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Muudatusettepanek 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus: 1. Pädeval järelevalveasutusel on õigus:

Or. en

Muudatusettepanek 2619
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus: 1. Artikli 51 alusel on pädeval
järelevalveasutusel õigus:

Or. en

Muudatusettepanek 2620
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitada vastutavat töötlejat või 
volitatud töötlejat isikuandmete töötlemist 
reguleerivate sätete väidetavast rikkumisest 
ja vajaduse korral käskida vastutaval 
töötlejal või volitatud töötlejal rikkumine 
kindlal viisil kõrvaldada, et parandada 
andmesubjekti kaitset;

a) teavitada vastutavat töötlejat või
volitatud töötlejat isikuandmete töötlemist 
reguleerivate sätete väidetavast rikkumisest 
ja vajaduse korral käskida vastutaval 
töötlejal või volitatud töötlejal rikkumine 
kindlal viisil kõrvaldada, et parandada 
andmesubjekti kaitset või vajadusel 
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kohustada vastutavat töötlejat teavitama 
andmesubjekti isikuandmetega seotud 
rikkumisest;

Or. en

Muudatusettepanek 2621
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada, et täidetakse artiklis 34 osutatud 
eelnevate lubade ja konsultatsioonide 
tingimus;

d) tagada, et täidetakse artiklis 34 osutatud 
eelnevate konsultatsioonide tingimus;

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2622
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) sertifitseerida vastutavaid töötlejaid ja 
volitatud töötlejaid vastavalt artiklile 39;

Or. en

Muudatusettepanek 2623
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) sertifitseerida vastutavaid töötlejaid ja 
volitatud töötlejaid vastavalt artiklile 39;

Or. en

Muudatusettepanek 2624
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) teavitada vastutavat töötlejat ja/või 
volitatud töötlejat õiguskaitsevahenditest, 
mida võib kasutada asutuse otsuse 
vaidlustamiseks.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) teha auditeid või koostada 
auditikavasid isikuandmete kaitsmise 
valdkonnas.

Or. es
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Muudatusettepanek 2626
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada vastutavalt 
töötlejalt või volitatud töötlejalt juurdepääs

Igal järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada ette teatamata
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
juurdepääs:

Or. en

Selgitus

Volitus uurida vastutavaid töötlejaid ja volitatud töötlejaid ette teatamata peaks suurendama 
järelevalveasutuse osakaalu.

Muudatusettepanek 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada vastutavalt 
töötlejalt või volitatud töötlejalt 
juurdepääs:

Pädeval järelevalveasutusel on 
uurimisvolitused, et saada vastutavalt 
töötlejalt või volitatud töötlejalt 
juurdepääs:

Or. en

Muudatusettepanek 2628
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal järelevalveasutusel on Artikli 51 alusel on pädeval
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uurimisvolitused, et saada vastutavalt 
töötlejalt või volitatud töötlejalt 
juurdepääs:

järelevalveasutusel uurimisvolitused, et 
saada vastutavalt töötlejalt või volitatud 
töötlejalt juurdepääs:

Or. en

Muudatusettepanek 2629
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõikidele isikuandmetele ja kogu 
teabele, mis on vajalik tema kohustuste 
täitmiseks;

a) kõikidele isikuandmetele, kõigile 
dokumentidele ja kogu teabele, mis on 
vajalik tema kohustuste täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2630
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tööruumidele, sealhulgas kõikidele 
andmetöötlusseadmetele ja vahenditele, 
kui on piisavalt põhjust arvata, et seal 
toimub käesoleva määruse vastane 
tegevus.

b) tööruumidele, sealhulgas kõikidele 
andmetöötlusseadmetele ja vahenditele.

Or. en

Selgitus

Ilma antud lauseosa väljajätmiseta võivad vastutavad töötlejad vältida kohapealset kontrolli, 
vaidlustades „piisava põhjuse” esinemise. Sellistel juhtudel saab uurimine aset leida üksnes 
pärast kohtuotsust ning tekkinud viivituse jooksul võidakse asitõendid hävitada.
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Muudatusettepanek 2631
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tööruumidele, sealhulgas kõikidele 
andmetöötlusseadmetele ja vahenditele, 
kui on piisavalt põhjust arvata, et seal 
toimub käesoleva määruse vastane tegevus.

b) tööruumidele, sealhulgas kõikidele 
andmetöötlusseadmetele ja vahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 2632
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igal järelevalveasutusel on õigus juhtida 
õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.

3. Igal järelevalveasutusel on õigus juhtida 
õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 75 lõikele 2.

Or. hu

Muudatusettepanek 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igal järelevalveasutusel on õigus juhtida 
õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt artikli 
74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.

3. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 
juhtida õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.
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Or. en

Muudatusettepanek 2634
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igal järelevalveasutusel on õigus juhtida 
õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.

3. Artikli 51 alusel on pädeval 
järelevalveasutusel õigus juhtida 
õigusasutuste tähelepanu käesoleva 
määruse rikkumisele ja osaleda 
kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 
artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul.

4. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 2636
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal järelevalveasutusel on õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul.

4. Artikli 51 alusel on pädeval 
järelevalveasutusel õigus 
haldusõigusrikkumise korral kohaldada 
sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 
ja 6 osutatud rikkumiste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 2637
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalveasutus maksab väidetava 
ebaseadusliku töötlemise kohta teavet 
jaganud informaatorile tasu, mis 
moodustab 20 protsenti igast lõikes 4 
kehtestatud trahvist, mis määratakse 
saadud teabe alusel läbi viidud uurimuse 
tulemusena. Tasumise kord näeb ette, et 
informaatori isikuandmeid kaitstakse 
avalikustamise eest ja kehtestatakse sätted 
anonüümsetele informaatoritele tasu 
maksmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga järelevalveasutus peab koostama oma 
tegevuse kohta aastaaruande. Aruanne 
esitatakse riigi parlamendile ning tehakse 

Iga järelevalveasutus peab koostama oma 
tegevuse kohta aastaaruande. Aruanne 
esitatakse vastava riigi parlamendile ja/või 
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kättesaadavaks avalikkusele, komisjonile ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogule.

teistele õigusaktidega määratud avaliku 
sektori asutustele ning tehakse 
kättesaadavaks avalikkusele, komisjonile ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogule.

Or. es

Muudatusettepanek 2639
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga järelevalveasutus peab koostama oma 
tegevuse kohta aastaaruande. Aruanne 
esitatakse riigi parlamendile ning tehakse 
kättesaadavaks avalikkusele, komisjonile ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogule.

Iga järelevalveasutus peab koostama oma 
tegevuse kohta aruande vähemalt iga kahe 
aasta järel. Aruanne esitatakse riigi 
parlamendile ning tehakse kättesaadavaks 
avalikkusele, komisjonile ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 2640
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Juhtiv asutus

1. Kui isikuandmete töötlemine toimub 
liidus asuva vastutava töötleja või 
volitatud töötleja tegevuse käigus ning 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis 
või kui töödeldakse mitme liikmesriigi 
elanike isikuandmeid, tegutseb vastutava 
töötleja või volitatud töötleja peamise 
tegevuskoha järelevalveasutus vastutava 
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töötleja või volitatud töötleja ühtse 
kontaktpunktina.
2. Juhtiv asutus tagab koostöö igas 
järelevalveprotsessi staadiumis kaasatud 
asutustega vastutava töötleja või volitatud 
töötleja vastu lõike 1 tähenduses. Selleks 
esitab juhtiv asutus kogu asjakohase teabe 
ja konsulteerib teiste asutustega enne 
meetmete võtmist eesmärgiga tekitada 
siduvaid õiguslikke tagajärgi vastutava 
töötleja või volitatud töötleja suhtes 
lõike 1 tähenduses.
3. Kui vastutav töötleja ei oma 
tegevuskohta liidus ja töötlemise käigus 
kahjustatakse erinevate liikmesriikide
kodanikke käesoleva määruse 
reguleerimisalas, määravad asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutused vastutava 
töötleja või volitatud töötleja ühtse 
kontaktpunktina tegutseva 
järelevalveasutuse.

Or. en

Muudatusettepanek 2641
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a

Juhtiv asutus ja järjepidevus
1. Kui andmesubjekt esitab isikuandmete 
töötlemisel nõude oma käesolevast 
määrusest tulenevate õiguste rikkumise 
tõttu või kui on vaja tagada käesoleva 
määruse ühtne kohaldamine artikli 46 
tähenduses, kohaldatakse järgmist 
menetlust:
a) kui osaleb andmesubjekt: 
andmesubjekti suhtes pädev 
järelevalveasutus on juhtiv asutus;



AM\929533ET.doc 13/179 PE506.170v02-00

ET

b) kui andmesubjekt ei osale: kui 
isikuandmete töötlemine toimub liidus 
asuva vastutava töötleja või volitatud 
töötleja tegevuse käigus ning vastutav 
töötleja või volitatud töötleja omab 
tegevuskohta mitmes liikmesriigis või kui 
isikuandmeid töötlevad mitmes 
liikmesriigis asuvad isikud, on vastutava 
töötleja või volitatud töötleja peamise 
tegevuskoha järelevalveasutus vastutava 
töötleja või volitatud töötleja suhtes 
ainuke kontaktpunkt ja juhtiv asutus.
2. Juhtiv asutus tagab kooskõlastatuse 
teiste osalevate järelevalveasutustega 
järelevalvemenetluse mis tahes etapis. Sel 
eesmärgil esitab ta kogu olulise teabe ja 
konsulteerib teiste osalevate 
järelevalveasutustega enne seda, kui ta 
võtab vastu õiguslike tagajärgedega 
meetmed. Juhtiv asutus võtab täiel määral 
arvesse osalevate järelevalveasutuste 
arvamusi. Juhtiv asutus peab 
järelevalvemenetluse mis tahes etapis 
kaasama ka komisjoni.
Kui osalevad järelevalveasutused on 
juhtiva asutuse juhtimisel koos 
komisjoniga leidnud nelja nädala jooksul 
ühise lahenduse, kehtib see lahendus ka 
ilma, et Euroopa Andmekaitsenõukogu 
peaks selle küsimusega tegelema. 
Andmesubjekti, vastutava töötleja või 
volitatud töötleja kasutada on käesolevas 
määruses kirjeldatud või kõik muud 
üldkehtivad edasikaebamise võimalused.
Kui osalevad järelevalveasutused ei ole 
juhtiva asutuse juhtimisel koos 
komisjoniga leidnud nelja nädala jooksul 
ühist lahendust, tegeleb küsimusega 
Euroopa Andmekaitsenõukogu. Selleks 
algatab juhtiv asutus käesoleva määruse 
alusel vastavad meetmed.
3. Kui Euroopa Andmekaitsenõukogu on 
koos komisjoniga leidnud kaheksa nädala 
jooksul ühise lahenduse, kehtib see 
lahendus. Andmesubjekti, vastutava 
töötleja või volitatud töötleja kasutada on 
käesolevas määruses kirjeldatud või kõik 
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muud üldkehtivad edasikaebamise 
võimalused.
Kui Euroopa Andmekaitsenõukogu ei ole 
koos komisjoniga leidnud kaheksa nädala 
jooksul ühist lahendust, volitatakse ja 
kohustatakse komisjoni esitama järgmise 
nelja nädala jooksul delegeeritud 
õigusakti raames lahendus, võttes arvesse 
Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust. 
Kui ta seda ei tee, on kõikide osalejate, 
sealhulgas seadusandja kasutada 
käesolevas määruses kirjeldatud või kõik 
muud üldkehtivad edasikaebamise 
võimalused, see kehtib eelkõige 
andmesubjekti, vastutava töötleja või 
volitatud töötleja suhtes.
4. Kui parlament või nõukogu esitab 
delegeeritud õigusakti suhtes selleks 
ettenähtud menetluse kohaselt sisulise 
vastuväite, peab komisjon algatama 
selleks ettenähtud menetluse kohaselt 
seadusandliku algatuse. Kõikide osalejate 
kasutada on käesolevas määruses 
kirjeldatud või kõik muud üldkehtivad 
edasikaebamise võimalused, see kehtib 
eelkõige andmesubjekti, vastutava töötleja 
või volitatud töötleja suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 2642
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Juhtiv asutus

1. Kui esitatakse kaebusi, algatatakse 
uurimist või muud kontrollitegevust 
isikuandmete töötlemise suhtes enam kui 
ühes liikmesriigis asutatud vastutava või 
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volitatud töötleja tegevuse raames või kui 
töötlemine puudutab elanikke enam kui 
ühes liikmesriigis, teavitab iga asjaomane 
järelevalveasutus enne igasuguste 
menetluste alustamist sellest teisi 
asjaomaseid järelevalveasutusi. Igaüks 
nendest asjaomastest järelevalveasutustest 
võib taotleda lisateavet, koostööd teavitava 
asutusega artiklites 55 ja 56 sätestatud 
tingimustel või kõikide asjaomaste 
järelevalveasutuste kooskõlastatud 
tegevust vastavalt lõikele 3.
2. Asjaomane järelevalveasutus esitab 
teistele asjaomastele asutustele meetme 
eelnõu või muu asjaomase teabe, 
sealhulgas asjaolude kokkuvõtte ja 
juriidilise raporti enne meetme võtmist 
kaebuste, uurimiste või muu 
kontrollitegevuse suhtes algatatud ja 
vastutavale või volitatud töötlejale või 
andmesubjektidele õiguslikke tagajärgi 
tekitava menetluse lõpetamiseks.
3. Kui asjaomane järelevalveasutus 
taotleb kõikide asjassepuutuvate 
järelevalveasutuste kooskõlastatud 
tegutsemist, tegutseb selle liikmesriigi 
järelevalveasutus, kus on vastutava või 
volitatud töötleja põhitegevuskoht, juhtiva 
asutusena ja asjassepuutuvate 
järelevalveasutuste nimel ning nendega 
kokkuleppel kõikides 
järelevalvemenetluste etappides.
Selleks esitab ta konkreetselt 
asjassepuutuvatele järelevalveasutustele 
meetmete eelnõu.
4. Kui mõni järelevalveasutustest 
vaidlustab meetmete eelnõu kolme nädala 
jooksul pärast kõnealuse eelnõu esitamist, 
käsitletakse asja koos Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga vastavalt 
artiklile 58.
5. Kui ükski järelevalveasutus eelnõud ei 
vaidlusta, võtavad kõik 
järelevalveasutused kavandatud otsuse 
vastu ja rakendavad seda riiklikul 
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tasandil.
6. Kui juhtiv asutus ei tegutse ühe kuu 
jooksul alates ühe või mitme asjaomase 
asutuse taotluse saamisest, on need 
asutused pädevad võtma ajutisi meetmeid, 
ning nad esitavad asja artiklis 58 
sätestatud korras Euroopa 
Andmekaitsenõukogule. 

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 praktikas 
rakendada, kui menetlus on algatatud andmesubjekti kaebusega.

Muudatusettepanek 2643
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa 
ja eelneva konsulteerimise taotlusi, 
kontrolle ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis.

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva 
konsulteerimise taotlusi, kontrolle ja 
kiireteabe edastamist juhtumite alustamise 
ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine tuleneb artikli 34 muudatusest.
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Muudatusettepanek 2644
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa ja 
eelneva konsulteerimise taotlusi, kontrolle 
ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis.

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa ja 
eelneva konsulteerimise taotlusi, kontrolle 
ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis. 
Artikli 51 lõikes 2 osutatud juhtiv 
järelevalveasutus tagab koostöö osalevate 
asjakohaste asutustega ja tegutseb 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
keskse kontaktpunktina.

Or. en

Muudatusettepanek 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
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järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa 
ja eelneva konsulteerimise taotlusi, 
kontrolle ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad
tõenäoliselt andmesubjekte mitmes 
liikmesriigis.

järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva 
konsulteerimise taotlusi, kontrolle ja 
kiireteabe edastamist juhtumite alustamise 
ning nende käigu kohta, kui 
andmesubjektid mitmes liikmesriigis 
võivad tõenäoliselt põhjustada 
andmesubjektide suhtes ebasoodsaid 
õiguslikke tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 2646
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa ja 
eelneva konsulteerimise taotlusi, kontrolle 
ja kiireteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
töötlemistoimingud mõjutavad tõenäoliselt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis.

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 
teavet ja osutavad vastastikust abi 
käesoleva määruse järjepidevaks 
rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 
kehtestavad meetmed omavaheliseks 
tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 
hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa ja 
eelneva konsulteerimise taotlusi, kontrolle
ja kiirteabe edastamist juhtumite 
alustamise ning nende käigu kohta, kui 
vastutaval töötleja või volitatud töötleja 
tegevuskoht on mitmes liikmesriigis või 
kui töötlemistoimingud mõjutavad 
tõenäoliselt andmesubjekte mitmes 
liikmesriigis. Artiklis 54 a määratletud 
juhtiv asutus tagab kooskõlastatuse 
asjakohaste järelevalveasutustega ja 
tegutseb vastutava töötleja või volitatud 
töötleja ühtse kontaktpunktina.

Or. en

Muudatusettepanek 2647
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise 
käigu kohta või täitemeetmeid, et 
katkestada või keelata käesoleva määruse 
vastased töötlemistoimingud.

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata käesoleva määruse vastased
töötlemistoimingud.

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata töötlemistoimingud, mille vastuolu
käesoleva määrusega on tõestatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata käesoleva määruse vastased 
töötlemistoimingud.

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 
nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 
järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 
hiljem kui 15 päeva pärast taotluse saamist. 
Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 
asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 
kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 
keelata käesoleva määruse vastased 
töötlemistoimingud.

Or. es

Muudatusettepanek 2650
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 55 lõikes 4 sätestatud juhtumil 
oleneb abitaotlusega teostada soovitava 
meetme lubatavus taotluse esitanud 
asutuse õigusest; abi andmise 
õiguspärasus lähtub taotluse saanud 
asutuse õigusest.

Or. de

Muudatusettepanek 2651
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutused esitavad teiste 
järelevalveasutuste taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil ja 
võimalikult kiiresti, kasutades selleks 

6. Järelevalveasutused esitavad teiste 
järelevalveasutuste taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil ja 
võimalikult kiiresti, kasutades selleks 
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tüüpvormi. tüüpvormi. Nii taotluseid esitades kui ka 
elektrooniliste sidevahendite abil 
edastades kasutatakse siseturu 
infosüsteemi.

Or. de

Muudatusettepanek 2652
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastastikuse abi taotluse alusel võetud 
meetmete eest tasu ei nõuta.

7. Vastastikuse abi taotluse alusel võetud 
meetmete eest taotluse esitanud 
järelevalveasutuselt tasu ei nõuta.

Or. de

Muudatusettepanek 2653
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui järelevalveasutus ei tegutse ühe kuu 
jooksul pärast teiselt järelevalveasutuselt 
taotluse saamist, on taotluse esitanud 
järelevalveasutusel õigus võtta oma 
liikmesriigi territooriumil ajutine meede 
kooskõlas artikli 51 lõikega 1 ning esitada 
asi Euroopa Andmekaitsenõukogule 
artiklis 57 osutatud korras.

8. Kui järelevalveasutus ei reageeri ühe 
kuu jooksul pärast lõikes 2 määratud 
tähtaega teiselt järelevalveasutuselt 
taotluse saamisele, on taotluse esitanud 
järelevalveasutusel õigus võtta oma 
liikmesriigi territooriumil ajutine meede 
kooskõlas artikli 51 lõikega 1 ning esitada 
asi Euroopa Andmekaitsenõukogule 
artiklis 57 osutatud korras. Ta võib võtta 
artikli 53 kohaseid ajutisi meetmeid oma 
liikmesriigi territooriumil, kui veel 
lõpetamata abistamise alusel ei saa võtta 
lõplikke meetmeid.

Or. de
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Muudatusettepanek 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui järelevalveasutus ei tegutse ühe kuu
jooksul pärast teiselt järelevalveasutuselt 
taotluse saamist, on taotluse esitanud 
järelevalveasutusel õigus võtta oma 
liikmesriigi territooriumil ajutine meede 
kooskõlas artikli 51 lõikega 1 ning esitada 
asi Euroopa Andmekaitsenõukogule 
artiklis 57 osutatud korras.

8. Kui järelevalveasutus ei tegutse 
15 päeva jooksul pärast teiselt 
järelevalveasutuselt taotluse saamist, on 
taotluse esitanud järelevalveasutusel õigus 
võtta oma liikmesriigi territooriumil ajutine 
meede kooskõlas artikli 51 lõikega 1 ning 
esitada asi Euroopa 
Andmekaitsenõukogule artiklis 57 osutatud 
korras.

Or. es

Muudatusettepanek 2655
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võib täpsemalt kindlaks 
määrata käesolevas artiklis osutatud 
vastastikuse abistamise vormi ja korra 
ning järelevalveasutuste ning 
järelevalveasutuste ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu vahelise 
elektroonilise teabevahetuse korra, 
eelkõige lõikes 6 osutatud tüüpvormi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2656
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võib täpsemalt kindlaks 
määrata käesolevas artiklis osutatud 
vastastikuse abistamise vormi ja korra ning 
järelevalveasutuste ning 
järelevalveasutuste ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu vahelise
elektroonilise teabevahetuse korra, 
eelkõige lõikes 6 osutatud tüüpvormi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

10. Komisjonil on kooskõlas artikliga 86 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga täpsemalt kindlaks määrata 
vastastikuse abistamise vorm ja kord ning 
järelevalveasutuste ning 
järelevalveasutuste ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu vaheline
elektroonilise teabevahetuse kord, eelkõige 
lõikes 6 osutatud tüüpvorm.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatus, mis asendab kontrollimenetlused delegeeritud õigusaktidega, et 
tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasamine otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 2657
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võib täpsemalt kindlaks 
määrata käesolevas artiklis osutatud 
vastastikuse abistamise vormi ja korra ning 
järelevalveasutuste ning 
järelevalveasutuste ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu vahelise 
elektroonilise teabevahetuse korra, 
eelkõige lõikes 6 osutatud tüüpvormi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

10. Euroopa Andmekaitsenõukogu võib 
täpsemalt kindlaks määrata käesolevas 
artiklis osutatud vastastikuse abistamise 
vormi ja korra ning järelevalveasutuste 
ning järelevalveasutuste ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu vahelise 
elektroonilise teabevahetuse korra, 
eelkõige lõikes 6 osutatud tüüpvormi.
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Or. en

Muudatusettepanek 2658
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui töötlemistoimingud võivad 
tõenäoliselt mõjutada andmesubjekte 
mitmes liikmesriigis, on iga kõnealuse 
liikmesriigi järelevalveasutusel õigus 
osaleda vastavalt vajadusele 
ühisülesannetes või -operatsioonides. 
Pädev järelevalveasutus esitab iga 
kõnealuse liikmesriigi 
järelevalveasutusele kutse osaleda 
asjaomases ühisülesandes või -
operatsioonis ja vastab viivitamata 
järelevalveasutuse taotlusele 
operatsioonides osaleda.

2. Juhul kui töötlemistoimingud võivad 
tõenäoliselt mõjutada ebasoodsalt 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis, on iga 
kõnealuse liikmesriigi järelevalveasutusel 
õigus osaleda vastavalt vajadusele 
ühisülesannetes või -operatsioonides. 
Pädev järelevalveasutus vastab viivitamata 
järelevalveasutuse taotlusele 
operatsioonides osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 2659
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui töötlemistoimingud võivad 
tõenäoliselt mõjutada andmesubjekte 
mitmes liikmesriigis, on iga kõnealuse 
liikmesriigi järelevalveasutusel õigus 
osaleda vastavalt vajadusele 
ühisülesannetes või -operatsioonides. 
Pädev järelevalveasutus esitab iga 
kõnealuse liikmesriigi järelevalveasutusele 
kutse osaleda asjaomases ühisülesandes või 
-operatsioonis ja vastab viivitamata 

2. Juhul kui vastutaval töötleja või 
volitatud töötleja tegevuskoht on mitmes 
liikmesriigis või töötlemistoimingud 
võivad tõenäoliselt mõjutada 
andmesubjekte mitmes liikmesriigis, on iga 
kõnealuse liikmesriigi järelevalveasutusel 
õigus osaleda vastavalt vajadusele 
ühisülesannetes või -operatsioonides. 
Artiklis 54 a määratletud juhtiv asutus
esitab iga kõnealuse liikmesriigi 
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järelevalveasutuse taotlusele 
operatsioonides osaleda.

järelevalveasutusele kutse osaleda 
asjaomases ühisülesandes või -
operatsioonis ja vastab viivitamata 
järelevalveasutuse taotlusele 
operatsioonides osaleda. Juhtiv asutus 
tegutseb vastutava töötleja või volitatud 
töötleja ühtse kontaktpunktina.

Or. en

Muudatusettepanek 2660
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutused kehtestavad 
spetsiaalsete koostöömeetmete praktilised 
aspektid.

4. Järelevalveasutused kehtestavad oma 
kodukorras spetsiaalsete koostöömeetmete 
praktilised aspektid. Kodukord 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui järelevalveasutus ei täida ühe 
kuu jooksul lõikes 2 nimetatud kohustust, 
on teisel järelevalveasutusel õigus võtta 
ajutine meede oma liikmesriigi 
territooriumil vastavalt artikli 51 lõikele 1.

5. Juhul kui järelevalveasutus ei täida 
15 päeva jooksul lõikes 2 nimetatud 
kohustust, on teisel järelevalveasutusel 
õigus võtta ajutine meede oma liikmesriigi 
territooriumil vastavalt artikli 51 lõikele 1.

Or. es
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Muudatusettepanek 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta
meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Enne kui pädev järelevalveasutus võtab 
vastu lõikes 2 osutatud meetme, edastab 
see pädev järelevalveasutus meetme 
eelnõu Euroopa Andmekaitsenõukogule ja 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 2663
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta 
meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta 
meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 2664
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 
lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta

1. Enne kui pädev järelevalveasutus võtab 
vastu lõikes 2 osutatud meetme, edastab 
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meetme eelnõu Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

see pädev järelevalveasutus meetme 
eelnõu Euroopa Andmekaitsenõukogule ja 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 2665
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on seotud töötlemistoimingutega, mis on 
seotud kaupade või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 
nende käitumise jälgimisega, või

a) on seotud isikuandmete
töötlemistoimingutega, mis on seotud 
andmesubjektidele mõeldud kaupade või 
teenuste pakkumisega andmesubjektidele 
mitmes liikmesriigis, kooskõlas artikli 3 
lõikega 2 ja kui vastutav töötleja ei ole 
määranud esindajat liidus, või

Or. en

Muudatusettepanek 2666
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on seotud töötlemistoimingutega, mis on 
seotud kaupade või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 
nende käitumise jälgimisega, või

a) on seotud isikuandmete 
töötlemistoimingutega, mis on seotud 
kaupade või teenuste pakkumisega 
andmesubjektidele mitmes liikmesriigis, 
kui liitu mittekuuluv vastutav töötleja või 
volitatud töötleja ei nimeta esindajat liidu 
territooriumil, või

Or. en
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Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest mõnede muudatustega.

Muudatusettepanek 2667
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on suunatud sellise töötlemistoimingute 
loetelu vastuvõtmisele, mille puhul 
kohaldatakse eelnevat konsulteerimist 
vastavalt artikli 34 lõikele 5, või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2668
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) on suunatud siduvate 
ettevõtluseeskirjade heakskiitmisele 
artikli 43 tähenduses.

f) on suunatud siduvate 
ettevõtluseeskirjade heakskiitmisele 
artikli 38 b tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 2669
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) lubab töödelda seoses uurimustööga, 
kooskõlas artikli 81 lõikega 3 ja/või artikli 
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83 lõikega 3.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2670
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 
järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 
meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56.

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 
järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 
meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56 või kui pädev järelevalveasutus 
ei nõustu juhtiva asutuse esitatud meetme 
eelnõuga.

Or. en

Muudatusettepanek 2671
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 
järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 
meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui pädev 
asutus ei esita lõikes 2 osutatud meetme 
eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
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kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56.

kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2672
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 
järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 
meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56.

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 
Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 
küsimuse käsitlemist järjepidevuse 
mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 
järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 
meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 
kohustust vastavalt artiklile 55 või 
ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 
artiklile 56 või kui pädev järelevalveasutus 
ei ole nõus artikli 54 a lõike 5 kohaselt 
mõne teise asjaomase järelevalveasutuse 
või juhtiva asutuse esitatud meetme 
eelnõuga.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 54 a (uus) kohta tehtud ettepanekuga.

Muudatusettepanek 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 4



AM\929533ET.doc 31/179 PE506.170v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
nõuda mis tahes küsimuse käsitlemist 
järjepidevuse mehhanismi abil.

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
enda nimel tegutsedes ja sidusrühma
taotlusel nõuda mis tahes küsimuse 
käsitlemist järjepidevuse mehhanismi abil.

Or. en

Selgitus

Kui määruse kohaldamisel tekivad vastuolud, mis ohustavad ühtlustatud rakendamist ja 
mõjutavad konkreetseid sidusrühmasid, tuleks anda mõjutatud sidusrühmadele õigus 
lahendada oma probleemid järjepidevuse mehhanismi raames.

Muudatusettepanek 2674
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
nõuda mis tahes küsimuse käsitlemist 
järjepidevuse mehhanismi abil.

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 
kohaldamise tagamiseks võib komisjon 
enda nimel tegutsedes ja sidusrühma 
taotlusel nõuda mis tahes küsimuse 
käsitlemist järjepidevuse mehhanismi abil.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2675
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
teavitab viivitamata elektrooniliselt 
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 
komisjoni talle edastatud asjakohasest 
teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 
tõlkimise.

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
teavitab põhjendamatu viivituseta
elektrooniliselt Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 
komisjoni talle edastatud asjakohasest 
teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 
korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 
tõlkimise.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse ühe nädala 
jooksul pärast lõike 5 kohase teabe saamist, 
kui komitee teeb sellekohase otsuse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel või kui 
mis tahes järelevalveasutus või komisjon 
esitab selleks taotluse. Arvamus võetakse 
vastu ühe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust 
ning avalikustab arvamuse.

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse ühe nädala 
jooksul pärast lõike 5 kohase teabe saamist, 
kui komitee teeb sellekohase otsuse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel või kui 
komisjon esitab selleks taotluse. Arvamus 
võetakse vastu ühe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust 
ning avalikustab arvamuse.

Or. es
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Muudatusettepanek 2677
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse ühe nädala
jooksul pärast lõike 5 kohase teabe saamist, 
kui komitee teeb sellekohase otsuse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel või kui 
mis tahes järelevalveasutus või komisjon 
esitab selleks taotluse. Arvamus võetakse 
vastu ühe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust 
ning avalikustab arvamuse.

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab
küsimuse kohta oma arvamuse kahe 
nädala jooksul pärast lõike 5 kohase teabe 
saamist, kui komitee teeb sellekohase 
otsuse liikmete lihthäälteenamuse alusel 
või kui mis tahes järelevalveasutus või 
komisjon esitab selleks taotluse. Arvamus 
võetakse vastu kuue nädala jooksul 
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust 
ning avalikustab arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 2678
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse ühe nädala
jooksul pärast lõike 5 kohase teabe saamist, 
kui komitee teeb sellekohase otsuse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel või kui 
mis tahes järelevalveasutus või komisjon 
esitab selleks taotluse. Arvamus võetakse 
vastu ühe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu esitab 
küsimuse kohta oma arvamuse kahe 
nädala jooksul pärast lõike 5 kohase teabe 
saamist, kui komitee teeb sellekohase 
otsuse liikmete lihthäälteenamuse alusel 
või kui mis tahes järelevalveasutus või 
komisjon esitab selleks taotluse. Arvamus 
võetakse vastu kahe kuu jooksul Euroopa 
Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab 
arvamusest viivitamata lõigetes 1 ja 3 
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osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevat järelevalveasutust
ning avalikustab arvamuse.

osutatud järelevalveasutust, komisjoni ja 
artikli 51 alusel pädevaid
järelevalveasutusi ning avalikustab 
arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 
artikli 51 alusel pädev järelevalveasutus 
arvestavad Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamusega ja kahe nädala jooksul pärast 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 
arvamuse kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

8. Lõikes 1 osutatud pädev
järelevalveasutus ja artikli 51 alusel pädev 
järelevalveasutus arvestavad Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamusega ja kahe 
nädala jooksul pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistujalt arvamuse 
kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 2680
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 
artikli 51 alusel pädev järelevalveasutus 
arvestavad Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamusega ja kahe nädala jooksul pärast 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 
artikli 51 lõike 1 alusel pädevad 
järelevalveasutused arvestavad täielikult
Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamustega ja kahe nädala jooksul pärast 
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arvamuse kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 
arvamuse kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 2681
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 
artikli 51 alusel pädev järelevalveasutus 
arvestavad Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamusega ja kahe nädala jooksul pärast 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 
arvamuse kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

8. Lõikes 1 osutatud pädev
järelevalveasutus ja artikli 51 alusel pädev 
järelevalveasutus arvestavad Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamusega ja kahe 
nädala jooksul pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistujalt arvamuse 
kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 2682
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 
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artikli 51 alusel pädev järelevalveasutus
arvestavad Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamusega ja kahe nädala jooksul pärast 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 
arvamuse kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

artikli 51 lõike 1 alusel pädevad
järelevalveasutused arvestavad Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamusega ja kahe 
nädala jooksul pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu eesistujalt arvamuse 
kohta saadud teavet annavad 
elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 
Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 
ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 
eelnõu juurde või seda muudetakse ning 
edastavad vajaduse korral meetme 
muudetud eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 2683
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kui komisjonil on kavas algatada 
võetud meetmete tõttu pädeva 
järelevalveasutuse liikmesriigi suhtes 
rikkumismenetlus, annab ta Euroopa 
Andmekaitsenõukogule eelnevalt 
võimaluse arvamuse avaldamiseks ja 
teavitab teda menetluse käigust. 
Liikmesriik annab pädevale 
järelevalveasutusele rikkumismenetluse 
igas etapis võimaluse arvamuse 
avaldamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 2684
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kui artikli 54 a kohane juhtiv asutus 
ei kavatse järgida Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamust, teavitab 
ta sellest Euroopa Andmekaitsenõukogu 
kirjalikult ühe kuu jooksul ning esitab 
põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 2685
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Kui Euroopa Andmekaitsenõukogu 
on endiselt lõike 9 kohaselt vastu 
järelevalveasutuse meetmele, võib ta 
teavitada komisjoni ja paluda sellel 
esitada juhtivale asutusele põhjendatud 
soovitus.

Or. en

Muudatusettepanek 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Komisjoni arvamus

1. Kümne nädala jooksul pärast küsimuse 
tõstatamist vastavalt artiklile 58 või 
vähemalt kuue nädala jooksul artiklis 61 
sätestatud juhul võib komisjon määruse 
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nõuetekohaseks ja järjepidevaks 
kohaldamiseks võtta vastu arvamuse 
artiklite 58 või 61 kohaselt tõstatatud 
küsimuste kohta.
2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus igati komisjoni 
arvamusega ning teavitab komisjoni ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sellest, 
kas jäädakse meetme eelnõu juurde või 
soovitakse seda muuta.
3. Lõikes 1osutatud ajavahemiku jooksul 
ei võta järelevalveasutus meetme eelnõud 
vastu.
4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kümne nädala jooksul pärast küsimuse 
tõstatamist vastavalt artiklile 58 või 
vähemalt kuue nädala jooksul artiklis 61 
sätestatud juhul võib komisjon määruse 
nõuetekohaseks ja järjepidevaks 
kohaldamiseks võtta vastu arvamuse 
artiklite 58 või 61 kohaselt tõstatatud 
küsimuste kohta.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 2688
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kümne nädala jooksul pärast küsimuse 
tõstatamist vastavalt artiklile 58 või 
vähemalt kuue nädala jooksul artiklis 61 
sätestatud juhul võib komisjon määruse 
nõuetekohaseks ja järjepidevaks 
kohaldamiseks võtta vastu arvamuse 
artiklite 58 või 61 kohaselt tõstatatud 
küsimuste kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus igati komisjoni 
arvamusega ning teavitab komisjoni ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sellest, 
kas jäädakse meetme eelnõu juurde või 
soovitakse seda muuta.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2690
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus igati komisjoni 
arvamusega ning teavitab komisjoni ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sellest, 
kas jäädakse meetme eelnõu juurde või 
soovitakse seda muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1osutatud ajavahemiku jooksul 
ei võta järelevalveasutus meetme eelnõud 
vastu.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2692
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1osutatud ajavahemiku jooksul 
ei võta järelevalveasutus meetme eelnõud 
vastu.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2693
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1osutatud ajavahemiku jooksul 
ei võta järelevalveasutus meetme eelnõud 
vastu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2695
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 

välja jäetud
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ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 2696
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse.

Or. en

Selgitus

Lisanõue oodata vastuvõtmisega veel üks kuu ei tundu põhjendatud ega vajalik.

Muudatusettepanek 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse.
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Or. en

Muudatusettepanek 2698
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul ning esitab 
põhjenduse. Sellisel juhul ei võeta meetme 
eelnõu vastu veel ühe kuu jooksul.

4. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu ühe kuu jooksul 
ning esitab põhjenduse. Põhjendus tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2699
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase arvamuse, arvestab asjaomane 
järelevalveasutus igati komisjoni 
arvamusega ning teavitab komisjoni ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sellest, 
kas jäädakse meetme eelnõu juurde või 
soovitakse seda muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 2700
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Meetme eelnõu peatamine

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:
a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 2701
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
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Meetme eelnõu peatamine
1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:
a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Meetme eelnõu peatamine

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
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kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:
a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 2703
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Meetme eelnõu peatamine

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
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arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:
a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
võtta.

Or. en

Selgitus

Ei ole sobilik lasta Euroopa Komisjonil asutuse meetme eelnõu peatada.

Muudatusettepanek 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:

välja jäetud

a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
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ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
võtta.

Or. es

Muudatusettepanek 2705
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:

välja jäetud

a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või
b) artikli 62 lõike 1 punkti a kohase 
meetme vastuvõtmiseks.
2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 kuud.
3. Lõikes 2 osutatud ajavahemikul ei või 
järelevalveasutus meetme eelnõud vastu 
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võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 2706
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine või oleks määruse 
kohaldamine ebaühtlane, võib komisjon 
võtta vastu põhjendatud otsuse, milles 
nõutakse järelevalveasutuselt meetme 
eelnõu vastuvõtmise peatamist, võttes 
arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamust, mis on koostatud artikli 58 
lõike 7 või artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui 
seda on vaja:

1. Ühe kuu jooksul pärast artikli 59 
lõikes 4 osutatud teatise esitamist ja juhul 
kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi selles 
osas, kas meetme eelnõuga tagatakse 
käesoleva määruse nõuetekohane 
kohaldamine, võib komisjon võtta vastu 
põhjendatud otsuse, milles nõutakse 
järelevalveasutuselt meetme eelnõu 
vastuvõtmise peatamist, võttes arvesse 
Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust, 
mis on koostatud artikli 58 lõike 7 või 
artikli 61 lõike 2 kohaselt, kui seda on vaja:

Or. de

Muudatusettepanek 2707
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu lahkarvamuste 
ühitamiseks, kui see on veel võimalik, või

a) järelevalveasutuse ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu tugevate 
lahkarvamuste ühitamiseks, kui see on veel 
võimalik, või

Or. de
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Muudatusettepanek 2708
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 12 nädalat.

2. Komisjon määrab kindlaks peatamise 
kestuse, mis ei ületa 8 nädalat.

Or. de

Muudatusettepanek 2709
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 a
Parlamendi ja nõukogu teavitamine

Komisjon teavitab nõukogu ja parlamenti 
korrapäraselt, vähemalt korra poole aasta 
jooksul Euroopa Andmekaitsenõukogu 
eesistuja aruande alusel järjepidevuse 
mehhanismi raames käsitletud 
küsimustest ja toob sealjuures välja 
komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu järeldused 
käesoleva määruse ühtse rakendamise ja 
kohaldamise tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 2710
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule, asjaomasele 
vastutavale töötlejale või volitatud 
töötlejale ja komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et 
andmesubjektide huvide kaitsmiseks tuleb 
kiiresti tegutseda, eelkõige siis, kui on oht, 
et andmesubjekti õiguse kohtulikku 
kaitsmist võib praeguse seisundi muutmine 
märkimisväärselt takistada, või kui on vaja 
ära hoida olulisi puudusi või muudel 
põhjustel, võib ta erandina artiklis 58 
sätestatud korrast võtta viivitamata vastu 
piiratud kehtivusajaga ajutised meetmed. 
Järelevalveasutus edastab viivitamata 
kõnealused meetmed koos kõikide 
põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjekti
huvide kaitsmiseks pädevas 
järelevalveasutuses tuleb kiiresti tegutseda 
siis, kui on oht, et andmesubjekti õiguse 
kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida selge 
andmetega seotud rikkumise või pädeva 
järelevalveasutuse põhjendamatu 
tegevusetusega seotud olulisi puudusi, 
võib ta erandina artiklis 58 sätestatud 
korrast võtta viivitamata vastu piiratud 
kehtivusajaga ajutised meetmed. 
Järelevalveasutus edastab viivitamata 
kõnealused meetmed koos kõikide 
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põhjendustega pädevale 
järelevalveasutusele, Euroopa 
Andmekaitsenõukogule, komisjonile ja 
vastutavale töötlejale või volitatud 
töötlejale.

Or. en

Muudatusettepanek 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

1. Erandlike asjaolude korral, kui 
järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule, asjaomasele 
vastutavale töötlejale või volitatud 
töötlejale ja komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 2713
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandlike asjaolude korral, kui 1. Erandlike asjaolude korral, kui 
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järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule ja komisjonile.

järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 
huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 
eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 
õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 
seisundi muutmine märkimisväärselt 
takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 
puudusi või muudel põhjustel, võib ta 
erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 
viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 
ajutised meetmed. Järelevalveasutus 
edastab viivitamata kõnealused meetmed 
koos kõikide põhjendustega Euroopa 
Andmekaitsenõukogule, komisjonile ja 
asjaomasele vastutavale töötlejale või 
volitatud töötlejale.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 
kohase meetme ja leiab, et lõplikud 
meetmed tuleb kiiresti vastu võtta, võib ta 
Euroopa Andmekaitsenõukogult taotleda
arvamuse viivitamatut esitamist, esitades 
kõnealuse taotluse ja lõplike meetmete 
kiireloomulisuse põhjused.

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 
kohase meetme, taotleb ta Euroopa 
Andmekaitsenõukogult arvamuse 
viivitamatut esitamist, esitades nõude ja 
lõplike meetmete kiireloomulisuse 
põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 2715
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 
kohase meetme ja leiab, et lõplikud 
meetmed tuleb kiiresti vastu võtta, võib ta 
Euroopa Andmekaitsenõukogult taotleda
arvamuse viivitamatut esitamist, esitades 
kõnealuse taotluse ja lõplike meetmete 
kiireloomulisuse põhjused.

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 
kohase meetme, taotleb ta Euroopa 
Andmekaitsenõukogult arvamuse 
viivitamatut esitamist, esitades taotluse ja 
lõplike meetmete kiireloomulisuse 
põhjused.

Or. en

Selgitus

Võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2716
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 a
Komisjoni sekkumine

1. Kümne nädala jooksul pärast küsimuse 
tõstatamist vastavalt artiklile 58 või 
vähemalt kuue nädala jooksul artiklis 61 
sätestatud juhul võib komisjon määruse 
nõuetekohaseks ja järjepidevaks 
kohaldamiseks võtta vastu põhjendatud 
soovituse artiklite 58 või 61 kohaselt 
tõstatatud küsimuste kohta.
2. Kui komisjon on võtnud vastu lõike 1 
kohase põhjendatud soovituse, arvestab 
asjaomane järelevalveasutus igati 
komisjoni soovitusega ning teavitab 
komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu sellest, kas 
jäädakse meetme eelnõu juurde või 
soovitakse seda muuta.
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3. Kui asjaomane järelevalveasutus ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, 
teavitab ta sellest komisjoni ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu ühe kuu jooksul 
ning esitab põhjenduse. Põhjendus 
tehakse avalikkusele kättesaadavaks.
Järelevalveasutus võib meetme eelnõu 
menetluse igal hetkel tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 2717
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktid Delegeeritud õigusaktid

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatus, millega kõik rakendusaktid asendatakse delegeeritud õigusaktidega, 
et tagada Euroopa Parlamendi täielik kaasatus otsustusprotsessis.

Muudatusettepanek 2718
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, et teha järgmist:

1. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, eesmärgiga:

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 2719
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusaktid, et teha järgmist:

1. Pärast Euroopa Andmekaitsenõukogu 
arvamuse taotlemist võib komisjon vastu 
võtta rakendusaktid, et teha järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 2720
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses talle järelevalveasutustelt 
vastavalt artiklile 58 või 61 edastatud 
küsimustega teha otsus käesoleva 
määruse eesmärkidele ja tingimustele 
vastava nõuetekohase rakendamise kohta, 
milles käsitletakse küsimust, mille suhtes 
on vastu võetud põhjendatud otsus 
vastavalt artikli 60 lõikele 1, või milles 
käsitletakse küsimust, mille suhtes 
järelevalveasutus ei võta vastu meetme 
eelnõud ja mille kohta on 
järelevalveasutus teatanud, et ta ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, mis 
on vastu võetud artikli 59 kohaselt;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2721
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses talle järelevalveasutustelt 
vastavalt artiklile 58 või 61 edastatud 
küsimustega teha otsus käesoleva 
määruse eesmärkidele ja tingimustele 
vastava nõuetekohase rakendamise kohta, 
milles käsitletakse küsimust, mille suhtes 
on vastu võetud põhjendatud otsus 
vastavalt artikli 60 lõikele 1, või milles 
käsitletakse küsimust, mille suhtes 
järelevalveasutus ei võta vastu meetme 
eelnõud ja mille kohta on 
järelevalveasutus teatanud, et ta ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, mis 
on vastu võetud artikli 59 kohaselt;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses talle järelevalveasutustelt 
vastavalt artiklile 58 või 61 edastatud 
küsimustega teha otsus käesoleva 
määruse eesmärkidele ja tingimustele 
vastava nõuetekohase rakendamise kohta, 
milles käsitletakse küsimust, mille suhtes 
on vastu võetud põhjendatud otsus 

välja jäetud
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vastavalt artikli 60 lõikele 1, või milles 
käsitletakse küsimust, mille suhtes 
järelevalveasutus ei võta vastu meetme 
eelnõud ja mille kohta on 
järelevalveasutus teatanud, et ta ei 
kavatse järgida komisjoni arvamust, mis 
on vastu võetud artikli 59 kohaselt;

Or. es

Muudatusettepanek 2723
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha artikli 59 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul otsus, milles 
teatatakse, kas artikli 58 lõike 2 punktis d 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklauslid on üldkehtivad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha artikli 59 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul otsus, milles 
teatatakse, kas artikli 58 lõike 2 punktis d 
osutatud isikuandmete kaitse 
standardklauslid on üldkehtivad;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 2725
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) täpsustada käesolevas jaos osutatud 
järjepidevuse mehhanismi kohaldamise 
vormi ja korda;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2726
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2727
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektide huvides 
nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud 

välja jäetud
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lõikes 1 osutatud juhtudega, võtab 
komisjon vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid vastavalt artikli 87 lõikes 3 
osutatud menetlusele. Nimetatud aktid 
kehtivad kuni 12 kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektide huvides 
nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud 
lõikes 1 osutatud juhtudega, võtab 
komisjon vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid vastavalt artikli 87 lõikes 3 
osutatud menetlusele. Nimetatud aktid 
kehtivad kuni 12 kuud.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2729
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmesubjektide huvides 
nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud 
lõikes 1 osutatud juhtudega, võtab 
komisjon vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid vastavalt artikli 87 lõikes 3 
osutatud menetlusele. Nimetatud aktid 
kehtivad kuni 12 kuud.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2730
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
kuulub ühe liikmesriigi järelevalveasutuse 
täitmisele kuuluv meede täitmisele 
kõikides liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2731
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui järelevalveasutus ei esita meetme 
eelnõud menetlemiseks järjepidevuse 
mehhanismi raames, rikkudes sel moel 
artikli 58 lõikeid 1–5, ei ole 
järelevalveasutuse meede õiguslikult 
kehtiv ega kuulu täitmisele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2732
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 63a
Edasikaebamise menetlus

Ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu 
kohtusüsteemi pädevusi, võib Euroopa 
Andmekaitsenõukogu avaldada siduvaid 
arvamusi, kui:
a) andmesubjekt või vastutav töötleja 
esitab kaebuse käesoleva määruse 
ebajärjepideva kohaldamise kohta 
liikmesriikides; ja
b) artiklites 58 kuni 63 kirjeldatud 
järjepidevusmehhanism ei ole suutnud 
tagada, et teatud meetme poolt on 
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmete 
lihthäälteenamus. Enne sellise arvamuse 
avaldamist võtab Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvesse kogu 
asjakohast teavet, mida pädev 
andmekaitseasutus saab edastada, 
sealhulgas huvitatud isikute seisukohti.

Or. en

Selgitus

Edasikaebamise menetlus on vajalik juhuks, kui liikmesriikides rakendatakse käesolevat 
määrust ebaühtlaselt ja juhul kui järjepidevusmehhanism ei toimi.

Muudatusettepanek 2733
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks komisjoni taotlusi, 
millele osutatakse artikli 66 lõike 1 
punktis b ja artikli 66 lõikes 2, ei küsi ega 
võta Euroopa Andmekaitsenõukogu vastu 

välja jäetud
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juhiseid teistelt isikutelt.

Or. en

Muudatusettepanek 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel,
komisjoni või teiste sidusrühmade taotluse 
korral eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 2735
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel, 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 2736
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või 
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 2737
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või 
komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist:

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 
käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 
Andmekaitsenõukogu omal algatusel või 
komisjoni või teiste sidusrühmade taotluse 
korral eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2738
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõustab komisjoni kõikides a) nõustab Euroopa institutsioone kõikides 
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isikuandmete kaitsega seotud küsimustes 
Euroopa Liidus, sealhulgas käesoleva 
määruse kavandatavad muudatused;

isikuandmete kaitsega seotud küsimustes 
Euroopa Liidus, sealhulgas käesoleva 
määruse kavandatavad muudatused;

Or. en

Muudatusettepanek 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme või komisjoni taotluse korral 
käesoleva määruse kohaldamist käsitlevaid 
küsimusi ning annab käesoleva määruse 
järjepideva kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme, komisjoni või teiste sidusrühmade
taotluse korral käesoleva määruse 
kohaldamist käsitlevaid küsimusi ning 
annab käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 2740
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme või komisjoni taotluse korral 
käesoleva määruse kohaldamist käsitlevaid 
küsimusi ning annab käesoleva määruse 
järjepideva kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme või Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni taotluse korral käesoleva 
määruse kohaldamist käsitlevaid küsimusi 
ning annab käesoleva määruse, sealhulgas 
jõustamisvolituste kasutamise järjepideva 
kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

Or. en



PE506.170v02-00 66/179 AM\929533ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2741
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme või komisjoni taotluse korral 
käesoleva määruse kohaldamist käsitlevaid 
küsimusi ning annab käesoleva määruse 
järjepideva kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 
liikme, komisjoni või teiste sidusrühmade
taotluse korral käesoleva määruse 
kohaldamist käsitlevaid küsimusi ning 
annab käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise tagamiseks välja 
järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 
soovitusi ja parimaid tavasid;

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2742
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) esitab arvamusi järelevalveasutuste 
otsuste eelnõude kohta vastavalt artiklis 57 
osutatud järjepidevuse mehhanismile;

d) esitab arvamusi järelevalveasutuste 
otsuste eelnõude kohta vastavalt artiklis 57 
ja artiklis 63 a osutatud järjepidevuse 
mehhanismile;

Or. en

Muudatusettepanek 2743
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) esitab arvamuse, milline ametiasutus 
peaks olema artikli 54 a lõike 3 kohane 
juhtiv ametiasutus;

Or. en

Muudatusettepanek 2744
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) esitab komisjonile oma arvamuse
käesoleval määrusel põhinevate 
delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide ettevalmistamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 2745
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) analüüsib toimimisjuhendeid ja 
esitatud kehtivate toimimisjuhendite 
muudatusi või laiendusi artikli 38 lõike 3 
kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 2746
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) osutab abi või algatab 
kohtumenetluse järelevalveasutuse nimel 
kõnealuse järelevalveasutuse taotluse 
korral, kui sellel järelevalveasutusel ei ole 
piisavalt vahendeid tulemusliku
kohtumenetluse algatamiseks.

Or. en

Selgitus

See on eelkõige oluline selliste kaasuste puhul ettevõtete vastu, mille tulemusel kehtestatakse 
suured trahvid ning kus andmekaitseasutuse õigus- ja teovõime ei ole vastavuses ettevõtte 
omaga.

Muudatusettepanek 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) teeb ettepaneku Euroopa 
sertifitseerimispoliitika kohta ja võtab 
selle suhtes järelmeetmeid ja hindab neid, 
esitades nende tulemused komisjonile.

Or. es

Muudatusettepanek 2748
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kehtestab ühised menetlused 
isikuandmete õigusvastase töötlemise 
kohta esitatud kaebuste kohta teabe 
vastuvõtmiseks ja uurimiseks, et kaitsta 
teavitajat kättemaksu eest ja kaitsta 
kõnealuse teabe allikate 
konfidentsiaalsust juhtudel, kus kõnealust 
teavet võivad mõjutada kolmandate riikide 
seadused, mis keelavad paljastada 
kõnealuste isikuandmete õigusvastase 
töötlemise. 

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek kehtestada ühised menetlused teavitajate kaebuste käsitlemiseks ja selliste 
meetmete vahendamiseks, mis kaitseksid neid kättemaksu eest ja kaitseksid vajaduse korral 
nende identiteeti.

Muudatusettepanek 2749
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) esitab oma arvamuse liidu tasandil 
koostatud toimimisjuhendite kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2750
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) Euroopa Andmekaitsenõukogu töö 
on läbipaistev ning vajadusel 
konsulteeritakse sidusrühmadega 
spetsifikatsioonide, arvamuste, suuniste 
või teiste käesoleval määrusel põhinevate 
väljundite väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2751
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) töötab koos järelevalveasutustega 
välja ühtlustatud isikuandmete kaitse 
märgise „Euroopa isikuandmete kaitse 
pitser” väljaandmise fikseeritud tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 2752
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g d) kehtestab ühised menetlused keelatud 
andmetöötlustoimingute kohta laekuva 
teabe vastuvõtmise ja uurimise kohta, 
kaitstes informaatoreid survestamise eest 
ning kaitstes saadud teabe 
konfidentsiaalsust ja allikaid; võttes 
arvesse, et informaatoreid võib ohustada 
süüdistuse esitamine kolmandates riikides 
kehtiva seadusandluse alusel, mis võib 
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takistada teabe edastamist selliste 
ebaseaduslike andmetöötlustoimingute 
kohta.

Or. en

Selgitus

Nõuab andmekaitsenõukogult, et kaitstaks neid informaatoreid, kes edastavad 
järelevalveasutustele teavet salajaste ebaseaduslike andmetöötlustegevuste kohta, eelkõige 
seoses kolmandate riikide seadustega, mis võimaldavad avaldada teavet, mille avaldamine 
ELis oleks ebaseaduslik. Väga tõsiste juhtumite korral on kaasatud paljud 
andmekaitseasutused ning seetõttu on vajalik koordineerimine ning ühtlustamine 
andmekaitsenõukogu tasandil. 

Muudatusettepanek 2753
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon palub Euroopa 
Andmekaitsenõukogult nõu, võib ta 
määrata nõuande esitamiseks tähtaja, võttes 
arvesse küsimuse kiireloomulisust.

2. Kui Euroopa Parlament, nõukogu või 
komisjon palub Euroopa 
Andmekaitsenõukogult nõu, võib ta 
määrata nõuande esitamiseks tähtaja, võttes 
arvesse küsimuse kiireloomulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 2754
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
konsulteerib käesolevas artiklis esitatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
huvitatud osapooltega ja annab neile 
võimaluse mõistliku aja jooksul 
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kommenteerida. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu teeb artikli 72 
kohaldamist piiramata 
konsulteerimismenetluse tulemused 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2755
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
konsulteerib käesolevas artiklis esitatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
huvitatud osapooltega ja annab neile 
võimaluse mõistliku aja jooksul 
kommenteerida. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu teeb artikli 72 
kohaldamist piiramata 
konsulteerimismenetluse tulemused 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
konsulteerib käesolevas artiklis esitatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
huvitatud osapooltega ja annab neile 
võimaluse mõistliku aja jooksul 
kommenteerida. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu teeb artikli 72 
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kohaldamist piiramata 
konsulteerimismenetluse tulemused 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2757
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
konsulteerib oma artiklis 66 esitatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
huvitatud osapooltega ja annab neile 
võimaluse mõistliku aja jooksul 
kommenteerida. Euroopa 
Andmekaitsenõukogu teeb artikli 72 
kohaldamist piiramata 
konsulteerimismenetluse tulemused 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2758
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu teeb 
otsused liikmete lihthäälteenamuse alusel.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu teeb 
otsused liikmete lihthäälteenamuse alusel, 
välja arvatud juhul, kui kodukorras on 
teisiti sätestatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 2759
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Andmekaitsenõukogus 
hääletamisel on igal liikmesriigi 
järelevalveasutuse esindajal sama palju 
hääli, nagu on tema liikmesriigil Euroopa 
Liidu Nõukogus.

Or. es

Muudatusettepanek 2760
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat. Üheks eesistuja 
asetäitjaks on Euroopa 
andmekaitseinspektor, kui ta ei ole valitud 
eesistujaks.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat.

Or. hu

Muudatusettepanek 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat. Üheks eesistuja 
asetäitjaks on Euroopa 
andmekaitseinspektor, kui ta ei ole valitud 
eesistujaks.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks
eesistuja asetäitjat.

Or. es

Muudatusettepanek 2762
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat. Üheks eesistuja 
asetäitjaks on Euroopa 
andmekaitseinspektor, kui ta ei ole valitud 
eesistujaks.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu valib 
oma liikmete seast eesistuja ja kaks 
eesistuja asetäitjat.

Or. es

Muudatusettepanek 2763
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eesistuja ja eesistuja asetäitjate ametiaeg 
on viis aastat ja neid võib ametisse tagasi 
nimetada.

2. Eesistuja ja eesistuja asetäitjate ametiaeg 
on viis aastat ja neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Neid saab ametist tagasi 
kutsuda Euroopa Parlamendi otsusega, 
mis on vastu võetud antud 
kahekolmandikulise häälteenamusega ja 
Euroopa Parlamendi liikmete enamusega.
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Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest.

Muudatusettepanek 2764
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 a
Eksperdid või eksperdirühmad

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
moodustab sidusrühmade kogu, mis 
koosneb asjaomaste sidusrühmade 
ekspertidest. Eesistuja võib teha 
sidusrühmade kohta ettepaneku. 
Ettepanekut tehes võtab eesistuja arvesse 
andmesubjektide ühendusi, tarbijarühmi 
ja erasektori eksperte ning kõrgkoole.
2. Andmekaitsenõukogu otsustab 
eksperdirühma koosseisu ja 
kokkusaamiste sageduse. Otsused 
põhinevad Andmekaitsenõukogu sise-
eeskirjade sätetel. Eeskirjad 
avalikustatakse.
3. Andmekaitsenõukogu eesistuja on ka 
eksperdirühma eesistuja.
4. Andmekaitsenõukogu liikmed ei või 
olla eksperdirühma liikmed. 
Eksperdirühma liikmed vahetuvad üks 
kord valimisperioodi jooksul ja vähemalt 
iga 3 aasta järel. Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni talituste esindaja kutsutakse 
eksperdirühma koosolekutele ja selle tööle 
kaasa aitama.
5. Andmekaitsenõukogu konsulteerib 
ekspertidega oma tegevuse osas.

Or. de
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Muudatusettepanek 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
sekretariaat. Euroopa 
andmekaitseinspektor tagab sekretariaadi 
töö.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
sekretariaat. Komisjoni ülesanne on 
tagada nõukogule tema sekretariaadi töö
tegemiseks vajalikud vahendid.

Or. es

Muudatusettepanek 2766
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
sekretariaat. Euroopa 
andmekaitseinspektor tagab sekretariaadi 
töö.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
sekretariaat. Neid sekretariaadi ülesandeid 
täidab nõukogu peasekretariaat, 
eraldades selleks töötajad ja materiaalsed 
vahendid, mis tagavad sekretariaadi 
ülesannete täitmise tõhusalt ja sõltumatult 
eesistuja juhtimisel.

Or. es

Muudatusettepanek 2767
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euroopa Andmekaitsenõukogu, selle b) Euroopa Andmekaitsenõukogu, 
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eesistuja ja komisjoni vaheline suhtlemine 
ning suhtlemine teiste institutsioonide ja 
üldsusega;

ekspertide või eksperdirühma, kellega 
andmekaitsenõukogu konsulteerib, selle 
eesistuja ja komisjoni vaheline suhtlemine 
ning suhtlemine teiste institutsioonide ja 
üldsusega;

Or. de

Muudatusettepanek 2768
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) Euroopa Andmekaitsenõukogu 
koosolekute ettevalmistamine ja 
järelmeetmed;

e) Euroopa Andmekaitsenõukogu ja 
kaasatud ekspertide või eksperdirühma 
koosolekute ettevalmistamine ja 
järelmeetmed;

Or. de

Muudatusettepanek 2769
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Euroopa Andmekaitsenõukogus vastu 
võetud arvamuste ja muude dokumentide 
ettevalmistamine, koostamine ja 
avaldamine.

e) Euroopa Andmekaitsenõukogus vastu 
võetud arvamuste ja muude dokumentide, 
samuti kaasatud ekspertide või 
eksperdirühma dokumentide
ettevalmistamine, koostamine ja 
avaldamine.

Or. de

Muudatusettepanek 2770
Carmen Romero López
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ettepaneku võtta vastu määrus sellise 
sõltumatu ameti loomiseks, mis täidaks 
sekretariaadi ülesandeid ja millel oleks 
olemas töötajad ja materiaalsed vahendid, 
mis tagaksid sekretariaadi ülesannete 
täitmise tõhusalt ja sõltumatult eesistuja 
juhtimisel.

Or. es

Muudatusettepanek 2771
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 a
Õigusteenistus

1. Euroopa Andmekaitsenõukogul on 
õigusteenistus. Euroopa 
andmekaitseinspektor tagab 
õigusteenistuse töö.
2. Vastavalt eesistuja juhistele osutab 
õigusteenistus järelevalveasutustele ja 
Euroopa Andmekaitsenõukogule 
õigusabi.
3. Õigusteenistus vastutab eelkõige 
järgneva eest:
a) järelevalveasutuse taotluse korral 
järelevalveasutuste kohtuvaidlustes 
abistamine;
b) kohtuvaidluses osalemine 
järelevalveasutuse nimel, kõnealuse 
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järelevalveasutuse taotluse korral või 
Euroopa Andmekaitsenõukogu taotluse 
korral või järelevalveasutuse nõusolekul 
komisjoni taotluse korral, kui sellel 
järelevalveasutusel ei ole piisavalt 
vahendeid tulemusliku kohtumenetluse 
algatamiseks;
c) õigusalaste teadmiste ja kogemuste 
jagamine järelevalveasutuste vahel;
d) kolmandate riikidega kohtualluvusega 
seotud konfliktide selgitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 2772
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu arutelud 
on konfidentsiaalsed.

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu arutelud 
on vajaduse korral konfidentsiaalsed, 
samas säilitades oma üldise töö osas 
võimalikult kõrged läbipaistvuse ja 
avatuse standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 2773
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Andmekaitsenõukogu 
liikmetele, ekspertidele ja kolmandate 
isikute esindajatele esitatud dokumendid 

välja jäetud
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on konfidentsiaalsed, kui neile ei ole 
juurdepääsu antud kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 1049/2001 või kui Euroopa 
Andmekaitsenõukogu pole neid ise muul 
viisil avalikustanud.

Or. en

Muudatusettepanek 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus oma elukoha
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega või et 
käesoleva määrusega antud õigused ei ole 
piisavalt tagatud.

Or. es

Muudatusettepanek 2775
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus oma elukoha
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.
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Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek järelevalveasutuste poolt otsuste tegemise mehhanismi kohta kõikides 
küsimustes, mis tulenevad nende liikmesriigi kodanike kaebustest. Olenevalt juhust 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 2776
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis, kui nad leiavad, et nendega 
seotud isikuandmete töötlemine ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.

1. Ilma et see piiraks teiste halduslike või 
õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on 
igal andmesubjektil õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus nende enda 
liikmesriigis või selle liikmesriigi 
järelevalveasutusele, kus asub vastutav 
töötleja ning kus nendega seotud 
isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 2777
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 

välja jäetud
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järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 2778
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 

välja jäetud
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õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

Or. en

Selgitus

Õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele on isiku põhiõigus ning see ei tohiks olla 
allutatud kollektiivsetele õiguskaitsemehhanismidele ega probleemsetele õiguslikele ja 
majanduslikele probleemidele, mis selliste kollektiivsete menetlustega kaasnevad.

Muudatusettepanek 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

2. Iga asutus, organisatsioon või 
ühendus, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, võib esitada 
järelevalveasutusele kaebuse selles
liikmesriigis käesoleva määruse sätete 
oletatava rikkumise korral. Samuti võivad 
nad kaebuse esitada ühe või mitme selles 
liikmesriigis elava andmesubjekti nimel 
käesoleva määrusega antud õiguste 
rikkumise korral alati ja juhul, kui neil on 
selleks piisavad volitused. 

Or. es

Muudatusettepanek 2781
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kõnealuse andmesubjekti 
nõusolekul, kui käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, eelkõige töötajate 
esindajatel, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

Or. de
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Muudatusettepanek 2783
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus selles
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

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 praktikas 
rakendada, kui menetlus on algatatud andmesubjekti kaebusega.

Muudatusettepanek 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, sealhulgas töötajate 
esindajatel, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
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nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
andmesubjektide õigusi ja huve seoses 
nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 
ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 
füüsiliste isikute või nende, kes tegutsevad 
avalikes huvides, õigusi ja huve ning mis 
on moodustatud vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele, on õigus esitada 
järelevalveasutusele kaebus mis tahes 
liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 
nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 
kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 
isikuandmete töötlemise tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 2786
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime 
on pandud isikuandmetega seotud 
rikkumine.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime 
on pandud isikuandmetega seotud 
rikkumine.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2788
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime 
on pandud isikuandmetega seotud 
rikkumine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime 
on pandud isikuandmetega seotud 
rikkumine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele on isiku põhiõigus ning see ei tohiks olla 
allutatud kollektiivsetele õiguskaitsemehhanismidele ega probleemsetele õiguslikele ja 
majanduslikele probleemidele, mis selliste kollektiivsete menetlustega kaasnevad.

Muudatusettepanek 2790
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime on
pandud isikuandmetega seotud rikkumine.

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest on 
igaühel õigus esitada järelevalveasutusele 
kaebus mis tahes liikmesriigis, kui ta leiab, 
et toime on pandud isikuandmetega seotud 
rikkumine.

Or. hu

Muudatusettepanek 2791
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime on 
pandud isikuandmetega seotud rikkumine.

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime on 
pandud isikuandmetega seotud rikkumine 
või kui ta on seisukohal, et vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on rikkunud 
oma artiklis 23 sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2792
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest, on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada järelevalveasutusele kaebus mis 
tahes liikmesriigis, kui ta leiab, et toime on 
pandud isikuandmetega seotud rikkumine.

3. Sõltumata andmesubjekti kaebusest on 
igal lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühendusel õigus 
esitada kaebus liikmesriigis, kus ta on 
asutatud, kui ta leiab, et toime on pandud 
isikuandmetega seotud rikkumine, mis 
kahjustab andmesubjekti, kelle elukoht on 
selles liikmesriigis.

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 praktikas 
rakendada, kui menetlus on algatatud andmesubjekti kaebusega.

Muudatusettepanek 2793
Timothy Kirkhope
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fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2794
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on
õigus kasutada õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

1. Ilma et see piiraks artiklis 63a 
kirjeldatud menetlust, on igal füüsilisel 
või juriidilisel isikul õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit järelevalveasutuse 
poolt nende kohta tehtud või neid 
mõjutava otsuse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada kohtumenetlust
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud või neid mingil viisil kahjustava
otsuse vastu.
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Or. es

Muudatusettepanek 2796
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit 
järelevalveasutuse poolt nende kohta 
tehtud otsuse vastu.

1. Igal vastutaval töötlejal, volitatud 
töötlejal või teisel füüsilisel või juriidilisel 
isikul on õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit järelevalveasutuse 
poolt nende kohta tehtud otsuse vastu.

Or. en

Selgitus

Selgitamine.

Muudatusettepanek 2797
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal andmesubjektil on õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit, millega kohustatakse 
järelevalveasutust kaebuse alusel 
tegutsema andmesubjektide õiguste 
kaitsmiseks vajaliku otsuse puudumise 
korral või kui järelevalveasutus ei teavita 
andmesubjekti kolme kuu jooksul 
vastavalt artikli 52 lõike 1 punktile b 
esitatud kaebuse menetlemise käigust või 
tulemusest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal andmesubjektil on õigus kasutada 
õiguskaitsevahendit, millega kohustatakse 
järelevalveasutust kaebuse alusel 
tegutsema andmesubjektide õiguste 
kaitsmiseks vajaliku otsuse puudumise 
korral või kui järelevalveasutus ei teavita 
andmesubjekti kolme kuu jooksul vastavalt 
artikli 52 lõike 1 punktile b esitatud 
kaebuse menetlemise käigust või 
tulemusest.

2. Kui järelevalveasutus ei ole kolme kuu 
jooksul alates kaebuse esitamise 
kuupäevast andmesubjekti kaebuse 
menetlemise käigust teavitanud, 
arvestatakse, et kaebus on jäetud 
rahuldamata. Samuti juhul, kui kuue kuu
jooksul alates kaebuse esitamisest ei ole 
järelevalveasutus kaebust lõplikult 
lahendanud, loetakse, et kaebus on jäetud 
rahuldamata.

Or. es

Muudatusettepanek 2799
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutuse vastu algatatakse 
menetlus selle liikmesriigi kohtus, kus 
järelevalveasutus asub.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2800
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 
järelevalveasutusele esitada taotluse 
alustada tema nimel menetlust teise 
liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

välja jäetud

Or. hu

Muudatusettepanek 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 
järelevalveasutusele esitada taotluse 
alustada tema nimel menetlust teise 
liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2802
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 

välja jäetud
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ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 
järelevalveasutusele esitada taotluse 
alustada tema nimel menetlust teise 
liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2803
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 
järelevalveasutusele esitada taotluse 
alustada tema nimel menetlust teise 
liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 54 a (uus) kohta tehtud ettepanekuga.

Muudatusettepanek 2804
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 

4. Andmesubjekt, kelle kohta on otsuse 
teinud järelevalveasutus liikmesriigis, mis 
ei ole andmesubjekti alaline elukoht, võib 
oma alalise elukoha liikmesriigi 
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järelevalveasutusele esitada taotluse 
alustada tema nimel menetlust teise 
liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

järelevalveasutusele esitada taotluse oma 
kaasuse edastamiseks Euroopa 
Andmekaitsenõukogule, kus seda 
menetletakse kooskõlas järjepidevuse 
mehhanismiga. Ainult juhul, kui 
andmekaitsenõukogu ei ole saavutanud 
kokkulepet kahe andmekaitse 
järelevalveasutuse vahel, võib 
andmekaitsesubjekt oma alalise elukoha 
liikmesriigi järelevalveasutusele esitada 
taotluse alustada tema nimel menetlust 
teise liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2805
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid pööravad täitmisele 
käesolevas artiklis osutatud kohtute
otsused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2806
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
käesolevas artiklis viidatud 
järelevalveasutuse vastu algatatud 
menetluse osapoolel ei ole seaduslikku 
õigust saada tekkinud kulude osas 
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kompensatsiooni mõnelt teiselt osapoolelt, 
välja arvatud juhul, kui see nõue on 
ilmselgelt põhjendamatu.

Or. en

Selgitus

Andmesubjektid, aga ka väiksemad vastutavad töötlejad (VKEd), on tihti sunnitud 
aktsepteerima isegi väga küsitavaid andmekaitsenõukogu otsuseid, seda selliste otsuste 
edasikaebamisega seotud suurte finantsriskide tõttu, samas ei kaasne tavaliselt nende 
kaasuste võitmisega mingisugust finantstulu. Nad leidsid, et kohtukuludest ja kulude 
hüvitamisest peaks loobuma, selleks et võimaldada igal osapoolel oma õigusi tõhusalt 
kasutada.

Muudatusettepanek 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsekaitsevahendi kohaldamist, 
sealhulgas õigust esitada 
järelevalvesugusele kaebus, nagu on 
osutatud artiklis 73, on igal füüsilisel isikul 
õigus kasutada õiguskaitsevahendit, kui 
nad leiavad, et nende käesolevast 
määrusest tulenevaid õigusi on rikutud 
nende isikuandmete sellise töötlemise 
tulemusel, mis on vastuolus käesoleva 
määrusega.

1. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsekaitsevahendi kohaldamist, 
sealhulgas õigust esitada 
järelevalvesugusele kaebus, nagu on 
osutatud artiklis 73, on igal füüsilisel isikul 
õigus kasutada kohtumenetlust, kui nad 
leiavad, et nende käesolevast määrusest 
tulenevaid õigusi on rikutud.

Or. es

Muudatusettepanek 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2



PE506.170v02-00 98/179 AM\929533ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
vastu algatatakse menetlus selle 
liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 
või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 
algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 
asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avalikku võimu teostav avaliku sektori 
asutus.

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
vastu algatatakse menetlus selle 
liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 
või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 
algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 
asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 
arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 
avalikku võimu teostav avaliku sektori 
asutus või mõni muu avalikes huvides 
tegutsev asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama meedet, otsust või praktikat 
käsitlev menetlus on pooleli seoses 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga, võib kohus menetluse 
peatada, välja arvatud juhul, kui 
andmesubjekti õiguste kaitset käsitleva 
küsimuse kiireloomulisus ei võimalda ära 
oodata järjepidevuse mehhanismi 
menetluse tulemust.

3. Kui sama meedet, otsust või praktikat 
käsitlev menetlus on pooleli seoses 
artiklis 58 osutatud järjepidevuse 
mehhanismiga, võib kohus ühe poole 
taotlusel ja olles eelnevalt kõik pooled ära 
kuulanud, menetluse peatada, välja 
arvatud juhul, kui andmesubjekti õiguste 
kaitset käsitleva küsimuse kiireloomulisus 
ei võimalda ära oodata järjepidevuse 
mehhanismi menetluse tulemust.

Or. es

Muudatusettepanek 2810
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud 
asutusel, organisatsioonil või ühingul on 
õigus kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud 
õigusi ühe või mitme andmesubjekti 
nimel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2811
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud 
asutusel, organisatsioonil või ühingul on 
õigus kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud 
õigusi ühe või mitme andmesubjekti 
nimel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2812
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud 
asutusel, organisatsioonil või ühingul on 
õigus kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud 
õigusi ühe või mitme andmesubjekti 
nimel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud 
asutusel, organisatsioonil või ühingul on 
õigus kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud 
õigusi ühe või mitme andmesubjekti 
nimel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 
ühe või mitme andmesubjekti nimel.

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 
organisatsioonil või ühingul on õigus 
kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 
ühe või mitme andmesubjekti nimel selleks 
eelnevalt antud vajaliku volituse alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigi pädeval kohtul on 
põhjus uskuda, et teises liikmesriigis 
toimub paralleelne menetlus, võtab ta 

välja jäetud
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sellele kinnituse saamiseks ühendust teise 
liikmesriigi pädeva kohtuga.

Or. es

Muudatusettepanek 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises liikmesriigis toimuva 
paralleelse menetluse käigus käsitletakse 
sama meedet, otsust või praktikat, võib 
kohus menetluse peatada.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2817
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et lastel on 
artiklites 73–75 osutatud õigused. Juhul 
kui artiklites 73–75 osutatud 
menetlustesse on kaasatud lapsed, näevad 
liikmesriigid võimalikult suures ulatuses 
ette konkreetsed kaitsemeetmed, eelkõige 
seoses õigusabiga.

Or. fr

Selgitus

Laste haavatavusega arvestamist tuleb laiendada kaebuse esitamise ja õiguskaitsevahendi 
kasutamise võimalusele.
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Muudatusettepanek 2818
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt hüvitist kahju 
tekitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2819
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest, välja 
arvatud juhul, kui viimane tõestab, et teda 
ei saa süüdistada tahtluses ega 
hooletuses.

Or. de

Selgitus

See oli reguleeritud lõikes 3, kuid sobib siia paremini.

Muudatusettepanek 2820
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud 
materiaalset või mittemateriaalset kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest. Volitatud 
töötleja kohustuseks on tõendada, et 
kahju ei tekkinud tema süül.

Or. en

Muudatusettepanek 2821
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest. Volitatud 
töötleja kohustuseks on tõendada, et 
kahju ei tekkinud tema süül.

Or. en

Selgitus

Otsustavale teabele juurdepääsu tasakaalustamatuse tõttu peaks tõendamiskohustus olema 
volitatud töötlejal.

Muudatusettepanek 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt hüvitist kahju 
tekitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2823
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt hüvitist kahju 
tekitamise eest. Kui volitatud töötleja 
töötleb isikuandmeid teistel eesmärkidel 
kui vastutava töötleja poolt antud juhistes 
ette nähtud, on nad vastutavad kahju eest, 
mida selline töötlemine võib mis tahes 
isikule tekitada.

Or. en

Muudatusettepanek 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1



AM\929533ET.doc 105/179 PE506.170v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu, 
sealhulgas musta nimekirja kandmine,
või käesoleva määruse sätetega vastuolus 
oleva toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 
hüvitist kahju tekitamise eest.

Or. en

Selgitus

Hüvitis peab olema tagatud, kui andmeid on kasutatud selliselt, mis takistab andmesubjekti 
praegusel töökohal või tulevasel töökohal töötamast.

Muudatusettepanek 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt
hüvitist kahju tekitamise eest.

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 
keelatud andmetöötlustoimingu või 
käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 
toimingu tagajärjel, on õigus saada 
vastutavalt töötlejalt hüvitist kahju 
tekitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2826
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 
vastutav töötleja vastutav kogu kahju eest 
sellises ulatuses, mis ei ole juba 
määratletud artiklis 24 osutatud 
kohustuste määramisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2827
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest, välja arvatud juhul, kui 
neil on vastav kirjalik kokkulepe.

Or. en

Selgitus

Motiveerib täpsustama ülesandeid ja kohustusi kirjalikult olukordades, kus on kaasatud 
mitmed vastutavad töötlejad või volitatud töötlejad, kooskõlas artikli 29 töörühma 
arvamusega 169.

Muudatusettepanek 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
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rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav
kogu kahju eest.

rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 
vastutav töötleja vastutav kogu kahju eest 
sellises ulatuses, mis ei ole juba 
määratletud artiklis 24 osutatud 
kohustuste määramisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2829
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 
vastutav töötleja vastutav kogu kahju eest 
ainult sellisel määral, millises ulatuses ta 
on vastutav kahju tekitanud sündmuse 
toimumise eest ning siis, kui see vastutus 
ei ole juba määratletud artiklis 24 
osutatud kohustuste määramisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 
vastutav töötleja solidaarselt vastutav kogu 
kahju eest, sõltumata lepingulisest 
kokkuleppest, mille nad võivad olla 
sõlminud artikli 24 kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest.

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 
rohkem kui üks vastutav töötleja või 
volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 
või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 
kogu kahju eest. Ettevõtjate rühma puhul 
vastutab kogu rühm ühe 
majandusüksusena.

Or. en

Muudatusettepanek 2832
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 2833
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2834
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

3. Vastutava töötleja võib lõike 2 kohasest
vastutusest tervikuna või osaliselt 
vabastada, kui vastav vastutav töötleja 
tõestab, et ei ole kahju põhjustanud 
sündmuse eest vastutav.

Or. en

Muudatusettepanek 2835
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

3. Vastutava töötleja võib kõnealusest 
vastutusest tervikuna või osaliselt 
vabastada, kui ta tõestab, et tema ei ole 
kahju põhjustanud sündmuse eest vastutav 
või kui vastutaval töötlejal ei ole 
hüvitisnõude tekitanud sündmuse kohta 
tegelikku teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

3. Vastutava töötleja võib lõike 2 kohasest
vastutusest tervikuna või osaliselt 
vabastada, kui vastav vastutav töötleja 
tõestab, et ei ole kahju põhjustanud 
sündmuse eest vastutav.

Or. en

Muudatusettepanek 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja
võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 
osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 
ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 
vastutav.

3. Vastutava töötleja võib kõnealusest 
vastutusest tervikuna või osaliselt 
vabastada, kui ta tõestab, et tema ei ole 
vastutav kahju põhjustanud sündmuse eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2838
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui volitatud töötleja töötleb 
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isikuandmeid teisiti kui vastutava töötleja 
poolt antud juhistes ette nähtud, on nad 
vastutavad kahju eest, mida selline 
töötlemine võib mis tahes isikule tekitada.

Or. en

Muudatusettepanek 2839
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vastutav töötleja on määranud 
esindaja, kohaldatakse karistust tema 
suhtes, ilma et see piiraks karistuste 
kohaldamist vastutava töötleja suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vastutav töötleja on määranud 
esindaja, kohaldatakse karistust tema 
suhtes, ilma et see piiraks karistuste 
kohaldamist vastutava töötleja suhtes.

2. Kui vastutav töötleja on määranud 
esindaja, kohaldatakse karistust tema kui
esindaja suhtes ja talt nõutakse selle 
ülesande täitmist, ilma et see piiraks 
karistuste kohaldamist vastutava töötleja 
suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad reeglid 
karistuste kohta, mis on põhiõiguste 
hartas sätestatud isikuandmete kaitse 
põhiõiguse rikkumiste ennetamisel 
tõhusad ja heidutavad, kaasa arvatud 
õigusnormid, millega kuulutatakse 
kriminaalkuriteona ebaseaduslikuks 
isikuandmete kasutamine, et kanda 
töötajad musta nimekirja, seada neile 
töötamiskeed või tõkestada nende tulevast 
töölevõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 2842
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 viidatud karistuste 
kohaldamisel austavad liikmesriigid 
täielikult põhimõtet ne bis in idem, mis 
tähendab, et karistusi ei tohi kohaldada 
kaks korda käesoleva määruse sama 
rikkumise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 2 b. Liikmesriigid tagavad, et isikud või 
äriühingud, kes avastatakse osalemas 
musta nimekirja kandmises, ei saa ELi 
toetuseid ja rahastamist ega osale ELi, 
riigi või riigiasutuse tasandil 
pakkumuskutsetel või teistel riigihangetel 
kuni ajani, mil kõik õigustoimingud on 
tõendatult lõpule viidud, kogu hüvitis on 
võimalikele ohvritele täielikult välja 
makstud ning on olemas usaldusväärsed 
tõendid selle kohta, et kõnealune 
kriminaalne kultuur on organisatsioonist 
kõrvaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2844
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Halduskaristused Karistused

Or. en

Muudatusettepanek 2845
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Järelevalveasutus peab kinni 
vastutava töötleja või volitatud töötleja 
kogu sellise kasumi, mis otseselt tuleneb 
käesoleva määruse tahtlikust rikkumisest 
või jämedast hoolimatusest.
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Or. en

Selgitus

Teatud olukordades võib protsendimääral põhinev trahv olla väiksem kui seaduserikkumisest 
saadav kasu, muutes sellega teatud laiaulatuslikud ebaseaduslikud ärimudelid kasumlikuks. 
See muudatusettepanek viib sisse hästitoimiva kasumi arestimise põhimõtte selle lünga 
täitmiseks ning tagamaks ausa konkurentsi neile vastutavatele töötlejatele ja volitatud 
töötlejatele, kes järgivad seadust.

Muudatusettepanek 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon loob elektroonilise 
karistusregistri, millele on juurdepääs 
kõikidel liikmesriikide 
järelevalveasutustel. Komisjonil on 
vastavalt artiklile 86 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte elektroonilise 
karistusregistri reguleerimiseks 
käesolevas artiklis ettenähtud tingimustes.

Or. es

Muudatusettepanek 2847
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga. Järelevalveasutused 
teevad omavahel koostööd kooskõlas 
artiklitega 46 ja 57, et tagada liidus 
ühtlustatud sanktsioonide tase.
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Or. en

Muudatusettepanek 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

Or. en

Muudatusettepanek 2849
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada hoiatusi või halduskaristusi 
kooskõlas käesoleva artikliga.

Or. en

Muudatusettepanek 2850
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga. Järelevalveasutused 
teevad omavahel koostööd kooskõlas 
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artiklitega 46 ja 57, et tagada liidus 
ühtlustatud sanktsioonide tase.

Or. en

Muudatusettepanek 2851
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Igal pädeval järelevalveasutusel on 
õigus kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

Or. en

Muudatusettepanek 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Artikli 51 kohaselt pädeval
järelevalveasutusel on õigus kohaldada 
halduskaristusi kooskõlas käesoleva 
artikliga

Or. pl

Muudatusettepanek 2853
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1



AM\929533ET.doc 117/179 PE506.170v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Igal pädeval järelevalveasutusel on 
õigus kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

Or. de

Muudatusettepanek 2854
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga.

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 
kohaldada halduskaristusi kooskõlas 
käesoleva artikliga. Järelevalveasutuse 
kasutuses olevad halduskaristused peavad 
hõlmama vähemalt rahalisi karistusi ja 
teisi halduskaristusi, nagu hoiatused ja 
soovitused puuduste kõrvaldamiseks, 
sealhulgas tehnilised ja korralduslikud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutustel on vaja piisavalt volitusi käesoleva määruse jõustamiseks.

Muudatusettepanek 2855
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigile, kes ei täida käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi, kohaldab 
järelevalveasutus vähemalt ühte 
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järgnevatest karistustest:
(a) kirjalik hoiatus;
(b) regulaarsed isikuandmete kaitse 
auditid;
(c) trahv kuni 100 000 000 EUR.

Or. en

Selgitus

Halduskaristused on igal üksikul juhul tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek 2856
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui vastutaval töötlejal või volitatud 
töötlejal on kehtiv artikli 39 kohane 
„Euroopa isikuandmete kaitse pitser”, 
kohaldatakse lõikes 2 c sätestatud trahvi 
ainult tahtliku või hoolimatusest 
põhjustatud rikkumise korral.

Or. en

Selgitus

Euroopa isikuandmete kaitse pitser peaks tagama andmesubjektide usalduse ja õiguskindluse 
vastutavate kontrollijate jaoks ning samal ajal eksportima Euroopa andmekaitsestandardeid, 
lihtsustades EList väljaspool asuvate äriühingute sisenemist Euroopa Liidu turgudele 
sertifitseerimise kaudu.

Muudatusettepanek 2857
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse 
kindlaks, arvestades igati rikkumise 
olemust, raskust ja kestust, 
kõrvalekaldumise tahtlikku või tahtmatut 
iseloomu, füüsilise või juriidilise isiku või 
nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega 
tehtava koostöö määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine on osaliselt artikli 79 lõigete 1 b ning 2 a sisseviimise tõttu ning osaliselt 
kajastab tarbetute spetsifikatsioonide kustutamist.

Muudatusettepanek 2858
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suuruse määramisel 
võetakse aluseks rikkumise olemust, 
raskust ja kestust, kõrvalekaldumise 
tahtlikku või tahtmatut iseloomu, füüsilise 
või juriidilise isiku või nende isikute 
varasemate rikkumiste vastutuse määra, 
kooskõlas artikliga 23 kohaldatud tehnilisi 
ja organisatoorseid meetmeid ja 
protseduure ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.
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Or. en

Muudatusettepanek 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, asjaomaste isikuandmete 
tundlikkust, kõrvalekaldumise tahtlikku 
või tahtmatut iseloomu, rikkumisega 
tekitatud kahju või märkimisväärse kahju 
ohu määra, füüsilise või juriidilise isiku 
või nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra. Kõnealuste karistuste 
määramisel tagatakse küll eelnimetatud 
tingimuste ja muude olukorrale 
iseloomulike asjaolude arvessevõtmisel 
teatav kaalutlusõigus, kuid 
halduskaristuste kohaldamise erisused 
võib järjepidevuse mehhanismi alusel läbi 
vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
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tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu või hooletuse tüüpi,
füüsilise või juriidilise isiku või nende 
isikute varasemate rikkumiste vastutuse 
määra, kooskõlas artikliga 23 kohaldatud 
tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid ja 
protseduure ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra ja selle isiku tegelikku 
majanduslikku olukorda, kellele 
sanktsioon määrati.

Or. es

Muudatusettepanek 2861
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks 
arvestades igati järgnevat:

(a) rikkumise olemust, raskust ja kestust;
(b) kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu;
(c) kõnealuste isikuandmete kategooriaid;
(d) füüsilise või juriidilise isiku ja nende 
isikute varasemate rikkumiste vastutuse 
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määra;
(e) isikuandmete kaitse vastutamise 
määra tehniliste ja organisatoorsete 
meetmete ja korraga, eelkõige kooskõlas 
artiklitega 35, 38 a, 38 b, 38 c, 39;
(f) kooskõlas artikliga 23 kohaldatud 
tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid ja 
protseduure; ning

(g) rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

Or. en

Selgitus

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusest. See, kas andmed on 
delikaatsed või mitte, peaks samuti mõjutama kehtestatud trahvi suurust. Lisaks peaks arvesse 
võtma seda, kas vastutav töötleja või volitatud töötleja peab isikuandmete kaitset oluliseks 
teemaks ning näitab seda välja, rakendades artiklites 35, 38 a, 38 b, 38 c, 39 sätestatud 
tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid ning kaitsemehhanisme.

Muudatusettepanek 2862
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse 
kindlaks, arvestades igati rikkumise 
olemust, raskust ja kestust, 
kõrvalekaldumise tahtlikku või tahtmatut 
iseloomu, füüsilise või juriidilise isiku või 
nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega 
tehtava koostöö määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Or. en
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Muudatusettepanek 2863
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus peegeldab rikkumise 
olemust, raskust ja kestust, 
kõrvalekaldumise tahtlikku või tahtmatut 
iseloomu, füüsilise või juriidilise isiku või 
nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra.

Or. en

Muudatusettepanek 2864
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, asjaomaste isikuandmete 
tundlikkust, kõrvalekaldumise tahtlikku 
või tahtmatut iseloomu, rikkumisega 
tekitatud kahju või märkimisväärse kahju 
ohu määra, füüsilise või juriidilise isiku 
või nende isikute varasemate rikkumiste 
vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
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järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra. Kõnealuste karistuste 
määramisel tagatakse küll eelnimetatud 
tingimuste ja muude olukorrale 
iseloomulike asjaolude arvessevõtmisel 
teatav kaalutlusõigus, kuid 
halduskaristuste kohaldamise erisused 
võib järjepidevuse mehhanismi alusel läbi 
vaadata.
Haldustrahvi määramisel võtavad 
järelevalveasutused arvesse ka trahve, 
kahjuhüvitisi või teisi karistusi, mis on 
füüsilisele või juriidilisele isikule selle 
rikkumisega seoses määratud kohtu või 
mõne teise asutuse poolt.
Raskendavad tegurid, mis toetavad 
lõigetes 4–6 sätestatud haldustrahvide 
ülemmäärasid, hõlmavad eelkõige:
(a) korduvaid rikkumisi, mis on pandud 
toime kohaldatavaid õigusakte 
hoolimatult eirates;
(b) keeldumist koostööst täitemenetluse 
raames või selle takistamist; ja
(c) rikkumisi, mis on tahtlikud, tõsised ja 
tekitavad tõenäoliselt olulist kahju.
Kergendavad asjaolud, mille puhul tuleks 
määrata alammäära lähedane 
haldustrahv, hõlmavad:
(a) füüsilise või juriidilise isiku võetud 
meetmeid asjaomaste kohustuste täitmise 
tagamiseks;
(b) tegelikku ebakindlust selles suhtes, kas 
tegevus kujutas endast asjaomaste 
kohustuste rikkumist;
(c) rikkumise viivitamatut lõpetamist 
teadasaamisel; ja
(d) koostööd täitemenetluste raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 2865
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 
arvestades igati rikkumise olemust, raskust 
ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 
tahtmatut iseloomu, isikuandmete eriliiki, 
rikkumise tõttu tekkinud kahju või 
kahjuriski suurust, füüsilise või juriidilise 
isiku või nende isikute varasemate 
rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 
artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 
organisatoorseid meetmeid ja protseduure 
ning rikkumise heastamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määra.

Or. de

Selgitus

Karistuse määramisel tuleks arvestada andmete liiki ning kahju ulatust.

Muudatusettepanek 2866
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Haldustrahvi suurus määratakse 
kindlaks, arvestades igati rikkumise 
olemust, raskust ja kestust, 
kõrvalekaldumise tahtlikku või tahtmatut 
iseloomu, füüsilise või juriidilise isiku või 
nende isikute varasemate rikkumiste 

2. Halduskaristus on igal üksikul juhul 
tõhus, proportsionaalne ja hoiatav. 
Kohaldatava halduskaristuse olemuse, 
ulatuse ja tõsiduse määramisel võtab 
järelevalveasutus arvesse kõiki asjaolusid 
ja eelkõige järgmist:
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vastutuse määra, kooskõlas artikliga 23 
kohaldatud tehnilisi ja organisatoorseid 
meetmeid ja protseduure ning rikkumise 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra.

(a) rikkumise olemust, raskust ja kestust;

(b) kas rikkumine oli tahtlik;
(c) kas võeti mõistlikke meetmeid selle 
vältimiseks;
(d) kas rikkumine tekitas või tõenäoliselt 
tekitab olulist kahju või piirab oluliselt 
andmesubjekti põhiõiguseid või tekitab 
andmesubjektile olulisi ebameeldivusi;
(e) kas on võetud meetmeid rikkumise 
tagajärgede leevendamiseks, sealhulgas 
rikkumise või selle tagajärgede 
heastamiseks järelevalveasutusega tehtava 
koostöö määra;
(f) mis tahes eelnevaid rikkumisi.

Or. en

Selgitus

Siin on arvesse võetavad tegurid paremini välja toodud.

Muudatusettepanek 2867
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Halduskaristuse määramisel võetakse 
arvesse järgmisi asjaolusid:
(a) mittevastavuse olemus, raskus ja 
kestus;
(b) menetlused, mida on rakendatud 
seoses andmetöötlusega asjaolude ja 
riskidega, nagu viidatud artiklites 5 a ja 5 
b;
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(c) füüsilise või juriidilise isiku ja nende 
isikute varasemate rikkumiste vastutuse 
määr;
(d) kohaldatud tehniliste ja 
organisatoorsete meetmete ja korra määr, 
kohaldatud kooskõlas:
(i) Artikkel 23 – Isikuandmete lõimitud 
kaitse ja vaikimisi kaitse;
(ii) Artikkel 23 a – Täitmine;
(iii) Artikkel 30 – Töötlemise turvalisus;
(iv) Artikkel 33 – Isikuandmete kaitsele 
avaldatava mõju hinnang;
(v) Artikkel 33 a – Isikuandmete kaitse 
vastavuse kontroll;
(vi) Artikkel 35 – Andmekaitseametniku 
määramine;
(e) järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määr.

Or. en

Selgitus

Halduskaristused on igal üksikul juhul tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek 2868
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Halduskaristuse liigi, taseme ja 
suuruse kindlaksmääramiseks võtab 
järelevalveasutus arvesse kõiki tähtsaid 
asjaolusid, pöörates igati tähelepanu 
järgmistele kriteeriumidele:
(a) kas vastutaval töötlejal või volitatud 
töötlejal on artikli 39 kohane „Euroopa 
isikuandmete kaitse pitser”
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(b) rikkumise olemus, raskus ja kestus;
(c) rikkumise tahtlik või tahtmatu 
iseloom;
(d) füüsilise või juriidilise isiku ja nende 
isikute varasemate rikkumiste vastutuse 
määr;
(e) kooskõlas artiklitega 23 ja 30 
kohaldatud tehnilised ja organisatoorsed 
meetmed ja kord, nagu varjunimede 
kasutamine;
(f) rikkumisest mõjutatud isikuandmete 
eriliigid;
(g) rikkumise korduv olemus;
(h) andmesubjektidele tekitatud kahju 
suurus;
(i) rahaline huvi, mille tõttu paneb 
vastutav isik toime rikkumise, ning 
vastutava isiku teenitud kasu või välditud 
kahju tase, kuivõrd seda on võimalik 
kindlaks teha;
(j) rikkumise heastamiseks ja rikkumise 
võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks 
järelevalveasutusega tehtava koostöö 
määr; ja
(k) järelevalveasutuse poolt kooskõlas 
artikliga 53 tehtavate järelevalve, auditite 
ja kontrollidega koostöö tegemisest 
keeldumine.

Or. en

Muudatusettepanek 2869
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

välja jäetud
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(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

Artikli 79 lõike 2 a (uus) sisseviimise tõttu.

Muudatusettepanek 2870
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

välja jäetud

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 2871
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

välja jäetud
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(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

andmekaitseinspektoril on karistuste määramisel vaja paindlikkust.

Muudatusettepanek 2872
Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

(Ei puuduta eestikeelset verisooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus. Pädev 
järelevalveasutus võib määrata trahvi 
kooskõlas tekitatud kahju suurusega, 
korduva ja tahtliku rikkumise eest 
summas kuni 1 000 000 eurot või ettevõtte 
puhul kuni 1 % ulatuses selle aastakäibest 
kogu maailmas.
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(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 2874
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi,
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse tahtmatu rikkumise 
korral, kui see ei mõjuta ühtegi 
andmesubjekti, saavutab 
järelevalveasutus kokkuleppe asjaomase 
vastutava töötleja või volitatud töötlejaga, 
et lahendada käesoleva määruse 
rikkumine ilma kirjaliku hoiatuseta või
karistuse määramiseta.

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Käesoleva määruse tõsise rikkumise 
korral teeb järelevalveasutus kõigepealt 
kirjaliku hoiatuse, sealhulgas esitab 
kavandatavad meetmed isikuandmete 
kaitse rikkumise lahendamiseks mõistliku 
aja jooksul ilma karistust määramata.
Järelevalveasutus võib määrata lõikes 2 
määratletud trahvi summas kuni 
1 000 000 EUR või ettevõtte puhul kuni 2 
% ulatuses selle aastakäibest kogu 
maailmas ainult juhul, kui ei lahendata 
isikuandmete kaitse rikkumisi kirjalikus 
hoiatuses sätestatud meetmetega või 
korduvate tahtlike rikkumiste eest.
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Or. en

Selgitus

Karistusi peaks lihtsustama ning need peaksid olema suunatud riskipõhisusele ning eristatud 
vastavalt rikkumise määrale. Maksimaalne trahvisumma peab säilima. Tuleb siiski säilitada 
järelevalveasutuste sõltumatus, mis on sätestatud ELi põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 3. 
Lisaks võivad järjepidevuse mehhanism ja eelkõige artikli 58 lõiked 3 ja 4 aidata ühtlustada 
halduskaristuste alast poliitikat ELis.

Muudatusettepanek 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral, kui ei ole lõpliku 
otsusega eelnevaid rikkumisi või 
tühistatud rikkumisi, ei kohaldata 
karistusi, vaid sel juhul esitatakse kirjalik 
hoiatus ja kui juhtumi asjaolud seda 
nõuavad, võidakse kehtestada 
alternatiivsed parandusmeetmed 
alljärgnevalt ettenähtud juhtudel ja
vormis:

Or. es

Muudatusettepanek 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse esimese rikkumise 
korral ei kohaldata karistusi, vaid 
esitatakse kirjalik hoiatus.

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
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(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. fr

Muudatusettepanek 2877
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus.

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui:

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 
rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 
vaid esitatakse kirjalik hoiatus.

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 
ilma ärihuve omamata või
(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.
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Or. en

Muudatusettepanek 2879
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

(b) ettevõte või organisatsioon töötleb 
isikuandmeid oma põhitegevuse 
kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

250 töötaja piirang asetab tööandjad ebavõrdsesse olukorda, on suuremate ettevõtete suhtes 
diskrimineeriv ega ole mingil moel vajalik artikli eesmärgi saavutamiseks. Peale selle ei ole 
see piirang kõigis aspektides lihtsasti tõlgendatav.

Muudatusettepanek 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 
organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 
põhitegevuse kõrvaltegevusena.

(b) ettevõte või organisatsioon on valmis 
tegema koostööd järelevalveasutusega, et 
kehtestada parandusmeetmed, mis 
võimaldaksid samalaadseid rikkumisi 
tulevikus vältida. Selles punktis nimetatud 
koostöö määratakse kindlaks lähtuvalt 
järelevalveasutusega sõlmitud kindlatest 
kokkulepetest. Kui kuue kuu jooksul 
alates toimiku avamisest ei ole 
nõuetekohaselt akrediteeritud 
järelevalveasutusega koostööd tehtud, 
määratakse trahv, mida oleks sel juhul 
rakendatud.

Or. es

Muudatusettepanek 2882
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) andmeid töötleb avaliku sektori 
asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) riigiasutus teeb järelevalveasutusega 
koostööd, et kehtestada meetmed, mis 
võimaldavad vältida samalaadseid 
rikkumisi tulevikus. Selles punktis 
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osutatud koostöö määratakse kindlaks 
lähtuvalt asjaomase asutuse vastu võetud 
lepingutest või otsustest, milles viidatakse 
võetud meetmete päritolule. Kui aasta 
jooksul alates toimiku avamisest ei ole 
nõuetekohaselt akrediteeritud 
järelevalveasutusega koostööd tehtud, 
määratakse trahv, mida oleks sel juhul 
rakendatud.

Or. es

Muudatusettepanek 2884
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Järelevalveasutus võib eelkõige 
otsustada, et on kohane kohaldada mitte 
rahalist karistust, vaid teist karistust, kui 
isikuandmete töötlemistegevuse olemus, 
ulatus või eesmärgid on sellised, et see 
tegevus tõenäoliselt ei ohusta 
andmesubjekti põhiõigusi.

Or. en

Selgitus

Andmekaitseinspektoril on karistuste määramisel vaja paindlikkust.

Muudatusettepanek 2885
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 
250 000 euro suuruse trahvi või ettevõttele 

välja jäetud
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trahvi, mis ulatub kuni 0,5 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:
(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2;
(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.

Or. en

Selgitus

Artikli 79 lõike 2 a (uus) sisseviimise tõttu.

Muudatusettepanek 2886
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2;
(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.

Or. en
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Muudatusettepanek 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2;
(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.

Or. en

Muudatusettepanek 2888
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus määrab trahvi, mis ei 
ületa 250 000 eurot, või ettevõttele trahvi, 
mis ei ületa 1 % ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest rikub artikli 12 lõikeid 1 ja 2.

(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2;
(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
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rikkudes artikli 12 lõiget 4.

Or. en

Muudatusettepanek 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, sõltuvalt sellest, kumb on 
kõrgem, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest rikub artikli 12 lõikeid 1 ja 2.

(a) ei kehtesta mehhanisme 
andmesubjektide taotluste jaoks või ei 
vasta andmesubjektidele viivitamata või 
nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 
lõigetega 1 ja 2;
(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 
või nende taotlustele vastamise eest tasu, 
rikkudes artikli 12 lõiget 4.

Or. en

Selgitus

Täpsem keel ja adekvaatsem maksimumkaristus rahvusvahelisele rikkumisele, nagu lõikes 
esitatud.

Muudatusettepanek 2890
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 4. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
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euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

250 000 euro suuruse trahvi igaühele, kes 
tahtlikult:

Or. en

Muudatusettepanek 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus määrab rikkumise 
raskusastme põhjal trahvi või hoiatuse 
igaühele, kes tahtlikult või hooletusest:

Or. en

Muudatusettepanek 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

Or. en

Muudatusettepanek 2893
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus määrab trahve, mis on 
liigitatud seoses juhtumi tõsiduse ja 
ulatuse ning põhjustatud kahju või 
võimaliku kahju, rikkumise kestuse, 
eelnevate rikkumiste ja reaktsiooniga 
asjaomasele juhtumile või juhtumitele 
maksimaalselt kuni 250 000 euro suuruses
või ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 0,5 
%-ni ülemaailmsest aastakäibest. Sellised 
rikkumised ja trahvid võivad kehtida 
igaühele, kes: 

Or. en

Muudatusettepanek 2894
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi igaühele, kes tahtlikult 
või hooletusest:

Or. de

Selgitus

Ettevõtte käibest sõltuv trahv oleks kõnealuste rikkumiste puhul ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 2895
Sarah Ludford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

4. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
250 000 euro suuruse trahvi või ettevõttele 
trahvi, mis ulatub kuni 0,5 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutustel on vaja kaalutlusõigust, et otsustada, kas ja millisel tasemel trahv on 
kohane.

Muudatusettepanek 2896
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14;
(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
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teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;
(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;
(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Artikli 79 lõike 2 a (uus) lisamise tagajärg.

Muudatusettepanek 2897
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
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seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14;
(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;
(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;
(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

välja jäetud

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14;
(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;
(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;
(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 
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statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
keskmisest aastakasumist, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

Or. es

Muudatusettepanek 2900
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
500 000 euro suuruse trahvi või ettevõttele 
trahvi, mis ulatub kuni 1 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14; 

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14; 

(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;

(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
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(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;

(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei ole 
pakkunud artikli 17 a kohast 
mehhanismi. Määrates kindlaks trahvi 
käesolevas jaos osutatud rikkumise eest, 
võtab järelevalveasutus arvesse ulatust, 
milleni vastutav töötleja või artikli 22 
lõikes 4 osutatud peamine tegevuskoht on 
kehtestanud meetodi, et tagada, et 
järgitakse ajalisi piiranguid seoses 
isikuandmete säilitamisega;

(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele; 

(d) takistab artikli 18 vastaselt takistab 
andmesubjektil edastada oma kasutaja 
loodud infosisu teisele rakendusele;

(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;

(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;

(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei täida 
artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid eeskirju, mis 
on seotud sõnavabadusega või mis 
käsitlevad töötlemist töösuhte kontekstis 
või ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil.

(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei täida 
artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid eeskirju, mis 
on seotud sõnavabadusega või mis 
käsitlevad töötlemist töösuhte kontekstis 
või ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil.

Or. en

Selgitus

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Muudatusettepanek 2901
Dimitrios Droutsas



PE506.170v02-00 148/179 AM\929533ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab trahvi, mis ei
ületa 500 000 eurot, või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest rikub artiklit 11, artikli 12 
lõikeid 3 ja 4, artikleid 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 24, 28, artikli 31 lõiget 4, artikli 44 
lõiget 3, 80, 82, 83.

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14; 
(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;
(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele; 
(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
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täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, sõltuvalt sellest, kumb on 
suurem, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest rikub artiklit 11, artikli 12 
lõikeid 3 ja 4, artikleid 13, 14, 15, 16,17, 
17, 18, 24, 28, artikli 31 lõiget 4, artikli 44 
lõiget 3, 80, 82, 83.

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14; 
(b) ei võimalda andmesubjektidele 
juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 
vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 
saajale asjakohast teavet vastavalt 
artiklile 13;
(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;
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(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele; 
(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;
(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;
(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 
konkreetsete andmekategooriatega, ei 
täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 
eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 
või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 
kontekstis või ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 2903
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi igaühele, kes tahtlikult:

Or. en

Muudatusettepanek 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab rikkumise 
raskusastme põhjal trahvi või hoiatuse 
igaühele, kes tahtlikult või hooletusest:

Or. en

Muudatusettepanek 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 3 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

Or. en

Muudatusettepanek 2906
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus määrab samade 
kriteeriumide alusel, mis on loetletud 
artikli 79 lõikes 4, tõsisemate rikkumiste 
eest maksimaalselt kuni 500 000 euro 
suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, mis 
ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes: 
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Or. en

Muudatusettepanek 2907
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

5. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
500 000 euro suuruse trahvi või ettevõttele 
trahvi, mis ulatub kuni 1 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutustel on vaja suuremat kaalutlusõigust, et otsustada, kas ja millisel tasemel 
trahv on kohane.

Muudatusettepanek 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 
seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 
läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 
artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14;

(a) ei esita andmesubjektile teavet või 
esitab selgelt mittetäieliku teabe vastavalt 
artiklile 11, artikli 12 lõikele 3 ja 
artiklile 14;

Or. es

Muudatusettepanek 2909
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist kooskõlas 
artikliga 17;

(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele veebisaitidel või 
andmetel, mis on tema kontrolli all, või ei 
kehtesta tähtaegadest kinnipidamise 
tagamiseks mehhanisme või ei võta kõiki 
vajalikke meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist kooskõlas 
artikliga 17;

Or. en

Muudatusettepanek 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 
andmete kustutamisele või ei kehtesta 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 
mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 
meetmeid kolmandate isikute 
teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 
andmetele osutavate linkide ning andmete 
koopiate ja korduste kustutamist 
kooskõlas artikliga 17;

(c) ei rahulda käesolevas määruses 
ettenähtud tingimustel taotlust õiguse 
kohta olla unustatud või õiguse kohta 
andmete kustutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab andmesubjektil edastada 
isikuandmeid teisele rakendusele;

(d) ei esita isikuandmete koopiat 
elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 
takistab õiguspärase põhjuseta
andmesubjektil edastada isikuandmeid 
teisele rakendusele;

Or. es

Muudatusettepanek 2912
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 
kindlaks kaasvastutavate töötlejate 
asjakohaseid kohustusi vastavalt 
artiklile 24;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2913
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2914
Stanimir Ilchev
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 14, 
artiklile 28, artikli 31 lõikele 4 ja artikli 44 
lõikele 3;

Or. de

Muudatusettepanek 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 
dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 
lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3;

(f) ei anna või ei ole võimeline andma 
järelevalveasutusele aru juhtudel, kui see 
on kohustuslik, ja käesolevas määruses 
ettenähtud vormis, välja arvatud juhul, 
kui tegu on tõsisema rikkumisega 
vastavalt käesolevale määrusele või selle 
rakendamiseks liikmesriikides vastu 
võetud õigusaktidele;

Or. es

Muudatusettepanek 2916
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 

välja jäetud
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tahtlikult või hooletusest:
(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;
(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;
(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
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andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;
(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist 
või alalist töötlemiskeeldu või 
andmevoogude peatamise keeldu vastavalt 
artikli 53 lõikele 1;
(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;
(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. en

Selgitus

Artikli 79 lõike 2 a (uus) lisamise tagajärg.

Muudatusettepanek 2917
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

välja jäetud

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
(c) rikub artikli 19 kohast 
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vaidlustamisõigust või nõuet;
(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;
(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;
(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;
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(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;
(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

välja jäetud

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;
(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;
(g) töötleb isikuandmeid või annab 
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korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;
(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;
(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;
(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 2919
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

6. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 ja 
8 kohaseid nõusoleku andmise tingimusi;

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 ja 
8 kohaseid nõusoleku andmise tingimusi;

(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;

(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;

(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;

(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;

(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi; 

(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi; 

(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt artiklile 25; (f) ei määra esindajat vastavalt artiklile 25;

(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;

(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;

(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
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on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;

(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;

(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile andmeid 
üle või annab selleks korralduse, mis ei ole 
lubatud piisava kaitstuse otsuse või 
asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;

(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile andmeid 
üle või annab selleks korralduse, mis ei ole 
lubatud piisava kaitstuse otsuse või 
asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;

(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;

(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;

(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;

(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 3;

(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. en

Selgitus

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Muudatusettepanek 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
keskmisest aastakasumist, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

Or. es

Muudatusettepanek 2921
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab trahvi, mis ei 
ületa 1 000 000 eurot, või ettevõttele 
trahvi, mis ulatub 5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest rikub käesoleva määruse 
sätteid, välja arvatud neid, millele 
osutatakse lõigetes 4 ja 5.

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;
(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;
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(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;
(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;
(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;
(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab trahvi, mis ei 
ületa 1 000 000 eurot, või ettevõttele 
trahvi, mis ulatub 5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, sõltuvalt sellest, kumb on 
kõrgem, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest rikub käesoleva määruse 
sätteid, välja arvatud neid, millele 
osutatakse lõigetes 4 ja 5.

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 
õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 
ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 
tingimusi;
(b) töötleb andmete erikategooriaid 
artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes;
(c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;
(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;
(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;
(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;
(g) töötleb isikuandmeid või annab 
korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 
kohustusi, mis on seotud vastutava 
töötleja nimel tehtavate 
töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 
26 ja 27;
(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
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andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;
(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;
(j) ei määra ametisse 
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;
(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;
(l) kannab kolmandale riigile või 
rahvusvahelisele organisatsioonile 
andmeid üle või annab selleks korralduse, 
mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 
või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 
alusel vastavalt artiklitele 40–44;
(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 
alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 
peatamise keeldu vastavalt artikli 53 
lõikele 1;
(n) ei täida kohustust aidata 
järelevalveasutust, talle vastata või 
edastada vajalikku teavet või võimaldada 
tal juurdepääs ruumidele vastavalt 
artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 
lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2;
(o) ei täida artikli 84 kohaseid 
ametisaladuse kaitsmise eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 2923
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 6. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
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1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

1 000 000 euro suuruse trahvi igaühele, kes 
tahtlikult:

Or. en

Muudatusettepanek 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab rikkumise 
raskusastme põhjal trahvi või hoiatuse 
igaühele, kes tahtlikult või hooletusest:

Or. en

Muudatusettepanek 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 5 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

Or. en

Muudatusettepanek 2926
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või kasumi teenimise 
eesmärgil rikkumise toime pannud 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

Or. de

Muudatusettepanek 2927
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 1 000 000 
euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 
mis ulatub kuni 2 %-ni ülemaailmsest 
aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 
hooletusest:

6. Järelevalveasutus määrab samade 
kriteeriumide alusel, mis on loetletud 
artikli 79 lõikes 4, kõige tõsisemate 
rikkumiste eest maksimaalselt kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes: 

Or. en

Muudatusettepanek 2928
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalveasutus määrab kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 

6. Järelevalveasutus võib määrata kuni 
1 000 000 euro suuruse trahvi või 
ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 
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ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 
tahtlikult või hooletusest:

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutustel on vaja kaalutlusõigust, et otsustada, kas ja millisel tasemel trahv on 
kohane.

Muudatusettepanek 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet;

c) rikub artikli 19 kohast 
vaidlustamisõigust või nõuet, välja arvatud 
juhul, kus tuginetakse kehtivalt käesoleva 
määruse kohaselt tegelikult 
olemasolevatele õigustele või 
õiguspärastele põhjustele;

Or. es

Muudatusettepanek 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ei täida artikli 20 kohasel 
profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 
seotud tingimusi;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 2931
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 
kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 
vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 
tõendada;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2933
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ei määra esindajat vastavalt 
artiklile 25;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna 
järelevalveasutusele ja andmesubjektile 
õigeaegselt või täies ulatuses teada 
andmetega seotud rikkumisest vastavalt 
artiklitele 31 ja 32;

h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 
seotud rikkumisest ega anna juhtudel, kus 
see on kohustuslik, järelevalveasutusele ja 
andmesubjektile õigeaegselt või täies 
ulatuses teada andmetega seotud 
rikkumisest vastavalt artiklitele 31 ja 32;

Or. es

Muudatusettepanek 2935
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 

(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 
kaitse mõjuhinnangut või töötleb 
isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 
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eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 
on nõutud artiklis 34;

eelneva loata või konsulteerimiseta 
juhtudel, kus see on kohustuslik, nagu on 
nõutud artiklis 34;

Or. es

Muudatusettepanek 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) ei määra ametisse
andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 
artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 
täitmiseks;

(j) ei taga tingimusi selleks, et 
andmekaitsevolinikul oleks võimalik täita 
artiklites 35, 36 ja 37 sätestatud 
ülesandeid;

Or. es

Muudatusettepanek 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 
või märgist artikli 39 tähenduses;

(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit,
märgist ja sertifikaate artikli 39 
tähenduses;

Or. es

Muudatusettepanek 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 a (uus)



AM\929533ET.doc 173/179 PE506.170v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli alusel tühistatakse 
eelnevad lõpliku otsusega määratud 
sanktsioonid hooletusest tingitud 
rikkumiste eest vastavalt järgmistele 
tähtaegadele:
(a) kahe aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 4 
sätestatud trahvidest;
(b) nelja aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 5 
sätestatud trahvidest;
(c) kuue aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 6 
sätestatud sanktsioonidest.

Or. es

Muudatusettepanek 2940
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Trahvi lõikes 6 osutatud rikkumiste 
eest saab määrata ainult konkreetse 
isikuandmete töötlemistoimingu eest. 
Määrates kindlaks trahvi käesolevas 
lõikes osutatud rikkumise eest, võtab 
järelevalveasutus arvesse järgmisi tõsiasju 
ja asjaolusid:
(a) ulatust, milleni vastutav töötleja või 
artikli 22 lõikes 4 osutatud peamine 
tegevuskoht on võtnud vastu sisepoliitika 
ja rakendanud artiklites 22, 23 ja 30 
osutatud meetmeid seoses sellise 
töötlemisega;
(b) tõsiasja, kas vastutav töötleja või 
artikli 22 lõikes 4 osutatud peamine 
tegevuskoht on määranud 
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andmekaitseametniku vastavalt 
artiklile 35;
(c) ulatust, milleni vastutav töötleja on 
lubanud andmekaitseametnikul, kui ta on 
olemas, viia ellu oma ülesandeid, mis on 
osutatud artiklis 37, seoses sellise 
töötlemisega;
(d) ulatust, milleni 
andmekaitseametnikku, kui ta on olemas, 
kaasati otsuse tegemisse seoses sellise 
töötlemistoimingu või selle 
rakendamisega;
(e) tõsiasja, kas vastutav töötleja on 
hinnanud mõju isikuandmete 
puutumatusele seoses sellise töötlemisega;
(f) tõsiasja, kas vastutav töötleja on 
vajadusel järginud artiklit 26; ja
(g) ulatust, milleni vastutav töötleja on 
juhendanud volitatud töötlejat, kui ta on 
olemas, vastavalt artiklile 27. 

Or. en

Selgitus

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Muudatusettepanek 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Käesoleva artikli alusel tühistatakse 
eelnevad lõpliku otsusega määratud 
sanktsioonid, mis on määratud raske 
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hooletuse tõttu või tahtlike rikkumiste 
eest, vastavalt järgmistele tähtaegadele:
(a) viie aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 4 
sätestatud trahvidest;
(b) kümne aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 5 
sätestatud trahvidest;
(c) 15 aasta möödudes sanktsioonide 
puhul, millega kaasneb mõni lõikes 6 
sätestatud sanktsioonidest.

Or. es

Muudatusettepanek 2942
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad, võttes 
arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad, võttes 

välja jäetud
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arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2944
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad, võttes 
arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2945
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad, võttes 
arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi.

7. Komisjoni volitatakse pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogult arvamuse 
taotlemist vastavalt artiklile 86 võtma 
vastu delegeeritud õigusakte eesmärgiga 
ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 osutatud 
haldustrahvide absoluutsummad, võttes 
arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi ja 
standardse elukalliduse arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 2946
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad, võttes 
arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi.

7. Kui leidub veenvaid asitõendeid 
organisatsioonide jätkuva hooletuse või 
raske hooletuse kohta oma kohustuste 
täitmisel vastavalt käesolevale määrusele 
või kui need sanktsioonid ei hoia ära 
tõsiseid kuritarvitusi, mida ei saa 
käsitleda käesoleva raamistiku alusel. 
Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 86 
võtma vastu delegeeritud õigusakte 
eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 
osutatud haldustrahvide summad või 
tingimused, võttes arvesse lõikes 2 
osutatud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2947
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Artikli 79 lõikeid 4–7 ei kohaldata 
avaliku sektori asutustele. 
Järelevalveasutusel ei ole volitusi 
määratleda ja määrata trahve avaliku 
sektori asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 2948
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab seadusandliku 
ettepaneku eesmärgiga täpsustada 
vastutava töötleja ja volitatud töötleja 
nõukogu, eelkõige artiklis 37 a osutatud 
nõukogu liikme solidaarvastutuse 
kriteeriumid ja tingimused käesoleva 
määruse nõuete rikkumise puhul ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 2949
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon esitab seadusandliku 
ettepaneku eesmärgiga täpsustada haldus-
ja kriminaalkaristused nõukogu, eelkõige 
artiklis 37 a osutatud nõukogu liikme 
vastu käesoleva määruse nõuete 
rikkumise puhul, mis põhjustavad või on 
põhjustanud kahju andmesubjektidele 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 2950
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. Komisjon esitab seadusandliku 
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ettepaneku eesmärgiga täpsustada 
tingimused ja kriteeriumid, et tagada 
teabeandjate õiguslik kaitse, ühe aasta 
jooksul käesoleva määruse jõustumisest. 

Or. en


