti 
kohustustega sobimatuid tegevusi ja 
ametikohti käsitlevad eeskirjad;

Or. es

Muudatusettepanek 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) järelevalveasutuse liikmete vähemalt 
nelja aasta pikkune ametiaeg, välja arvatud 
esimest korda ametisse nimetamisel pärast 
käesoleva määruse jõustumist, kui osa 
liikmete ametiaeg võib kesta lühemat aega, 
kui järkjärgulise ametisse nimetamise abil 
on see vajalik järelevalveasutuse
sõltumatuse kaitsmiseks;

d) järelevalveasutuste liikmete vähemalt 
nelja aasta pikkune ametiaeg, välja arvatud 
esimest korda ametisse nimetamisel pärast 
käesoleva määruse jõustumist, kui osa 
liikmete ametiaeg võib kesta lühemat aega, 
kui järkjärgulise ametisse nimetamise abil 
on see vajalik järelevalveasutuste
sõltumatuse kaitsmiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) selle, kas järelevalveasutuse liikmeid 
saab ametisse uuesti tagasi nimetada;

e) selle, kas järelevalveasutuste liikmeid 
saab ametisse uuesti tagasi nimetada;

Or. es
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Muudatusettepanek 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) järelevalveasutuse liikmete ja personali 
kohustusi reguleerivad eeskirjad ja 
üldtingimused;

f) järelevalveasutuste liikmete ja personali 
kohustusi reguleerivad eeskirjad ja 
üldtingimused;

Or. es

Muudatusettepanek 2570
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuivõrd käesoleva määruse
jõustumise ajal on olemas pädevad
professionaalsed järelevalveasutused, kes 
teostavad järelevalvet isikute üle, kes on 
kohustatud hoidma kutsesaladust või
ametisaladust, võivad need asutused 
kehtestada järelevalveõigust nende isikute 
andmetöötluse üle, kelle üle nad teostavad
professionaalset järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Tuleks kohaldada erinevaid eeskirju nende isikute suhtes, kes on kohustatud hoidma
kutsesaladust, riigi seadusega ette nähtud ametisaladust, kellel lasub oma kutsetegevusega 
seotud saladuse hoidmise kohustus või muu selline kohustus, mille tõttu nende isikute
isikuandmeid ei tohi avaldada.
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Muudatusettepanek 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuivõrd käesoleva määruse
jõustumise ajal on olemas pädevad
professionaalsed järelevalveasutused, kes 
teostavad järelevalvet isikute üle, kes on 
kohustatud hoidma kutsesaladust või
ametisaladust, võivad need asutused 
kehtestada järelevalveõiguse nende isikute 
andmetöötluse üle, kelle üle nad teostavad
professionaalset järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 2572
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Eeskirjad ja menetlused, mille alusel 
järelevalveasutused täidavad oma
kohustusi ja volitusi andmesubjektide,
vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate suhtes, peavad olema kooskõlas
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artikliga 6.

Or. en

Selgitus

Praegu puudub paljudes liikmesriikides kirjalik või piisavalt dokumenteeritud menetluskord.
Mõned liikmesriigid on kehtestanud korra, milles võib olla vastuolu Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 6 (õigus õiglasele kohtulikule arutamisele). See
tekitab õiguslikku ebakindlust ja võimaldab meelevaldseid otsuseid, mis potentsiaalselt 
kahjustavad andmesubjekti, vastutavaid töötlejaid ja volitatud töötlejaid. Üldjuhul kehtib 
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range menetluskord sõltumatutele asutustele, kellel puudub poliitiline vastutus.

Muudatusettepanek 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Ametisaladuse hoidjate ametialane 

järelevalve
Kui käesoleva määruse jõustumise hetkel 
on ametisaladuse hoidjate ametialaseks 
järelevalveks olemas pädevad asutused, 
võivad need asutada järelevalveasutuse.

Or. en

Muudatusettepanek 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutuse liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Järelevalveasutuste liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Or. es

Muudatusettepanek 2575
Frank Engel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutuse liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Järelevalveasutuse liikmed on nii ametiajal 
kui ka pärast ametist lahkumist vastavalt
riigisisestele õigusaktidele ja tavadele 
kohustatud hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile nende ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Or. en

Muudatusettepanek 2576
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutuse liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud.

Järelevalveasutuse liikmed on kohustatud 
nii ametiajal kui ka pärast ametist 
lahkumist hoidma ametisaladust seoses 
igasuguse konfidentsiaalse teabega, mis 
neile ametikohustuste täitmisel on 
teatavaks saanud, säilitades oma 
ametikohustuste täitmisel määruses 
sätestatud sõltumatuse ja läbipaistvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 2577
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik isikud, kes annavad 
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järelevalveasutusele teavet isikuandmete 
töötlemisega seotud asjaolude kohta, on 
vabastatud oma ametisaladuse hoidmise 
kohustusest; sellised isikud on igasuguse 
vastutusele võtmise eest kaitstud.

Or. fr

Selgitus

Ametisaladuse hoidmise kohustus ei takista muu hulgas isikuandmete töötlemisega 
kokkupuutuvatel isikutel teatada pädevale järelevalveasutusele isikuandmete töötlemisega 
seotud õigusevastastest tegudest ja nende kaitsmist vastutuselevõtmise eest.

Muudatusettepanek 2578
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga järelevalveasutus kasutab oma 
liikmesriigi territooriumil talle käesoleva 
määrusega antud volitusi.

1. Iga järelevalveasutus kasutab oma 
liikmesriigi territooriumil talle käesoleva 
määrusega antud volitusi. Riigiasutuses 
toimuva andmetöötluse üle teostab 
järelevalvet ainult selle liikmesriigi 
järelevalveasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 2579
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse käigus ning 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis, 

välja jäetud
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on vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2580
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja peamine 
tegevuskoht on määratud vastavalt 
artiklile 22 a, on vastutava töötleja või 
volitatud töötleja peamise tegevuskoha 
järelevalveasutus pädev korraldama 
järelevalvet vastutava töötleja või volitatud 
töötleja töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 2. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
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liidus asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse käigus ning 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis,
on vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

lõike 1 alusel, siis on pädev 
järelevalveasutus liikmesriigi
järelevalveasutus või territoorium, kus on
käesoleva määrusega hõlmatud vastutava 
töötleja või volitatud töötleja peamine
tegevuskoht. Vaidlusi tuleks lahendada 
kooskõlas artiklis 58 sätestatud 
järjepidevuse mehhanismiga ja see ei
piira käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, välja arvatud otsuste 
suhtes, mis tehakse vastusena artiklis 73 
nimetatud kaebustele ning millega 
kooskõlastatakse asjaomaste 
järelevalveasutuste töö, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. es
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Muudatusettepanek 2583
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse käigus ning 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis, 
on vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

2. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõike 1 alusel, siis on pädev 
järelevalveasutus liikmesriigi 
järelevalveasutus või territoorium, kus on 
käesoleva määrusega hõlmatud vastutava 
töötleja või volitatud töötleja peamine 
tegevuskoht. Vaidlusi tuleks lahendada 
kooskõlas artiklis 58 sätestatud 
järjepidevuse mehhanismiga ja see ei 
piira käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist. Säte kehtib ka
ettevõtjaterühmas tegutsevate juriidiliste 
isikute kohta, kui nende ettevõtted asuvad
rohkem kui ühes liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht (osaliselt).

Muudatusettepanek 2584
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
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töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, välja arvatud otsuste 
suhtes, mis tehakse vastusena artiklis 73 
nimetatud kaebustele ning millega 
kooskõlastatakse asjaomaste 
järelevalveasutuste töö, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek järelevalveasutuste poolt otsuste tegemise mehhanismi kohta kõikides 
küsimustes, mis tulenevad nende liikmesriigi kodanike kaebustest. Olenevalt juhtumist võib 
kasutada põhiasutuse koordineeritud tegutsemist, mille lahknevused lahendatakse Euroopa 
Andmekaitsenõukogus. Kõik see on vajalik selleks, et võimaldada süsteemi tegelikkuses 
rakendada, kui menetlus on algatatud andmesubjekti kaebusega.

Muudatusettepanek 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja 
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist. Tööõiguse ja
kollektiivlepingute sätteid ei muudeta.

Or. en
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Muudatusettepanek 2586
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, on 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
peamise tegevuskoha järelevalveasutus 
pädev korraldama järelevalvet vastutava 
töötleja või volitatud töötleja
töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist.

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis, 
otsustab järelevalveasutus koostöös
Euroopa andmekaitseinspektoriga, 
milline asutus teostab järelevalvet 
vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate töötlemistoimingute üle kõikides 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse VII peatüki 
kohaldamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 2587
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat artiklit kohaldatakse ainult 
juhul, kui isikuandmeid töödeldakse 
liikmesriikides ühtselt.

Or. de

Selgitus

Artiklis 51 ette nähtud pädevuste koondumine vajab selgitamist, et seda kohaldatakse ainult 
ühtse andmetöötluse korral.
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Muudatusettepanek 2588
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 3 lõikes 2 viidatud olukorras, 
kus vastutav töötleja on kooskõlas 
artikliga 25 määranud oma esindaja 
liidus, vastutab kõigis liikmesriikides
üksnes esindaja saatnud järelevalveasutus 
järelevalve korraldamise eest vastutava 
töötleja poolt või tema korraldusel 
toimuva isikuandmete töötlemise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõike 2 alusel, siis on pädev 
järelevalveasutus liikmesriigi 
järelevalveasutus või territoorium, kus 
vastutav töötleja on kooskõlas artikliga 25 
määranud oma esindaja liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 2590
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõike 2 alusel, siis on pädev 
järelevalveasutus liikmesriigi 
järelevalveasutus või territoorium, kus 
vastutav töötleja on kooskõlas artikliga 25 
määranud oma esindaja liidus.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.

Muudatusettepanek 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui määrust kohaldatakse artikli 3 
lõigete 1 ja 2 alusel mitmele vastutavale 
töötlejale ja/või volitatud töötlejale sama 
ettevõtjate rühma raames, siis on pädev 
ainult üks järelevalveasutus ja see 
määratakse kooskõlas artikli 51 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 2592
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui määrust kohaldatakse artikli 3
lõigete 1 ja 2 alusel mitmele vastutavale 
töötlejale ja/või volitatud töötlejale sama 
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ettevõtjate rühma raames, siis on pädev 
ainult üks järelevalveasutus ja see 
määratakse kooskõlas artikli 51 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.

Muudatusettepanek 2593
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus ole pädev 
korraldama järelevalvet õigusliku 
pädevuse piires tegutsevate kohtute 
töötlemistegevuse üle.

välja jäetud

Or. hu

Muudatusettepanek 2594
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus ole pädev korraldama 
järelevalvet õigusliku pädevuse piires 
tegutsevate kohtute töötlemistegevuse üle.

3. Järelevalveasutus ei ole pädev 
korraldama järelevalvet kohtutele 
sõltumatuks käsitlemiseks antud tegevuse 
üle. Sama kehtib juhul, kui kohtunikud
on andnud sõltumatult korralduse 
töötlemistegevuseks, selle heaks kiitnud 
või lubatavaks tunnistanud.

Or. de
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Selgitus

Kavandatava määruse artikli 51 lõikes 3 ettenähtud erandkord peab arvesse võtma kohtute 
sõltumatust. Sel põhjusel peab see kehtima kõikjal, kus kohtud töötavad sisuliselt sõltumatult.
See ei ole nii mitte üksnes õigusemõistmise põhivaldkonnas, vaid ka valdkondades, kus 
kohtutele antakse ülesandeid eelkõige sõltumatuks käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 2595
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus ole pädev korraldama 
järelevalvet õigusliku pädevuse piires 
tegutsevate kohtute töötlemistegevuse üle.

3. Järelevalveasutus võib olla pädev 
korraldama järelevalvet õigusliku pädevuse 
piires tegutsevate kohtute 
töötlemistegevuse üle.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Nõukogu konventsioonile nr 108 ja selle lisaprotokollile seoses sõltumatu 
järelevalve nõudega võib järelevalveasutus olla pädev korraldama järelevalvet kohtute 
töötlemistegevuse üle. Järelevalveasutustele selleks võimaluse mitte andmine oleks vastuolus
mitme liikmesriigi tavadega, kus kohtu tegevuse üle teostatakse sõltumatut järelevalvet, teatud 
kohandustega.

Muudatusettepanek 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus ole pädev korraldama 
järelevalvet õigusliku pädevuse piires 
tegutsevate kohtute töötlemistegevuse üle.

3. Järelevalveasutus ei ole pädev 
korraldama järelevalvet õigusliku pädevuse 
piires tegutsevate kohtute 
töötlemistegevuse üle ega kontrollima
ametisaladuse hoidmise kohustusega 
seotud vastutavate töötlejate 
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töötlemistoiminguid.

Or. en

Muudatusettepanek 2597
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus ole pädev korraldama 
järelevalvet õigusliku pädevuse piires 
tegutsevate kohtute töötlemistegevuse üle.

3. Järelevalveasutus ei ole pädev 
korraldama järelevalvet õigusliku pädevuse 
piires tegutsevate kohtute 
töötlemistegevuse ega oma 
ametiülesandeid täitvate notarite tegevuse 
üle.

Or. en

Selgitus

Nagu on viidatud eespool põhjenduses 99, laieneb kohtuniku sõltumatus ka ennetavale 
õiguskaitsele. Enamik liikmesriike on loovutanud osa kohtunike ennetava õiguskaitse
pädevusest notaritele, kellel on sõltumatu võimupädevus. Seega tuleb ka isikuandmete 
töötlemine notarite kui sõltumatu võimupädevusega isikute poolt vabastada
järelevalveasutuse pädevusest, et tagada notarite sõltumatus.

Muudatusettepanek 2598
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus ole pädev korraldama 
järelevalvet õigusliku pädevuse piires 
tegutsevate kohtute töötlemistegevuse üle.

3. Järelevalveasutus ei ole pädev 
korraldama järelevalvet töötlemistegevuse 
üle:

a) mida teostab kohtunik või
b) kohtuniku juhendusel või volitusel 
mõni teine isik või



PE506.169v02-00 136/145 AM\929519ET.doc

ET

c) mis on vajalik kohtu ülesannete 
täitmiseks, sealhulgas kohtunike ametisse 
nimetamine, kohtukord, kohtuhaldus või -
juhtimine.

Or. en

Muudatusettepanek 2599
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastavalt lõikele 5 peab iga
järelevalveasutus võtma vastu ja edastama
pädevale järelevalveasutusele vastavalt 
lõikele 2 iga talle selles liikmesriigis
alaliselt elava andmesubjekti poolt 
saadetud taotluse, kelle andmeid 
töödeldakse või võidakse töödelda teise
liikmesriigi vastutava töötleja või volitatud 
töötleja poolt. Järelevalveasutus teavitab 
taotlusest ja teeb andmesubjekti 
järelevalveasutusega koostööd vastavalt 
artiklile 55.

Or. en

Muudatusettepanek 2600
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jälgib ja tagab, et käesolevat määrust 
kohaldatakse;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2601
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vaatab läbi andmesubjekti või teda 
esindava ühenduse artikli 73 kohaselt
esitatud kaebused, uurib juhtumit vajalikul 
määral ning teavitab mõistliku aja jooksul 
andmesubjekti või ühendust kaebuse 
arutamise arengust ja tulemusest, eelkõige 
juhul, kui osutub vajalikuks täiendav 
uurimine või koordineerimine teise 
järelevalveasutusega;

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

Or. en

Selgitus

Andmekaitse on isiklik põhiõigus ja seda ei saa edasi anda.

Muudatusettepanek 2602
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) korraldab omal algatusel või kaebuse 
või konkreetsete ja dokumenteeritud teabe
saamisel ebaseadusliku töötlemise kohta 
või teise järelevalveasutuse taotluse alusel 
uurimisi ning kui andmesubjekt on 
esitanud kaebuse nimetatud 
järelevalveasutusele, teavitab teda uurimise 
tulemusest mõistliku aja jooksul;

Or. en
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Selgitus

Järelevalveorganitele tuleb selgesõnaliselt anda volitused uurimise korraldamiseks 
korruptsioonijuhtude aruannete alusel (mitte andmesubjektide kaebuste alusel).

Muudatusettepanek 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 2604
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) korraldab omal algatusel või kaebuse 
või isikuandmete õigusvastase töötlemise 
kohta saadud teabe alusel või teise 
järelevalveasutuse taotluse alusel uurimisi 
ning kui andmesubjekt on esitanud 
kaebuse, teavitab teda uurimise tulemusest 
mõistliku aja jooksul;

Or. es

Selgitus

Täpsustatakse, et järelevalveasutuste ülesannete hulgas on uurida teavitajatelt saadud 
kaebuste alusel, peale andmesubjektide kaebuste.
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Muudatusettepanek 2605
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) osaleb aruteludes liikmesriikide asutuste 
ja organitega nende õiguslike ja 
haldusmeetmete üle, mis puudutavad
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset 
seoses isikuandmete töötlemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 2606
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) otsustab, millistel juhtudel on vaja
esitada artiklis 33 viidatud eraelu 
puutumatust käsitlev mõjuhinnang, eriti
juhtudel, mil liikmesriikide asutuste ja 
organitega peetakse nõu nende õiguslike 
ja haldusmeetmete üle, mis käsitlevad 
üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitset 
seoses isikuandmete töötlemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) pidada kõigi vastutavate töötlejate või 
volitatud töötlejate poolt vastu võetud 
kavandatavate töötlemistoimingute 
eelteatiste avalikku registrit vastavalt 
artikli 6 lõikele 1c.

Or. en

Muudatusettepanek 2608
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) anda vastavalt käesolevale määrusele 
mikro-, väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtjatest vastutavatele töötlejatele või 
volitatud töötlejate nende ülesannete ja 
kohustuste põhjalikud nimekirjad.

Or. en

Selgitus

VKEdel ei ole vahendeid, et hoida end kursis kõigi uute õigusaktide asjakohaste sätetega.
Soovimatu mittevastavuse vältimiseks peaks andmekaitseasutus andma neile vastavuse
kontrollnimekirjad.

Muudatusettepanek 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) koordineerib sertifitseerimispoliitikat 
oma vastaval territooriumil kooskõlas 
artikliga 39.
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Or. es

Muudatusettepanek 2610
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna andmete turvalisus on andmekaitse oluline osa, on siinkohal mõistlik artiklit täiendada.

Muudatusettepanek 2611
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Saksa andmekaitseasutuste 2012. aasta konverentsi resolutsiooni põhjal.

Muudatusettepanek 2612
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja iga 
järelevalveasutus suurendavad 
vastutavate töötlejate ja volitatud 
töötlejate teadlikkust isikuandmete 
töötlemisel esinevatest ohtudest, 
töötlemise eeskirjadest ja kaitsemeetmetest 
ning isikuandmete töötlemisega seotud 
õigustest. See hõlmab sanktsioonide ja 
rikkumiste registri sisseseadmist. Registris 
tuleb kõik hoiatused ja sanktsioonid 
registreerida võimalikult üksikasjalikult 
ning esitada andmed rikkumiste
lahendamise kohta.

Or. en

Selgitus

See kindlustab vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate teadlikkust ja tagab õigusnormide 
ühetaolise kohaldamise ELis.

Muudatusettepanek 2613
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalveasutus ei või avaldada 
talle teatavaks saanud andmeid, mille
avaldamine võiks kahjustada teiste 
isikute, sealhulgas vastutavate töötlejate 
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või volitatud töötlejate õigusi ja vabadusi.
Seda nõuet tuleb kohaldada eriti:
a) vastutava töötleja või volitatud töötleja
majanduslike huvide ja ärisaladustega 
seotud teabele;
b) artikli 30 kohastele turvameetmetele ja
c) liidu või liikmesriigi õiguse kohasele 
konfidentsiaalsele teabele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et järelevalveasutusele teatavaks saanud teave
on konfidentsiaalne.

Muudatusettepanek 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus annab andmesubjektile 
tema taotluse korral nõu käesolevast 
määrusest tulenevate õiguste kasutamisel ja 
teeb vajaduse korral sel eesmärgil koostööd 
teiste liikmesriikide järelevalveasutustega.

3. Pädev järelevalveasutus annab 
andmesubjektile tema taotluse korral nõu 
käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamisel ja teeb vajaduse korral sel 
eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide 
järelevalveasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 2615
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus annab andmesubjektile 
tema taotluse korral nõu käesolevast 

3. Pädev järelevalveasutus annab 
andmesubjektile tema taotluse korral nõu 
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määrusest tulenevate õiguste kasutamisel ja 
teeb vajaduse korral sel eesmärgil koostööd 
teiste liikmesriikide järelevalveasutustega.

käesolevast määrusest tulenevate õiguste 
kasutamisel ja teeb vajaduse korral sel 
eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide 
järelevalveasutustega.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni seisukoht.

Muudatusettepanek 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui taotlused on selgelt põhjendamatud, 
eelkõige kuna neid esitatakse korduvalt, 
võib vastutav töötleja võtta taotletud teabe 
andmise ja toimingute tegemise eest tasu 
või jätta toimingud tegemata. 
Järelevalveasutusel lasub kohustus 
tõendada, et taotlus on selgelt 
põhjendamatu.

6. Kui taotlused on selgelt põhjendamatud, 
eelkõige kuna neid esitatakse korduvalt, 
võtab vastutav töötleja taotletud teabe 
andmise ja toimingute tegemise eest tasu.
Võetav tasu ei tohi ületada soovitud 
toimingute tegemisega seotud kulutusi.
Järelevalveasutusel lasub kohustus 
tõendada, et taotlus on selgelt 
põhjendamatu.

Or. en

Muudatusettepanek 2617
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui taotlused on selgelt põhjendamatud, 
eelkõige kuna neid esitatakse korduvalt, 
võib vastutav töötleja võtta taotletud teabe 
andmise ja toimingute tegemise eest tasu 

6. Kui taotlused on selgelt põhjendamatud, 
eelkõige kuna neid esitatakse korduvalt, 
võib vastutav töötleja võtta taotletud teabe 
andmise ja toimingute tegemise eest tasu 
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või jätta toimingud tegemata. 
Järelevalveasutusel lasub kohustus 
tõendada, et taotlus on selgelt 
põhjendamatu.

või jätta toimingud tegemata. 
Järelevalveasutus peab järelepärimise 
korral tõendama, et taotlus on selgelt 
põhjendamatu.

Or. en


