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Muudatusettepanek 2951
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: 
II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. II peatükki (põhimõtted), III peatükki 
(andmesubjekti õigused), IV peatükki 
(vastutav töötleja ja volitatud töötleja), 
V peatükki (isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele), 
VI peatükki (sõltumatud 
järelevalveasutused), VII peatükki 
(koostöö ja järjepidevus) ning 
VIII peatüki (õiguskaitsevahendid, 
vastutus ja sanktsioonid) artikleid 73, 74, 
76 ja 79 ei kohaldata isikuandmete
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Muudatusettepanek 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja 
selle viidetega Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonile 
vabastused või erandid peatükkidest 
tervikuna: II peatükk, III peatükk, IV 
peatükk, V peatükk, VI peatükk ja VII 
peatükk, et ühitada õigus isikuandmete 
kaitsele sõnavabadust reguleerivate 
eeskirjadega. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus võib jääda arusaamatuks ja võib kaasa tuua tõlgendamise, et 
sõnavabaduse tõttu on piiratud ainult osad kõnealuste peatükkide artiklid ja lõiked. Muudetud 
sõnastus on ühemõtteline ja õiguslikult selge. Pealegi ei ole fraas „üksnes ajakirjanduse 
jaoks või kirjandusliku või kunstilise eneseväljenduse huvides” piisavalt laiahaardeline ja 
võib põhjustada probleeme meediateenistustele ajakirjanduslikus töös konfidentsiaalsete 
andmete käsitlemisel, kuigi töötlemine ise ei ole ajakirjanduslik.

Muudatusettepanek 2953
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 

1. Liikmesriigid näevad kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja 
selle viidetega Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonile ette 
vabastused või erandid järgmistest sätetest: 
II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
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rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, VI peatükk sõltumatud
järelevalveasutused ja VII peatükk koostöö 
ja järjepidevus, kui see on vajalik, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 2954
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. Liikmesriigid näevad kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja 
selle viidetega Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonile ette 
vabastused või erandid järgmistest sätetest: 
II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, VI peatükk sõltumatud 
järelevalveasutused ja VII peatükk koostöö 
ja järjepidevus, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Samane raportööri muudatusettepanekuga 324, välja on jäetud sõnad „kui see on vajalik”. 
Neid sõnu võib (vääralt) tõlgendada liikmesriikide kohustuste nõrgendamisena vabastuste ja 
erandite tagamisel sõnavabaduse pärast.

Muudatusettepanek 2955
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. Liikmesriigid näevad kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja 
selle viidetega Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonile ette
vabastused või erandid järgmistest sätetest: 
II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, VI peatükk sõltumatud 
järelevalveasutused ja VII peatükk koostöö 
ja järjepidevus, kui see on vajalik, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus ja selle 
peatüki sätetest, mis käsitlevad 
terviseandmete töötlemist ning töötlemist 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
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teadustöö eesmärgil, kui see on vajalik, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

See tagab järjepidevuse artiklitega 81 ja 83.

Muudatusettepanek 2957
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: 
II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. II peatükki (põhimõtted), III peatükki 
(andmesubjekti õigused), IV peatükki 
(vastutav töötleja ja volitatud töötleja), 
V peatükki (isikuandmete edastamine
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele), 
VI peatükki (sõltumatud 
järelevalveasutused), VII peatükki 
(koostöö ja järjepidevus) ning 
VIII peatüki (õiguskaitsevahendid, 
vastutus ja sanktsioonid) artikleid 73, 74, 
76 ja 79 ei kohaldata isikuandmete 
töötlemisel üksnes ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: II peatükk 
põhimõtted, III peatükk andmesubjekti 
õigused, IV peatükk vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, VI peatükk sõltumatud 
järelevalveasutused ja VII peatükk koostöö 
ja järjepidevus, ei peaks kohalduma 
isikuandmete töötlemisel üksnes 
ajakirjanduse jaoks või kirjandusliku või 
kunstilise eneseväljenduse huvides, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega, 
võttes samuti arvesse tehnika arengut ja 
uut digitaalmeediat.

Or. en

Muudatusettepanek 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete
töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 
või kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides ette vabastused 
või erandid järgmistest sätetest: 
II peatükk põhimõtted, III peatükk 
andmesubjekti õigused, IV peatükk 
vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 
peatükk isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 
peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 
VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 
ühitada õigus isikuandmete kaitsele 
sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega.

1. II peatükki (põhimõtted), III peatükki 
(andmesubjektiõigused), IV peatükki 
(vastutavtöötleja ja volitatud töötleja), V 
peatükki (isikuandmete edastamine 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele), VI 
peatükki (sõltumatud 
järelevalveasutused), VII peatükki 
(koostöö ja järjepidevus) ning VIII 
peatüki (õiguskaitsevahendid, vastutus ja 
sanktsioonid) artikleid 73, 74, 76 ja 79 ja 
X peatükki ei kohaldata isikuandmete
töötlemisele ajakirjanduse jaoks või 
kirjandusliku või kunstilise 
eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
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käsitlevate eeskirjadega.

Or. de

Selgitus

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Muudatusettepanek 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks et ühitada õigus isikuandmete 
kaitsele ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega, võib avaliku 
sektori asutuse või organi käes olevates 
dokumentides sisalduvaid isikuandmeid 
nimetatud asutus või organ avaldada 
kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega, mis 
käsitlevad ametlike dokumentide üldist 
kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et andmekaitse-eeskirjad ei takista põhjendamatult avaliku sektori avalikku 
järelevalvet ja et ametlike dokumentide üldise kättesaadavuse põhimõtet järgitakse käesolevas 
määruses.

Muudatusettepanek 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu annab 
pärast ajakirjanduse, autorite ja 
kunstnikega, andmesubjektide ja 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega konsulteerimist välja 
suunised selle kohta, millal on lõike 1 
kohased vabastused või erandid vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu annab 
pärast ajakirjanduse, autorite ja 
kunstnikega, andmesubjektide ja 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega konsulteerimist välja 
suunised selle kohta, millal on lõike 1 
kohased vabastused või erandid vajalikud.

Or. en

Selgitus

Väljendusvabaduse ja teadustöö kaitsmise tugevdamiseks.

Muudatusettepanek 2963
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab hiljemalt artikli 
91 lõikes 2 nimetatud kuupäevaks 
komisjoni vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
õigusnormidest ning viivitamata kõigist 
hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2964
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab hiljemalt artikli 
91 lõikes 2 nimetatud kuupäevaks 
komisjoni vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
õigusnormidest ning viivitamata kõigist 
hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2965
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab hiljemalt artikli 
91 lõikes 2 nimetatud kuupäevaks 
komisjoni vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
õigusnormidest ning viivitamata kõigist 
hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2966
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab hiljemalt artikli 
91 lõikes 2 nimetatud kuupäevaks 
komisjoni vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
õigusnormidest ning viivitamata kõigist 
hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2967
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Isikuandmete töötlemine ja ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 

põhimõte
Avaliku sektori asutuse või organi käes 
olevates dokumentides sisalduvaid 
isikuandmeid võib nimetatud asutus või 
organ avaldada kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktidega, mis käsitlevad ametlike 
dokumentide üldist kättesaadavust ning 
milles on isikuandmete kaitse ühitatud 
ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega.

Or. en
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Selgitus

Oluline on tagada, et andmekaitse eeskirjad ei takistaks põhjendamatult avalikkuse ülevaadet 
avalikest asjadest. Nagu on väljendatud Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma 
ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamustes, tuleks seetõttu tagada ametlike dokumentide 
üldise kättesaadavuse põhimõtte järgimine mitte ainult põhjenduses, vaid eraldi artiklis.

Muudatusettepanek 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Isikuandmete töötlemine ja ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 

põhimõte
Selleks et ühitada õigus isikuandmete 
kaitsele ametlike dokumentide üldise 
kättesaadavuse põhimõttega, võib avaliku 
sektori asutuse või organi käes olevates 
dokumentides sisalduvaid isikuandmeid 
nimetatud asutus või organ avaldada 
kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega, mis 
käsitlevad ametlike dokumentide üldist 
kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 2969
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Juurdepääs dokumentidele

1. Liikmesriigid võivad riiklike 
õigusaktidega sätestada eeskirjad, mis on 
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vajalikud õiguse isikuandmete kaitsele 
ühitamiseks 2. peatüki põhimõtetega.
2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

(Vt. raportööri põhjenduse 18 muudatusettepanekut 11.) Käesolev säte tagab, et 
teabevabaduse ja dokumentide kättesaadavuse kohta kehtivad õigusaktid jäävad puutumata.

Muudatusettepanek 2970
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
tingimused, mille kohaselt võib töödelda 
riigisisest isikukoodi või muud 
üldkasutatavat tunnust.

Or. en

Muudatusettepanek 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Isikuandmete töötlemine ja ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
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põhimõte
Käesolev määrus lubab määruse sätete 
kohaldamisel võtta arvesse ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõtet. Avaliku sektori asutuse või 
organi valduses olevates dokumentides 
sisalduvaid isikuandmeid võib see asutus 
või organ avaldada kooskõlas selle 
liikmesriigi õigusaktidega, kellele ta allub. 
Selliste õigusaktidega ühitatakse õigus 
isikuandmete kaitsele ametlike 
dokumentide üldise kättesaadavuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 2972
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 a välja jäetud
Terviseandmete töötlemine

1. Käesoleva määruse piires ja vastavalt 
artikli 9 lõike 2 punktile h tuleb 
terviseandmeid töödelda tuginedes liidu 
või liikmesriigi õigusele, milles nähakse 
ette sobivad ja konkreetsed meetmed 
andmesubjekti õigustatud huvi 
kaitsmiseks, ning töötlemine peab olema 
vajalik:
a) ennetava meditsiini või töömeditsiini, 
meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi 
või ravi võimaldamise või 
tervishoiuteenuste korraldamise jaoks ja 
kui kõnealuseid andmeid töötleb 
tervishoiutöötaja, kelle puhul kehtib 
ametisaladuse hoidmise kohustus, või 
mõni teine isik, kelle suhtes kehtib 
liikmesriigi õiguses või liikmesriigi 
pädevate ametiasutuste kehtestatud 
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eeskirjades sätestatud samaväärne 
saladuse hoidmise kohustus, või
b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
kvaliteedi ja ohutuse standardite 
tagamine, muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul; või
c) muudel avaliku huviga seotud 
põhjustel, näiteks sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et 
tagada hüvitisnõuete rahuldamise 
menetluste ja tervisekindlustussüsteemi 
teenuste kvaliteet ning tasuvus.
2. Terviseandmete töötlemise puhul, mis 
on vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil, näiteks 
patsientide registrite loomine, et 
parandada diagnoosimist ja eristada 
sarnast tüüpi haigusi ja valmistada ette 
ravivõimaluste uuringuid, kohaldatakse 
artiklis 83 osutatud tingimusi ja 
kaitsemeetmeid.
3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2973
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ennetava meditsiini või töömeditsiini, 
meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi 

a) ennetava meditsiini, teadusliku 
uurimistegevuse või töömeditsiini, 
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või ravi võimaldamise või 
tervishoiuteenuste korraldamise jaoks ja 
kui kõnealuseid andmeid töötleb 
tervishoiutöötaja, kelle puhul kehtib 
ametisaladuse hoidmise kohustus, või mõni 
teine isik, kelle suhtes kehtib liikmesriigi 
õiguses või liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste kehtestatud eeskirjades 
sätestatud samaväärne saladuse hoidmise 
kohustus, või

meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi 
või ravi võimaldamise või 
tervishoiuteenuste korraldamise jaoks ja 
kui kõnealuseid andmeid töötleb 
tervishoiutöötaja, kelle puhul kehtib 
ametisaladuse hoidmise kohustus, või mõni 
teine isik, kelle suhtes kehtib liikmesriigi 
õiguses või liikmesriigi pädevate 
ametiasutuste kehtestatud eeskirjades 
sätestatud samaväärne saladuse hoidmise 
kohustus, või

Or. fr

Muudatusettepanek 2974
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Kooskõlas lõike 1 b erandiga võib 
artiklites 8 ja 9 esitatud andmeliikide alla 
kuuluvaid isikuandmeid töödelda ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil ainult andmesubjekti 
nõusolekul. Nõusoleku võib anda 
ühekordse nõusolekuna konkreetse sisuga 
teadustöö ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 2975
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
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kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul; või

kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul ja kui andmeid 
töötleb isik, kes on kohustatud tagama 
andmete konfidentsiaalsuse; või

Or. fr

Muudatusettepanek 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul; või 

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, sealhulgas kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul; või 

Or. es

Muudatusettepanek 2977
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahvatervise valdkonna avaliku huvi 
tõttu, näiteks kaitse tervisele avalduva 
tõsise piiriülese ohu korral või kõrgete 
kvaliteedi ja ohutuse standardite tagamine, 
muu hulgas ravimite või 
meditsiiniseadmete puhul;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 2978
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse ja tervishoiuteenuste 
pakkumine, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste ning 
kvaliteet ning tasuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse ja tervishoiuteenuste 
pakkumine, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste ning 
kvaliteet ning tasuvus. Sellise 
terviseandmete avalikes huvides 
töötlemise tulemusel ei tohiks 
isikuandmeid muudel eesmärkidel 
töödelda kolmandad isikud, näiteks 
tööandjad, kindlustus- ja 
pangandusettevõtjad.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 123 kordamine artiklis 81 on vajalik. See kinnitab, et terviseandmeid ei tohi 
kasutada muudel eesmärkidel kolmandad isikud, näiteks tööandjad, kindlustus- ja 
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pangandusettevõtjad.

Muudatusettepanek 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, et tagada selle 
liikmesriikide õigusaktidega määratletud 
ülesanne, sealhulgas hüvitisnõuete 
rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

Or. en

Selgitus

Praegune artikli 81 lõige 1 c viitab, et terviseandmete töötlemine on vajalik sotsiaalseks 
kaitseks, kuid selle sõnastust võib vaadelda piiravana.

Muudatusettepanek 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse ja tervishoiuteenuste 
pakkumine, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste ning 
kvaliteet ning tasuvus.

Or. en
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Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 2982
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus ja liikmesriikide 
õigusaktidega määratud ülesannete 
raames sotsiaalse kaitse valdkonnas.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada liikmesriikidele suurem paindlikkus 
isikuandmete kasutamisel sotsiaalse kaitse valdkonnas, mida eeldab ka selle keerukus ja 
eesmärk.

Muudatusettepanek 2983
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet ning tasuvus.

c) muudel avaliku huviga seotud põhjustel, 
näiteks sellistes valdkondades nagu 
sotsiaalne kaitse, eriti selleks, et tagada 
hüvitisnõuete rahuldamise menetluste ja 
tervisekindlustussüsteemi teenuste 
kvaliteet.
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Or. fr

Selgitus

Kvaliteet ja turvalisus on ühed põhilised andmekaitse tagatised, eriti seoses 
terviseandmetega, mille väga tundlikku iseloomu tuleb rõhutada. Vastavad tagatised ja 
meetmed on veelgi olulisemad praeguses nn e-tervise arengu kontekstis, mis eeldab andmete 
turvalisuse parandamist.

Muudatusettepanek 2984
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kindlustuselepingute sõlmimise või 
täitmise eesmärgil, eriti kindlustatavate 
ohtude hindamisel, kindlustusmaksete 
arvutamisel, nõuete lahendamisel ja 
hüvitiste maksmisel ning 
kindlustuslepinguid hõlmavate pettuste 
ennetamisel ja avastamisel.

Or. en

Selgitus

Asjakohaste terviseandmete töötlemine on põhiline näiteks kindlustusteenuse pakkumisel (nt 
elukindlustus) ja peaks olema lubatud kindlustatavate ohtude hindamiseks, kindlustusmaksete 
arvutamiseks ja nõuete lahendamiseks ning hüvitise maksmiseks, ilma kohustuseta nõuda 
andmesubjekti selgesõnalist, konkreetset ja teavitatud nõusolekut enne iga töötlemist.

Muudatusettepanek 2985
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Terviseandmete töötlemise puhul, mis 
on vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil, näiteks 

2. Terviseandmete töötlemise puhul, mis 
on vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil, näiteks 
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patsientide registrite loomine, et parandada 
diagnoosimist ja eristada sarnast tüüpi 
haigusi ja valmistada ette ravivõimaluste 
uuringuid, kohaldatakse artiklis 83 
osutatud tingimusi ja kaitsemeetmeid.

patsientide registrite loomine, et parandada 
diagnoosimist ja eristada sarnast tüüpi 
haigusi ja valmistada ette ravivõimaluste 
uuringuid, kohaldatakse artiklis 83 
osutatud tingimusi ja kaitsemeetmeid, ilma 
et see piiraks mis tahes artikli 80 alusel 
tehtud vabastusi või erandeid.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et artikkel 81 täiendab artiklit 80, mitte ei piira seda.

Muudatusettepanek 2986
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Terviseandmete töötlemise puhul, mis 
on vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil, näiteks 
patsientide registrite loomine, et 
parandada diagnoosimist ja eristada 
sarnast tüüpi haigusi ja valmistada ette 
ravivõimaluste uuringuid, kohaldatakse 
artiklis 83 osutatud tingimusi ja 
kaitsemeetmeid.

2. Terviseandmete töötlemine, mis on 
vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil, on lubatud ainult 
andmesubjekti nõusolekul ja sellise 
töötlemise puhul kohaldatakse artiklis 83 
osutatud tingimusi ja kaitsemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui andmesubjektilt nõutakse 
nõusoleku andmist terviseandmete 
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töötlemiseks, peaks olema saadaval 
laiaulatusliku nõusoleku võimalus. 
Liikmesriigid võivad igal juhul teha 
erandeid lõikes 2 osutatud nõudmistest 
saada teadustöö puhul nõusolek, kui on 
tegemist erakordselt suurt avalikku huvi 
teeniva teadustööga. Sellised töötlemisele 
tehtavad erandid peavad vastama 
tingimusele, et see teostatakse 
mõistlikkuse korral anonüümseid 
andmeid või varjunimesid kasutades. 
Andmed muudetakse anonüümseks või 
kasutatakse varjunimesid rangeimate 
tehniliste standardite alusel ning võetakse 
kõik vajalikud meetmed, et vältida 
andmesubjektide taastuvastamist.

Or. en

Selgitus

Laiaulatuslik nõusolek on praktiline lahendus terviseuuringute kaitsmiseks ja toetamiseks.

Muudatusettepanek 2988
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Terviseandmete kogumine ja 
taaskasutamine ärilistel eesmärkidel ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 2989
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2990
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 

välja jäetud
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põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

Or. es

Muudatusettepanek 2992
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

välja jäetud



AM\929832ET.doc 27/107 PE506.173v03-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 2994
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2995
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.

Or. en

Muudatusettepanek 2996
Dimitrios Droutsas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma pärast Euroopa 
Andmekaitsenõukogu arvamuse 
taotlemist vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse muid avaliku huvi 
põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2997
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib edastada isikuandmed kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile tervishoiu eesmärgil, 
kui:
a) seda eesmärki ei ole võimalik 
mõistlikul viisil saavutada, töödeldes 
andmeid, mis ei võimalda või mis enam ei 
võimalda andmesubjekti tuvastada;
b) vastuvõtjal puudub juurdepääs 
andmetele, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, ja
c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete vastuvõtja vahelised 
lepingutingimused keelavad 
andmesubjekti taastuvastamise ja piiravad 
töötlemist kooskõlas käesolevas artiklis 
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kehtestatud tingimuste ja 
kaitsemeetmetega.

Or. en

Selgitus

Varjunimedega andmete edastamine teadustöö eesmärgil on seaduslik.

Muudatusettepanek 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda tootjatele 
seadusega kehtestatud eel- ja 
järelturunduse kohustuste täitmise 
eesmärgil seoses meditsiiniseadmete 
kliinilise hindamisega.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 2999
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 a
Andmete töötlemine õiguskaitse eesmärgil
Isikuandmete töötlemisele kohtute ja 
kohtutäiturite poolt kohaldub Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide poolt kehtestatud 
menetlusõigus. See tagab asjakohase 
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tasakaalu võistlevuse põhimõtte tagamise 
kohustuse, isikuandmete kaitse ning 
tõhusa õiguskaitse tagamise kohustuse 
vahel.

Or. de

Selgitus

Andmete töötlemiseks kohtute ja kohtutäiturite poolt on vaja kohtupidamise valdkonna jaoks 
erandit. Sest selles osas on eripäraks, et vastavad menetluseeskirjad, mis on osaliselt ka liidu 
õiguses harmoniseeritud, sisaldavad täpsemaid sätteid, mis reguleerivad ka 
andmekaitseõiguslikult asjakohaseid küsimusi, nagu dokumentidega tutvumise lubamise 
eeldused. Need eeskirjad tekitavad olukorra, kus isikuandmete kaitse ning kohtupidamise 
tagamise kohustuse ning tõhusa õiguskaitse tagamise kohustuse vahel tekivad vastuolud.

Muudatusettepanek 3000
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 81 b
Andmete töötlemine karistuste 

kohaldamise/täitmise valdkonnas
Liikmesriigid võivad vastavalt selle 
määruse sätetele välja anda erilisi 
õigusakte, milles määratakse 
isikuandmete üldsuse huvides töötlemise 
tingimused kohtutele, prokuratuuridele ja 
karistusasutustele karistuse 
kohaldamise/täitmise raames.

Or. de

Muudatusettepanek 3001
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud
Töötlemine töösuhte kontekstis
1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, 
millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.
2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.
3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud õiguslike aluste mõju kogu Euroopas käesoleva määruse kaudu peaks sisaldama 
andmekaitset töösuhte kontekstis. Artikkel jäetakse seetõttu välja.

Muudatusettepanek 3002
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte või
kollektiivlepinguid, millega reguleeritakse 
töötajate isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 3003
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, 
millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjadega võivad 
liikmesriigid kooskõlas riiklike seaduste ja 
tavadega reguleerida töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid või tööandjate ja töötajate 
kollektiivlepingud vastu võtta õigusakte, 
millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, süüdimõistva 
kohtuotsusega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 3005
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjadega võivad 
liikmesriigid kooskõlas riiklike seaduste ja 
tavadega vastu võtta erieeskirju, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
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õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

See ei piira liikmesriikide õigust edendada 
või lubada kollektiivlepinguid, mis on 
töötajate jaoks soodsamad, või lubada 
töötajate jaoks soodsamate 
kollektiivlepingute sõlmimist 
sotsiaalpartnerite vahel. 
Käesoleva määruse kaitsetase kehtestab 
õigusaktide või kollektiivlepingute 
miinimumstandardid.

Or. en

Muudatusettepanek 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Kooskõlas käesoleva määruse sätetega
võivad liikmesriigid vastu võtta 
õigusaktide kujul õigusnorme, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, muu 
hulgas seoses töötajate kontsernisisese 
värbamise ja kandideerimisega, 
töölepingu, sealhulgas õigusaktides ja
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, ettevõttesiseste kokkulepete ja
kollektiivlepingutega, juhtimisega, töö 
kavandamise ja korraldamisega, 
töötervishoiu ja tööohutusega ning 
tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste 
isikliku või kollektiivse kasutamisega ja 
töösuhte lõppemisega.

Tagatud peab olema vähemalt selle 
määruse kaitsetase.
See ei mõjuta liikmesriikide õigust näha 
ette töövõtjate jaoks soodsamad eeskirjad 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
töösuhte kontekstis.
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Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
muude sätete kohaldamist, hõlmavad 
lõikes 1 nimetatud liikmesriikide 
õigusaktid vähemalt järgmisi 
miinimumstandardeid:

Or. de

Muudatusettepanek 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte,
millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas riiklike
seaduste ja tavadega vastu võtta
erieeskirju, millega reguleeritakse töötajate 
isikuandmete töötlemist tööturul, eelkõige, 
kuid mitte ainult, seoses töötajate 
värbamisega, töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides või kollektiivlepingutes 
sätestatud kohustuste täitmisega, 
juhtimisega, töö kavandamise ja 
korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega. 
Käesoleva määrusega tunnustatakse 
sotsiaalpartnerite rolli. Riikides, kus 
tööturu osalised reguleerivad palku ja 
mitmesuguseid muid töötingimusi 
kollektiivlepingute abil, tuleks artikli 6 
lõike 1 punkti f kohaldamisel eriti arvesse 
võtta sotsiaalpartnerite õigusi ja kohustusi 
kollektiivlepingute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 3008
Jean Lambert
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

1. Kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
ja võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet võivad liikmesriigid vastu võtta
õigusnorme, millega reguleeritakse 
töötajate isikuandmete töötlemist töösuhete 
kontekstis, eelkõige, kuid mitte ainult
seoses töötajate värbamisega ja 
kandideerimisavaldustega ettevõtete 
kontsernis, kooskõlas riiklike seaduste ja 
tavadega töölepingu, sealhulgas 
õigusaktides ja kollektiivlepingutes,
ettevõtte kokkulepetes ja 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

See ei mõjuta liikmesriikide õigust või 
sotsiaalpartnerite õigust 
kollektiivlepingute abil näha ette 
töövõtjate jaoks soodsamad eeskirjad 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
töösuhte kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
sealhulgas õigusaktides või 

1. Kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjadega võivad 
liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 
reguleeritakse töötajate isikuandmete 
töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 
seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 
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kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

sealhulgas õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 
täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 
ja korraldamisega, töötervishoiu ja 
tööohutusega ning tööhõivega seotud 
õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 
kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See ei mõjuta liikmesriikide õigust näha 
ette töövõtjate jaoks soodsamad eeskirjad 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
töösuhte kontekstis.

Or. de

Muudatusettepanek 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööhõivega seotud profiilianalüüs ei 
ole lubatud.

Or. de

Muudatusettepanek 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööandjal on keelatud töösuhte 
kontekstis alljärgnevate andmete 
töötlemine:
a) artiklis 14 sätestatud andmete 
töötlemine ilma töötaja eelneva 
teavitamiseta; 
b) geneetilised andmed;
c) meditsiinilised andmed;
d) ametiühingualase tegevuse ja töötajate 
esindajate tegevuste jälgimine, sealhulgas 
töötajate musta nimekirja kandmine.

Or. en

Muudatusettepanek 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Töövõtja andmeid tohib kasutada 
üksnes sellisel viisil ja otstarbel, mis on 
kas
a) riikliku õigusega siduvalt ette nähtud; 
või
b) vajalik töösuhte loomiseks, hoidmiseks 
või lõpetamiseks; või
c) vajalik töölepingust tulenevate 
kohustuste täitmiseks või töösuhtest 
tulenevate õiguste kasutamiseks; või
d) vajalik teabetehniliste süsteemide 
nõuetekohaseks käitamiseks; või
e) vajalik töötaja poolt ettevõttesiseste 
teenistuste mittesunnitud kasutamiseks.
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Or. de

Muudatusettepanek 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööandjal või kolmandal isikul, kes 
on otseselt või kaudselt tööandjaga seotud 
või töötab tööandja tellimusel või nimel, 
on keelatud töösuhte kontekstis 
alljärgnevate andmete töötlemine:
a) artiklis 14 sätestatud andmete 
töötlemine ilma töötaja eelneva 
teavitamiseta; 
b) töötajate pidev kontrollimine või nende 
suutlikkuse või käitumise kontrollimine 
sõltumatult kasutatavatest 
tehnoloogiatest;
c) geneetilised andmed;
c) meditsiinilised andmed;
e) ametiühingualase tegevuse ja töötajate 
esindajate tegevuste jälgimine, sealhulgas 
töötajate musta nimekirja kandmine.
Kõnealune kehtib töötajate ja töökoha 
taotlejate isikuandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Töötaja isikuandmeid, eeskätt 
delikaatseid andmeid nagu poliitiline 
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meelsus ning liikmelisus ja tegevus 
ametiühingus, ei tohi ühelgi juhul 
kasutada töötajate lisamiseks nn musta 
nimekirja ning nende tulevase 
töölevõtmise keelamiseks või 
takistamiseks. Töötajate mustade 
nimekirjade töötlemine, kasutamine 
tööhõive kontekstis, koostamine ja 
edastamine on keelatud. Liikmesriigid 
viivad selle lõike tõhusaks rakendamiseks 
läbi kontrolle ja võtavad kasutusele artikli 
79 lõikele 6 vastavad asjakohased 
meetmed.

Or. de

Muudatusettepanek 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Töötlemine sotsiaalkindlustuse 
kontekstis
Kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjadega võivad liikmesriigid vastu 
võtta konkreetseid õigusnorme, milles 
esitatakse üksikasjalikud tingimused, 
mille alusel võivad nende avaliku ja 
erasektori asutused ja talitused töödelda 
isikuandmeid sotsiaalkindlustuse 
kontekstis, kui seda tehakse avalikes 
huvides.
Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en
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Selgitus

Sotsiaalkaitse kontekstis töötlevad andmeid nii avaliku kui ka erasektori 
mittetulundusühingud.

Muudatusettepanek 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
muude sätete kohaldamist, hõlmavad 
lõikes 1 nimetatud liikmesriikide 
õigusaktid vähemalt järgmisi 
miinimumstandardeid:
a) töövõtjate andmete töötlemine ilma 
töövõtjaid sellest teavitamata ei ole 
lubatud. Igal ajal peab olema tagatud 
töövõtjate era- ja intiimelu puutumatus;
b) keelatud on ettevõtte selliste osade 
optilis-elektrooniline jälgimine, millele 
avalikkusel puudub juurdepääs ja mida 
töövõtja kasutab peamiselt oma eraelu 
korraldamiseks, eelkõige hügieeni-, 
riietus-, puhke- ja magamisruumides;
c) avalikkusele juurdepääsetavate 
ettevõtte osade või selliste avalikkusele 
juurdepääsematute osade optilis-
elektrooniline jälgimine, mida enamasti ei 
kasutata töövõtja eraelu korraldamiseks, 
näiteks sissepääsud, fuajeed, bürood, 
tööhallid jms on lubatud üksnes juhul, kui 
see on töövõtjate ja ettevõtte turvalisuse 
jaoks tungivalt vajalik;
d) ettevõtte üldkasutatavate osade 
jälgimine ei tohi võimaluste piires 
töövõtjat tema töökohal hõlmata. Enne 
jälgimist tuleb töövõtjat teavitada, millal 
ja kui kaua jälgimisvahendid kasutuses 
on;
e) akustilis-elektrooniline jälgimine on 
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lubatud üksnes avaliku turvalisuse 
tungivatel põhjustel, näiteks lennukite 
kokpitis. Varjatud jälgimine on igal juhul 
keelatud;
f) liidu õiguse või liikmesriikide 
õigusaktide ja/või tavade järgi ette nähtud 
töövõtjate esindajate, sealhulgas 
ametiühingute esindajate igasugune 
jälgimine seoses nende esindustegevusega 
on keelatud. Sama kehtib niinimetatud 
mustade nimekirjade kohta;
g) töötajate meditsiinilisi andmeid, eriti 
neid, mis on kogutud töömeditsiiniliste 
uuringute raames vastavalt artikli 81 
lõike 1 punktile a, ei tohi avaldada ka 
tööandjale;
h) profiilianalüüs ning 
töötlemisprotsessid, mille eesmärk on 
töövõtjate, nende töötulemuste või 
käitumise pidev kontrollimine, on 
keelatud. See kehtib kasutatavast 
tehnoloogiast sõltumatult.

Or. de

Muudatusettepanek 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Töövõtjate töötulemuste kontrollimine 
on keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Lõike 1 a punktides b–e kirjeldatud 
juhtumite ning selle määruse raames 
võidakse riiklikes õigusaktides või 
tööandjate ja töövõtjate vahelistes 
kollektiivkokkulepetes, juhul kui need on 
seadusega ette nähtud, ette näha 
konkreetsete menetluste lubatavuse 
põhimõtted, menetluste kujundamine ja 
rakendamine või töötlemiskeelud.

Or. de

Muudatusettepanek 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Töövõtjate andmete töötlemine ilma 
töövõtjaid sellest teavitamata ei ole 
lubatud. Igal ajal peab olema tagatud 
töövõtjate era- ja intiimelu puutumatus.

Or. de

Muudatusettepanek 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kui ettevõttes on olemas liikmesriigi 
õiguse kohane töövõtjate esindus, on 
tööandja poolne töötlemine lubatud vaid 
siis, kui järgitakse seaduses ette nähtud 
osalusõigusi.
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Or. de

Muudatusettepanek 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. keelatud on ettevõtte selliste osade 
optilis-elektrooniline ja/või avatud 
akustilis-elektrooniline jälgimine, millele 
avalikkusel puudub juurdepääs ja mida 
töövõtja kasutab peamiselt oma eraelu 
korraldamiseks, eelkõige hügieeni-, 
riietus-, puhke- ja magamisruumides. 
Avalikkusele juurdepääsetavate ettevõtte 
osade või selliste avalikkusele 
juurdepääsematute osade, mida enamasti 
ei kasutata töövõtja eraelu 
korraldamiseks, näiteks sissepääsud, 
fuajeed, bürood, tööhallid jms avatud 
optilis-elektrooniline ja/või avatud 
akustilis-elektrooniline jälgimine on 
lubatud üksnes juhul, kui see on vajalik 
töövõtjate ja ettevõtte turvalisuse jaoks. 
Juhul kui see pole vältimatu, ei tohi 
jälgimine hõlmata avalikkusele 
juurdepääsetavates ettevõtte osades 
töövõtjat tema töökohal. Enne jälgimist 
tuleb töövõtjat teavitada, millal ja kui 
kaua jälgimisvahendid kasutuses on. 
Jälgimise salvestised tuleb kustutada 
kohe, hiljemalt ühe kuu möödumisel 
jälgimisest. Varjatud jälgimine on igal 
juhul keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Kui jälgimisandmeid soovitakse 
edastada väljaspool selle määruse 
kehtivusala, peab seda igal juhul 
kontrollima tööandja andmekaitsevolinik 
vastavalt artiklile 33.

Or. de

Muudatusettepanek 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Kui ettevõtted koguvad või töötlevad 
seadusega ette nähtud arstlike 
läbivaatuste ja/või sobivuskatsete raames 
isikuandmeid, peavad nad kandidaadile 
või töövõtjale eelnevalt selgitama, millisel 
eesmärgil neid andmeid kasutatakse, ning 
need andmesubjektile seejärel koos 
tulemustega teatavaks tegema ja neid 
selgitama. Andmete kogumine 
geeniproovide ja -analüüside eesmärgil 
on keelatud.
Isikuandmete kogumine ja töötlemine 
meditsiiniliste läbivaatuste ja/või 
sobivuskatsete raames peab olema vajalik 
tervise kaitsmiseks töökohal ning 
töösuhtega seotud tervishoiumeetmete 
jaoks. Andmed ei tohi olla tööandjale 
vahetult kättesaadavad. Kandideerijate 
andmeid käsitletakse samamoodi nagu 
töötajate andmeid.
Terviseandmete kogumine tervislikel 
põhjustel vallandamise eesmärgil on 
keelatud.



PE506.173v03-00 46/107 AM\929832ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Selle määrusega vastuolus kogutud 
või töödeldud andmeid töötajate käitumise 
või töötulemuste kohta ei tohi kasutada ei 
kohtus ega kohtuväliselt.

Or. de

Muudatusettepanek 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. Selle, kas ja mil määral on telefoni, e-
posti, interneti ja muude 
telekommunikatsiooniteenuste 
kasutamine lubatud ka eraotstarbel, võib 
reguleerida õigusaktidega, eelkõige 
kollektiivlepinguga. Eraotstarbel 
kasutamist võib lubada ka töölepinguga. 
Kui erakasutus on lubatud, on sellest 
tulenevate andmeliiklusandmete 
töötlemine lubatud eranditult andmete 
turvalisuse tagamiseks, 
telekommunikatsioonivõrkude ja 
telekommunikatsiooniteenuste 
nõuetekohase toimimise tagamiseks ning 
arveldusteks, kui töövõtjat sellest eelnevalt 
teavitatakse. Peale selle on elektrooniliste 
erakirjade sisu hindamine keelatud.

Or. de
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Muudatusettepanek 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. Töövõtjate esindused ja ametiühingud 
võivad rakendada nende poolt 
esindatavate töötajate artiklis 76 
nimetatud õigusi.

Or. de

Muudatusettepanek 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 h. Teabe/andmete kogumine ja 
töötlemine töövõtja või kandidaadi kohta 
sotsiaalvõrgustike kaudu, mis ei ole 
spetsiaalsed tööportaalid, on keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 h. Ilma et see piiraks riiklikke õigusakte 
töövõtjate esinduste osalemisõiguste 
kohta, tuleb neid kaasata järgmiste 
otsuste tegemisse:
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a) lõike 4 kohase andmekaitseametniku 
tööle määramine;
b) andmetöötlussüsteemide loomine ja 
kohandamine;
c) siduvate ettevõtluseeskirjade 
sõnastamine.

Or. de

Muudatusettepanek 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 i. Ebaõigeid või töötaja poolt 
vaidlustatud või keelatud viisil kogutud 
andmeid töötaja kohta ei tohi kasutada.

Or. de

Muudatusettepanek 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 j. Töötajaid, kes on keeldunud 
lubamatutes läbivaatustes osalemast või 
on andnud valesid vastuseid, või kes on 
esitanud töötajat puudutavate andmete 
lubamatu kogumise/kasutamise kohta 
kaebuse, ei tohi diskrimineerida.

Or. de
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Muudatusettepanek 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 k. Ilma et see piiraks riiklikust 
tööõigusest tulenevaid teabe- ja 
ühisotsustamisõigusi, on ettevõtte 
huvirühmade esindusel ja Euroopa 
töönõukogul järgmised õigused:
a) õigus rääkida kaasa ettevõtte 
andmekaitseametniku tööle määramisel 
(artikli 35 lõige 7);
b) korrapärase nõustamise ja teabe 
saamise õigus ettevõtte 
andmekaitseametniku poolt;
c) asjaomaste töövõtjate esindamise õigus 
riiklikus kohtus (artikkel 73) ning 
ühishagi esitamise võimalus (artikkel 75);
d) kaasarääkimisõigus siduvate 
ettevõttesiseste eeskirjade koostamisel 
(artikkel 43).

Or. de

Muudatusettepanek 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 3034
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kohustusliku tervisekontrolli ja 
taotlejale tehtavate sobivuskatsete 
tegemiseks tuleb andmesubjekti teavitada 
enne andmete kogumist.

Or. en

Muudatusettepanek 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ametiühingutel peab olema õigus 
esindada töötajaid kaebuste esitamisel 
järelevalveasutustele või 
õiguskaitsevahendite taotlemisel. Lisaks 
on ametiühingutel õigus esitada ühishagi.

Or. en

Muudatusettepanek 3036
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tööandmete kogumine ja 
taaskasutamine ärilistel eesmärkidel ei ole 
kooskõlas käesoleva määrusega.



AM\929832ET.doc 51/107 PE506.173v03-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 3037
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Avatud optilis-elektroonsete 
juhtimisseadmete või biomeetriliste 
seadmete kasutamine on lubatud ainult 
erandjuhtudel ja ainult töötajate 
esindajate nõusolekul. Kontrollimise 
tingimused sätestatakse õigusaktide või 
kollektiivlepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 3038
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3039
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 3041
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3044
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse selliste 
isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 
tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 
on esitatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 3045
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ametiühingutel on õigus esindada 
töötajaid kaebuste esitamisel 
järelevalveasutustele või 
õiguskaitsevahendite taotlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 3046
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjoni ettepanekul vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu käesoleva 
artikli läbi hiljemalt kahe aasta 
möödumisel pärast artikli 91 lõikes 2 
nimetatud kuupäeva.

Or. en



AM\929832ET.doc 55/107 PE506.173v03-00

ET

Muudatusettepanek 3047
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 a
Töötlemine sotsiaalkindlustuse kontekstis
1. Kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjadega võivad 
liikmesriigid vastu võtta konkreetseid 
õigusnorme, milles esitatakse 
üksikasjalikud tingimused, mille alusel 
võivad nende avaliku sektori asutused ja 
talitused töödelda isikuandmeid 
sotsiaalkindlustuse kontekstis, kui seda 
tehakse avalikes huvides.
2. Iga liikmesriik teavitab hiljemalt 
artikli 91 lõikes 2 nimetatud kuupäevaks 
komisjoni vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
eeskirjadest ning ühe kuu jooksul peale 
muudatuse tegemist kõigist hilisematest 
või neid mõjutavatest muudatustest.

Or. hu

Selgitus

Mõiste „viivitamatult” ei ole konkreetne. Vaja on määrata kindel tähtaeg.

Muudatusettepanek 3048
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 a
Andmete töötlemine sotsiaalkaitse 

valdkonnas
1. Liikmesriigid võivad vastavalt 
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käesoleva määrusega kehtestatud 
eeskirjadele võtta vastu õigusnorme, mis 
täpsustavad, millistel tingimustel toimub 
isikuandmete töötlemine nende era-või 
avalik-õiguslike sotsiaalkaitseasutuste ja -
teenistuste poolt avalikes huvides.
2. Iga liikmesriik teavitab hiljemalt 
artikli 91 lõikes 2 nimetatud kuupäevaks 
komisjoni vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
õigusnormidest ning viivitamata kõigist 
hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek kordab sisuliselt raportööri muudatusettepanekut nr 333. Siiski ei 
piira see ainult andmete töötlemist avalik-õiguslike sotsiaalkaitseasutuste ja -teenistuste, vaid 
ka erasektori asutuste poolt, mis täiendavad üksteist vastastikku sotsiaalkaitses.

Muudatusettepanek 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Töötlemine ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil

Töötlemine ajaloolisel, statistilisel ja
teaduslikul eesmärgil

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus on ebaselge ja avatud tõlgendustele. On ebaselge, kas see viitab 
ajaloouurimustele, statistikauurimustele või teadustööle. Sellisel juhul kitsendab see

Muudatusettepanek 3050
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Isikuandmeid võib töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja
statistikauurimuste ning teadustöö
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloolisel, 
statistilisel ja teaduslikul eesmärgil üksnes 
juhul, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui:

1. Käesoleva määruse piires võib 
isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö, nagu 
ka sünnijärgse põlvnemise 
kindlakstegemine ametliku või kohtueelse 
haldusuurimise eesmärgil üksnes juhul, 
kui:

Or. es
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Muudatusettepanek 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, 
töödeldes andmeid, mis ei võimalda või 
mis enam ei võimalda andmesubjekti 
tuvastada;

a) seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, 
töödeldes anonüümseid andmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 3054
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmeid, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest, kui seda eesmärki saab nii täita.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmete vastutava töötleja kohustus eraldada tuvastatavad andmed muust teabest enne 
andmete töötlemist ajaloo- ja statistikauurimuste või teadustöö eesmärgil on koormav ja 
võimalik, et ka ülemäära kulukas.

Muudatusettepanek 3055
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmeid, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest, kui seda eesmärki saab nii täita.

b) andmeid, mis tehniliselt või praktiliselt
võimaldavad seostada teavet tuvastatud või 
tuvastatava andmesubjektiga, hoitakse 
eraldi muust teabest, kui seda eesmärki 
saab nii täita.

Or. en

Muudatusettepanek 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmeid, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest, kui seda eesmärki saab nii täita.

b) andmeid, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, hoitakse eraldi muust 
teabest, kui seda eesmärki saab nii täita. 
Sünnijärgse põlvnemise kindlakstegemise 
eesmärgil ametliku või kohtueelse 
haldusuurimise raames töödeldavaid 
isikuandmeid edastatakse 
andmesubjektidele ainult vajadusel ning 
ilma et see piiraks kriminaalmenetluse 
algatamist, kui see on seaduses ette 
nähtud.

Or. es

Muudatusettepanek 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui andmeid töödeldakse teadustöö 
eesmärgil, on kavatsetav teadustöö 



PE506.173v03-00 60/107 AM\929832ET.doc

ET

saanud sõltumatult teadusuuringute 
eetikakomiteelt pooldava arvamuse.

Or. en

Selgitus

See kajastab eetikakomitee rolli, mis on tähtis kaitsemeede isikuandmete kasutamise 
kinnitamiseks teadustööks ilma konkreetse nõusolekuta. Põhjenduse 124 
muudatusettepanekuga ühendatult tagab see muudatusettepanek käesoleva artikli ühilduvuse 
Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooniga, mis käsitleb inimestest osalejatega 
tehtavate meditsiiniuuringute eetikapõhimõtteid (2008).

Muudatusettepanek 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) isikuandmeid töödeldakse 
koondandmetega aruannete koostamise 
eesmärgil, mis koosnevad anonüümseks 
muudetud andmetest, varjunimedega 
varjatud andmetest või mõlemast.

Or. en

Muudatusettepanek 3059
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui andmeid töödeldakse teadustöö 
eesmärgil, on plaanitav teadustöö saanud 
sõltumatult teadusuuringute 
eetikakomiteelt pooldava arvamuse. 

Or. en
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Muudatusettepanek 3060
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Liikmesriikide õiguses võib esineda 
erandeid lõikes 1 a osutatud nõudest 
saada teadustöö puhul nõusolek, kui on 
tegemist erakordselt suurt avalikku huvi 
teeniva teadustööga ja kui seda ei ole 
võimalik teha muul viisil. Kõnealused 
andmed muudetakse anonüümseks või 
kui see ei ole teadustöö eesmärkide tõttu 
võimalik, kasutatakse varjunimesid 
rangeimate tehniliste standardite alusel 
ning võetakse kõik vajalikud meetmed, et 
vältida andmesubjektide taastuvastamist. 
Selliseks töötlemiseks tuleb saada 
eelnevalt pädeva järelevalveasutuse luba 
kooskõlas artikli 34 lõikega 1.

Or. en

Muudatusettepanek 3061
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) töödeldud andmeid ei ole võimalik 
siduda tuvastatud või tuvastatava isikuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 3062
Petru Constantin Luhan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Täiendavat andmete töötlemist 
ajaloolisel, statistilisel või teaduslikul 
eesmärgil ei käsitleta artikli 5 lõike 1 
punktiga b vastuolus olevana, tingimusel 
et töötlemine:
a) on hõlmatud käesoleva artikli 
tingimuste ja kaitsemeetmetega ning
b) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Muudatusettepanek 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse, eelkõige 
käesoleva artikli piires võivad 
liikmesriigid vastu võtta konkreetseid 
eeskirju isikuandmete töötlemise kohta 
teadustöö eesmärgil, eelkõige rahvatervise 
uuringute valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 3064
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Arvamus- ja sotsiaaluurimuste 
eesmärgil on andmete töötlemine 
seaduslik, kui andmed muudetakse 
anonüümseks nii varakult kui võimalik, 
selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 
võimalik tuvastada. 

Or. en

Muudatusettepanek 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Täiendavat andmete töötlemist 
ajaloolisel, statistilisel või teaduslikul 
eesmärgil ei käsitleta artikli 5 lõike 1 
punktiga b vastuolus olevana, tingimusel 
et töötlemine:
a) on hõlmatud käesoleva artikli 
tingimuste ja kaitsemeetmetega ning
b) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 3066
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isik võib anda nõusoleku temaga 
seotud tundlike isikuandmete 
kasutamiseks üldiste ajaloo- ja 
statistikauurimuste või teadustöö 
eesmärkidel, ilma et isik saaks teavet iga 
uurimusprojekti kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmesubjekt on andnud oma 
nõusoleku andmete töötlemiseks ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil. Ajaloo- ja statistikauurimuste 
ning teadustöö eesmärgil on ühekordne 
nõusolek piisav ja puudub igasugune 
vajadus andmesubjektilt selgesõnalise 
nõusoleku saamiseks või tema 
teavitamiseks enne iga uurimuste 
eesmärkidel töötlemist. 

Or. en

Muudatusettepanek 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmete töötlemine 
meditsiiniuuringute eesmärgil on lubatud 
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kooskõlas asjakohaste riiklike ja ELi 
seadusaktidega ja pärast eetikakomitee 
pooldavat arvamust.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete taaskasutamine on oluline, kui tekivad uued uurimusküsimused, mida ei nähtud 
ette andmete kogumisel. Taaskasutamise tingimused tuleb kehtestad riiklike õigusaktidega 
ning sisaldama eetikakomitee uurimist ja pooldavat otsust.

Muudatusettepanek 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Täiendavat andmete töötlemist 
ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustöö eesmärgil ei käsitleta artikli 5 
lõike 1 punktiga b vastuolus olevana, 
tingimusel et töötlemine:
a) on hõlmatud käesoleva artikli 
tingimuste ja kaitsemeetmetega ning
b) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Selgitamine

Muudatusettepanek 3070
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui isikuandmete täiendav töötlemine 
ajaloo- ja statistikauurimuste või 
teadustöö eesmärgil vastab suurele 
avalikule huvile ning kui käesolevas 
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artiklis toodud tingimused on täidetud ja 
tagatised esitatud, ei ole see hõlmatud 
artikli 5 lõike 1 punktis b määratletud 
kohustusega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on mitte muuta liiga keerukaks isikuandmete kogumist 
teadustöö eesmärgil, kui see on vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek 3071
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kooskõlas lõike 1 b erandiga võib 
artiklites 8 ja 9 esitatud andmeliikide alla 
kuuluvaid isikuandmeid töödelda ajaloo-
ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil ainult andmesubjekti 
nõusolekul, välja arvatud kui need 
muudetakse anonüümseteks asjakohaste 
tehniliste standardite kohaselt ja 
uurimuse varaseimas võimalikus 
staadiumis.

Or. en

Muudatusettepanek 3072
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, 
töödeldes andmeid, mis ei võimalda või 
mis enam ei võimalda andmesubjekti 

a) seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, 
töödeldes andmeid, mis ei võimalda või 
mis enam ei võimalda andmesubjekti 
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tuvastada; tuvastada, ja

Or. en

Selgitus

See asendab võimatult range testi töödeldavama ja mõistlikumaga.

Muudatusettepanek 3073
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ajaloo- ja statistikauurimuste ning 
teadustööga tegelevad asutused võivad 
isikuandmeid avaldada või muul viisil 
avalikustada üksnes juhul, kui:

välja jäetud

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku 
vastavalt artiklis 7 sätestatud 
tingimustele;
b) isikuandmete avaldamine on vajalik 
teadustöö tulemuste tutvustamiseks või 
teadustegevuse edendamiseks ja kui 
andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused ei ole ülimuslikud nende 
huvide suhtes või
c) andmesubjekt on andmed 
avalikustanud.

Or. en

Muudatusettepanek 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ajaloo- ja statistikauurimuste ning
teadustööga tegelevad asutused võivad 

2. Ajaloolisel, statistilisel või teaduslikul 
eesmärgil isikuandmeid kasutavad
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isikuandmeid avaldada või muul viisil 
avalikustada üksnes juhul, kui:

asutused võivad isikuandmeid avaldada või 
muul viisil avalikustada üksnes juhul, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 3075
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib edastada isikuandmed kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ajaloolisel, statistilisel 
või teaduslikul eesmärgil, kui:
a) seda eesmärki ei ole võimalik muul 
viisil saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 
võimalda või mis enam ei võimalda 
andmesubjekti tuvastada;
b) vastuvõtjal puudub juurdepääs 
andmetele, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, ja
c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete vastuvõtja vahelised 
lepingutingimused keelavad 
andmesubjekti taastuvastamise ja piiravad 
töötlemist kooskõlas käesolevas artiklis 
kehtestatud tingimuste ja 
kaitsemeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 3076
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui andmesubjektilt nõutakse 
nõusolekut meditsiiniliste andmete 
töötlemiseks eranditult rahvatervisega 
seotud uuringuteks, võib andmesubjektil 
olla võimalus anda üldine nõusolek 
andmete kasutamiseks epidemioloogilistel 
uuringutel, siirdeuuringutel ja kliinilistel 
uuringutel.
Isikuandmete kogumisel statistilisel ja 
rahvatervise eesmärgil tuleks 
isikuandmed muuta anonüümseks kohe 
pärast andmete kogumise, kontrollimise 
või võrdlemise lõppu, välja arvatud juhul, 
kui tuvastamist võimaldavad andmed on 
vajalikud statistilisel või rahvatervisega 
seotud põhjusel, näiteks 
epidemioloogilised uuringud, 
siirdeuuringud ja kliinilised uuringud.

Or. en

Muudatusettepanek 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib edastada isikuandmed kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ajaloolisel, statistilisel 
või teaduslikul eesmärgil, kui:
a) seda eesmärki ei ole võimalik muul 
viisil saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 
võimalda või mis enam ei võimalda 
andmesubjekti tuvastada;
b) vastuvõtjal puudub juurdepääs 
andmetele, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, ja
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c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete vastuvõtja vahelised 
lepingutingimused keelavad 
andmesubjekti taastuvastamise ja piiravad 
töötlemist kooskõlas käesolevas artiklis 
kehtestatud tingimuste ja 
kaitsemeetmetega.

Or. en

Selgitus

Teadustöö eesmärgil edastatud võtme ja koodiga varustatud andmete vastuvõtjal puuduvad 
vahendid subjektide taastuvastamiseks ja käesoleva muudatusettepaneku kohaselt puudub tal 
juurdepääs võtmele ning lepingu alusel on temalt võetud andmesubjektide taastuvastamise 
võimalus. Käesolev muudatusettepanek muudaks ametlikuks protsessi, millega tagatakse 
mõistlikul viisil, et kolmandates riikides paiknevad vastuvõtjad ei saa hakata võtme ja 
koodiga varustatud andmeid taastuvastama ega hakka seda tegema, võimaldades kõnealuseid 
andmeid täiendava koormuseta edastada.

Muudatusettepanek 3078
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad võtta 
erimeetmeid isikuandmete töötlemise 
kohta ajaloolistel, statistilistel või 
teaduslikel eesmärkidel, täites käesoleva 
artikli lõigete 1 ja 2 sätteid ning austades 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat.

Or. en

Muudatusettepanek 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui andmesubjektilt nõutakse 
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nõusoleku andmist käesolevale artikli 
alusel, peaks olema saadaval 
laiaulatusliku nõusoleku võimalus.

Or. en

Selgitus

Laiaulatuslik nõusolek on uuringutega seoses praktiline lahendus.

Muudatusettepanek 3080
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ajaloo, statistika ja teadusega seotud 
andmete kogumine ja taaskasutamine 
ärilistel eesmärkidel ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 3081
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Iga liikmesriik teavitab komisjoni 
hiljemalt artikli 91 lõikes 2 nimetatud 
kuupäevaks vastavalt lõikele 1 b vastu 
võetud õigusnormidest ning viivitamata 
kõigist hilisematest või neid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku 
vastavalt artiklis 7 sätestatud tingimustele;

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku 
vastavalt artiklis 7 sätestatud tingimustele; 
või

Or. en

Muudatusettepanek 3083
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikuandmete avaldamine on vajalik 
teadustöö tulemuste tutvustamiseks või 
teadustegevuse edendamiseks ja kui 
andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused ei ole ülimuslikud nende 
huvide suhtes või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Täiendavat andmete töötlemist 
ajaloolisel, statistilisel või teaduslikul 
eesmärgil ei käsitleta artikli 5 lõike 1 
punktiga b vastuolus olevana, tingimusel 
et töötlemine:
i) on hõlmatud käesoleva artikli 
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tingimuste ja kaitsemeetmetega ning
ii) vastab kõikidele asjaomastele 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab, et ajaloo- ja statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgid ei ole kavatsetult vastuolulised, kui seostada artikli 5 lõike 1 punkt b artikliga 83. 
Ettepanekuga tagatakse määruse ühilduvus 1995. aasta andmekaitse direktiiviga, mis 
sätestab, et „Täiendavat töötlemist ajaloo, statistika või teadusega seotud eesmärkidel ei 
peeta vastuolus olevaks tingimusel, et liikmesriigid kannavad hoolt vajalike tagatiste 
eest.”(Artikkel 6 lõige 1 punkt b). Märkus: käesolev muudatusettepanek on kooskõlas 
nõukogu eesistuja 22. juuni 2012. aasta muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) isikuandmeid töödeldakse 
koondandmetega aruannete koostamise 
eesmärgil, mis koosnevad anonüümseks 
muudetud andmetest, varjunimedega 
varjatud andmetest või mõlematest.

Or. en

Selgitus

Kõnealuste aruannete eesmärk ei ole tuvastamine või tagasi üksikisikute juurde minemine. 
Kõnealuste aruannete koostamiseks kogutakse üksikisikute andmed anonüümsel viisil kokku ja 
need ei mõjuta eraelu puutumatust. Koondandmete aruannete näide on veebianalüüs.

Muudatusettepanek 3086
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3087
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
isikuandmete töötlemise tingimusi ja 
nõudeid, mille eesmärgid on esitatud 
lõigetes 1 ja 2, ja samuti vajalikke 
piiranguid, mis seatakse andmesubjekti 
õigusele saada teavet ja omada 
juurdepääsu, ja esitada üksikasjalikult 
andmesubjekti õiguste tingimused ja 
kaitsemeetmed sellistes olukordades.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 3089
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3091
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3092
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse isikuandmete 
töötlemise tingimusi ja nõudeid, mille 
eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, ja 
samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
isikuandmete töötlemise tingimusi ja 
nõudeid, välja arvatud tehnilisi nõudeid, 
mille eesmärgid on esitatud lõigetes 1 ja 2, 
ja samuti vajalikke piiranguid, mis seatakse 
andmesubjekti õigusele saada teavet ja 
omada juurdepääsu, ja esitada 
üksikasjalikult andmesubjekti õiguste 
tingimused ja kaitsemeetmed sellistes 
olukordades.

Or. en

Muudatusettepanek 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 83 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 
võib edastada isikuandmed kolmandasse 
riiki või rahvusvahelisele 
organisatsioonile ajaloo- ja 
statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil, kui:
a) seda eesmärki ei ole võimalik 
mõistlikul viisil saavutada, töödeldes 
andmeid, mis ei võimalda või mis enam ei 
võimalda andmesubjekti tuvastada;
b) vastuvõtjal puudub juurdepääs 
andmetele, mis võimaldavad seostada 
teavet tuvastatud või tuvastatava 
andmesubjektiga, ja
c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
ja andmete vastuvõtja vahelised 
lepingutingimused keelavad 
andmesubjekti taastuvastamise ja piiravad 
töötlemist kooskõlas käesolevas artiklis 
kehtestatud tingimuste ja 
kaitsemeetmetega.

Or. en

Selgitus

Varjunimedega varustatud andmete edastamine uuringu eesmärgil on seaduslik.

Muudatusettepanek 3095
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva artikli sätted ei piira 
artikli 80 alusel tehtud vabastusi või 
erandeid, mida liikmesriigid peaksid 
kohaldama, selleks et ühitada õigus 
isikuandmete kaitsele sõnavabadust 
käsitlevate eeskirjadega.
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Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et artikkel 83 täiendab artiklit 80, mitte ei piira seda.

Muudatusettepanek 3096
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Süüdimõistvate kohtuotsustega seotud 
andmete töötlemine eesmärgiga ennetada 
finantskuritegusid
Käesoleva määruse raames ja kooskõlas 
artikli 9 lõike 2 punktiga j on 
süüdimõistvate kohtuotsustega või 
nendega kaasnevate turvameetmetega 
seotud isikuandmete töötlemine lubatud, 
kui sellega kaasnevad nõuetekohased 
meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja -
vabaduste kaitseks ja kui töötlemise 
eesmärk on:
a) finantskuriteo ennetamine, uurimine 
või avastamine, või
b) avalik huvi, näiteks finantskuritegude 
piiriüleste ohtude kaitsmine, ning igal 
juhul peab olema võimalus toimingut läbi 
viia ilma andmesubjekti nõusolekut 
nõudmata ja ilma neid eesmärke 
piiramata.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 3097
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 83 a
Andmete ajaloo- ja statistikauurimuste 

ning teadustöö eesmärgil töötlemise 
erandid.

1. Isikuandmete töötlemine kauem kui on 
vajalik täitmaks esmase töötlemise 
eesmärki, milleks neid koguti, on lubatud 
arhiividel, kelle esmane ülesanne või 
juriidiline kohustus on koguda, säilitada, 
korrastada, edastada ja levitada arhivaale 
avalikes huvides, eriti konkreetsete isikute 
õiguste alusel või seoses ajaloo, statistika 
või teadusega.
Andmete edastamise ja levitamise 
ülesannet täidetakse vastavalt 
liikmesriikides sätestatud korrale, mis 
reguleerib haldusdokumentide ja 
arhivaalide kättesaadavust, edastamist ja 
levitamist.
2. Nende isikuandmete 
töötlemistoimingute suhtes ei kohaldata 
artikli 5 punkti d, artikleid 9, 23, 32, 33, 
38 ja artikli 53 lõike 1 punkte f ja g.
3. Liikmesriigid julgustavad eelkõige 
Euroopa arhiivide töörühma töötama 
välja toimimisjuhendeid, mille eesmärk on 
hõlbustada arhiividel isikuandmetega 
seotud eeskirjade rakendamist, eelkõige 
selleks, et tagada:
a) andmete konfidentsiaalsus kolmandate 
isikute ees;
b) andmete autentsus, terviklikkus ja hea 
säilivus;
c) andmete kättesaadavus liikmesriikide 
kehtestatud haldusdokumentide või 
arhivaalide juurdepääsukorra raames.

Or. fr
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Selgitus

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Muudatusettepanek 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta erieeskirju, et 
kehtestada artikli 53 lõikes 2 sätestatud 
järelevalveasutuste uurimisvolitused seoses 
vastutavate töötlejate või volitatud 
töötlejatega, kellel on siseriiklike 
õigusaktide või pädevate asutuste 
kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 
hoidmise kohustus või muu samaväärne 
saladuse hoidmise kohustus, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, et ühildada 
isikuandmete kaitse õigust ja saladuse 
hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.

1. Käesoleva määruse piires võtavad 
liikmesriigid vastu erieeskirju, et 
kehtestada artikli 53 lõikes 2 sätestatud 
järelevalveasutuste uurimisvolitused seoses 
vastutavate töötlejate või volitatud 
töötlejatega, kellel on siseriiklike 
õigusaktide või pädevate asutuste 
kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 
hoidmise kohustus või muu samaväärne 
saladuse hoidmise kohustus, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, et ühildada 
isikuandmete kaitse õigust ja saladuse 
hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.
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Or. en

Muudatusettepanek 3099
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse piires võivad
liikmesriigid vastu võtta erieeskirju, et 
kehtestada artikli 53 lõikes 2 sätestatud 
järelevalveasutuste uurimisvolitused seoses 
vastutavate töötlejate või volitatud 
töötlejatega, kellel on siseriiklike 
õigusaktide või pädevate asutuste 
kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 
hoidmise kohustus või muu samaväärne 
saladuse hoidmise kohustus, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, et ühildada 
isikuandmete kaitse õigust ja saladuse 
hoidmise kohustust. Neid eeskirju 
kohaldatakse üksnes nende isiklike 
andmete suhtes, mis vastutav töötleja või 
volitatud töötleja on saanud saladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud tegevuse 
käigus.

Liikmesriigid võivad seadusaktidega 
vastu võtta:

a) vabastused või erandid järgmistest 
sätetest: II peatükk põhimõtted, III 
peatükk andmesubjekti õigused, 
IV peatükk vastutav töötleja ja volitatud 
töötleja, V peatükk isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, 
isikuandmete töötlemiseks, mille suhtes 
vastutav töötleja või volitatud töötleja 
peab kohaldama ärisaladuse kaitsmise 
kohustusi või muude samaväärsete 
saladuse hoidmise kohustusi,
b) käesoleva määruse piires erieeskirju, et 
kehtestada artikli 53 lõikes 2 sätestatud 
järelevalveasutuste uurimisvolitused seoses 
vastutavate töötlejate või volitatud 
töötlejatega, kellel on siseriiklike 
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õigusaktide või pädevate asutuste 
kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 
hoidmise kohustus või muu samaväärne 
saladuse hoidmise kohustus, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne, et ühildada 
isikuandmete kaitse õigust ja saladuse 
hoidmise kohustust.
Neid eeskirju kohaldatakse üksnes nende 
isiklike andmete suhtes, mis vastutav 
töötleja või volitatud töötleja on saanud 
saladuse hoidmise kohustusega hõlmatud 
tegevuse käigus.

Or. en

Selgitus.

Ametialane vaikimiskohustus (nt notari ja maksunõustajate puhul) peab olema eesõigusega 
mis tahes andmekaitse-eeskirja suhtes. See puudutab lisaks juba artiklis 84 ette nähtud 
liikmesriikide võimalusele reguleerida teisiti järelevalveasutuste uurimisvolitusi 
ametisaladuse hoidjate puhul ka võimalust kohandada vajadusel ka materiaalseid 
andmekaitse-eeskirju.

Muudatusettepanek 3100
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85 välja jäetud
Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad 
isikuandmete kaitse eeskirjad
1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal 
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad 
põhjalikke eeskirju, mis on seotud 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel, võib nende eeskirjade 
kohaldamist jätkata tingimusel, et need 
viiakse kooskõlla käesoleva määruse 
sätetega.
2. Kirikud ja usuühendused, kes 
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kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 
käesoleva määruse VI peatükile.

Or. en

Muudatusettepanek 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85 välja jäetud
Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad 
isikuandmete kaitse eeskirjad
1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal 
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad 
põhjalikke eeskirju, mis on seotud 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel, võib nende eeskirjade 
kohaldamist jätkata tingimusel, et need 
viiakse kooskõlla käesoleva määruse 
sätetega.
1. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 
käesoleva määruse VI peatükile.

Or. en

Selgitus

Kirikute ja usuühenduste erikohtlemine antud olukorras on ebasobiv. Kirikud ja muud 
tundlikke andmeid puudutavad huvid on juba lisatud artiklisse 9.

Muudatusettepanek 3102
Bastiaan Belder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad
isikuandmete kaitse eeskirjad

Kirikute ja usuühenduste isikuandmete 
kaitse eeskirjad

Or. nl

Muudatusettepanek 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal 
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad põhjalikke 
eeskirju, mis on seotud üksikisikute 
kaitsega isikuandmete töötlemisel, võib 
nende eeskirjade kohaldamist jätkata 
tingimusel, et need viiakse kooskõlla 
käesoleva määruse sätetega.

1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal 
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad põhjalikke 
eeskirju, mis on seotud üksikisikute 
kaitsega isikuandmete töötlemisel, võib 
nende eeskirjade kohaldamist jätkata ja 
neid vajaduse korral muuta tingimusel, et 
need viiakse kooskõlla käesoleva määruse 
sätetega.

Or. es

Muudatusettepanek 3104
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse jõustumise ajal
kohaldavad liikmesriigi kirikud ja 
usuühendused või -kogukonnad põhjalikke 
eeskirju, mis on seotud üksikisikute 
kaitsega isikuandmete töötlemisel, võib 
nende eeskirjade kohaldamist jätkata

1. Kui liikmesriigi kirikud ja usuühendused 
või -kogukonnad kohaldavad piisavalt
põhjalikke eeskirju, mis on seotud 
üksikisikute kaitsega isikuandmete 
töötlemisel, võib neid eeskirju kohaldada
tingimusel, et need tagavad piisava 
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tingimusel, et need viiakse kooskõlla 
käesoleva määruse sätetega.

andmekaitse taseme.

Or. nl

Selgitus

Võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet ei tohiks määruse asjakohased eeskirjad mõjutada 
liikmesriikide kirikute ja usuühenduste andmetöötlust. See võimaldab tagada andmekaitse 
kõrge taseme, vältides samas kirikute ja usuühenduste ebaproportsionaalset koormust, kuna 
nad peavad eelkõige töötlema oma liikmete andmeid.

Muudatusettepanek 3105
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 
käesoleva määruse VI peatükile.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Sõltumatute järelevalveasutuste loomine ei ole kirikute ja usuühenduste ülesanne. VI peatükis 
märgitakse, et liikmesriigid tagavad ühe või mitme järelevalveasutuse asutamise ja toimimise.

Muudatusettepanek 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 

2. Kirikud ja usuühendused, kes 
kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas 
lõikega 1, näevad ette sõltumatu 
järelevalveasutuse loomise vastavalt 
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käesoleva määruse VI peatükile. käesoleva määruse VI peatükile või 
hangivad endale andmetöötluseks 
vajaliku sertifikaadi, nagu on ette nähtud 
artiklis 39.

Or. es

Muudatusettepanek 3107
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 85 a
Põhiõiguste üldsätted

Käesoleva määruse sätted peavad tagama 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
järjepideva kohaldamise ja Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 6 sätestatud põhiõiguste 
põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 3108
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA 
RAKENDUSAKTID

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatus asendab kõik rakendusaktid delegeeritud õigusaktidega, selleks et 
tagada Euroopa Parlamendi täielik osalus otsustusprotsessis.
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Muudatusettepanek 3109
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

välja jäetud

Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 
9 lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimine.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, 
artikli 9 lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, 
artikli 14 lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, 
artikli 17 lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, 
artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, 
artikli 26 lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, 
artikli 30 lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, 
artikli 32 lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, 
artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, 
artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, 
artikli 43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, 
artikli 79 lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
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hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole nende 
suhtes vastuväiteid esitanud kahe kuu 
jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui enne 
selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad 
komisjoni vastuväidete puudumisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 3110
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
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antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimine.

antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 9, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 30 lõikes 3, artikli 31 
lõikes 5, artikli 32 lõikes 5, artikli 33 
lõikes 6, artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 
11, artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, 
artikli 43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, 
artikli 79 lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimine.

Or. de

Muudatusettepanek 3111
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 lõikes 
7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 lõikes 9, 
artikli 20 lõikes 6, artikli 22 lõikes 4, artikli 
23 lõikes 3, artikli 26 lõikes 5, artikli 28 
lõikes 5, artikli 30 lõikes 3, artikli 31 lõikes 
5, artikli 32 lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, 
artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, 
artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 
43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimine.

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 lõikes 
7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 lõikes 9, 
artikli 20 lõikes 6, artikli 22 lõikes 4, artikli 
23 lõikes 3, artikli 26 lõikes 5, artikli 28 
lõikes 5, artikli 30 lõikes 3, artikli 31 lõikes 
5, artikli 32 lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, 
artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, 
artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 
43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6 osutatud volituste delegeerimine.

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepanek on seotud muudatustega artikli 81 lõikes 3 ja artikli 82 lõikes 3.

Muudatusettepanek 3112
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 
9 lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimine.

Alates käesoleva määruse jõustumisest 
antakse komisjonile määramata ajaks 
[artiklites XXX] osutatud volituste 
delegeerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 3113
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 9, artikli 15 lõikes 3, artikli 17 
lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, artikli 22 
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lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, artikli 32 
lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, artikli 34 
lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, artikli 37 
lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, artikli 43 
lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, artikli 79 
lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, artikli 82 
lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 26 
lõikes 5, artikli 30 lõikes 3, artikli 31 
lõikes 5, artikli 32 lõikes 5, artikli 33 
lõikes 6, artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 
11, artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, 
artikli 43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, 
artikli 79 lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. de

Muudatusettepanek 3114
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, 
artikli 9 lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, 
artikli 14 lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, 
artikli 17 lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, 
artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, 
artikli 26 lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, 
artikli 30 lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, 
artikli 32 lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, 
artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, 
artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, 
artikli 43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, 
artikli 79 lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, 
artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
[artiklites XXX] osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
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päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 3115
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Vastavalt [artiklitele XXX] vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad vaid siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
nende suhtes vastuväiteid esitanud 
kaheteistkümne kuu jooksul alates 
õigusakti teatavakstegemisest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui enne 
selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kuue kuu 
võrra.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab, et Euroopa Parlamendil ja nõukogul oleks küllaldaselt aega 
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delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Kui Euroopa Parlament või nõukogu soovib 
delegeeritud õigusaktid vastu võtta varem, võivada nad seda teha, teavitades komisjoni, et 
nad ei ole delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväiteid. 

Muudatusettepanek 3116
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 9, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 30 
lõikele 3, artikli 31 lõikele 5, artikli 32 
lõikele 5, artikli 33 lõikele 6, artikli 34 
lõikele 8, artikli 35 lõikele 11, artikli 37 
lõikele 2, artikli 39 lõikele 2, artikli 43 
lõikele 3, artikli 44 lõikele 7, artikli 79 
lõikele 6, artikli 81 lõikele 3, artikli 82 
lõikele 3 ja artikli 83 lõikele 3 vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad vaid siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
nende suhtes vastuväiteid esitanud kahe 
kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule või kui enne selle 
ajavahemiku lõppemist Euroopa Parlament 
ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 3117
Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 9, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 30 
lõikele 3, artikli 31 lõikele 5, artikli 32 
lõikele 5, artikli 33 lõikele 6, artikli 34 
lõikele 8, artikli 35 lõikele 11, artikli 37 
lõikele 2, artikli 39 lõikele 2, artikli 43 
lõikele 3, artikli 44 lõikele 7, artikli 79 
lõikele 6, artikli 81 lõikele 3, artikli 82 
lõikele 3 ja artikli 83 lõikele 3 vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad vaid siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
nende suhtes vastuväiteid esitanud kahe 
kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule või kui enne selle 
ajavahemiku lõppemist Euroopa Parlament 
ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 3118
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 

5. Vastavalt [artiklitele XXX] vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad vaid siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
nende suhtes vastuväiteid esitanud nelja
kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule või kui enne selle 
ajavahemiku lõppemist Euroopa Parlament 
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lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6, artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 3119
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6 artikli 81 
lõikele 3, artikli 82 lõikele 3 ja artikli 83 
lõikele 3 vastu võetud delegeeritud aktid 
jõustuvad vaid siis, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei ole nende suhtes 
vastuväiteid esitanud kahe kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 

5. Vastavalt artikli 6 lõikele 5, artikli 8 
lõikele 3, artikli 9 lõikele 3, artikli 12 
lõikele 5, artikli 14 lõikele 7, artikli 15 
lõikele 3, artikli 17 lõikele 9, artikli 20 
lõikele 6, artikli 22 lõikele 4, artikli 23 
lõikele 3, artikli 26 lõikele 5, artikli 28 
lõikele 5, artikli 30 lõikele 3, artikli 31 
lõikele 5, artikli 32 lõikele 5, artikli 33 
lõikele 6, artikli 34 lõikele 8, artikli 35 
lõikele 11, artikli 37 lõikele 2, artikli 39 
lõikele 2, artikli 43 lõikele 3, artikli 44 
lõikele 7, artikli 79 lõikele 6 vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad vaid siis, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
nende suhtes vastuväiteid esitanud kahe 
kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule või kui enne selle 
ajavahemiku lõppemist Euroopa Parlament 
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enne selle ajavahemiku lõppemist Euroopa 
Parlament ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

ja nõukogu teavitavad komisjoni 
vastuväidete puudumisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud muudatustega artikli 81 lõikes 3 ja artikli 82 lõikes 3.

Muudatusettepanek 3120
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võtab artikli 11 lõike 2 a 
alusel delegeeritud õigusaktid vastu mitte 
hiljem kui üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Komisjon võib 
tähtaega pikendada kuue kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 3121
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 välja jäetud
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.
2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
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artiklit 5.
3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse 
artikliga 5.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatus asendab kõik rakendusaktid delegeeritud õigusaktidega, selleks et 
tagada Euroopa Parlamendi täielik seotus otsustusprotsessis.

Muudatusettepanek 3122
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse 
artikliga 5.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3123
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmete töötlemist, mis on toimunud 
selle määruse jõustumise hetkeks 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ nõuetele, 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 
tunnistamine ei puuduta.

Or. de
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Selgitus

Olemasoleva andmetöötlusmenetluse säilimise kaitse.

Muudatusettepanek 3124
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega ei panda 
füüsilistele ega juriidilistele isikutele
lisakohustusi isikuandmete töötlemise 
suhtes, mis toimub seoses üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamisega 
üldkasutatavates sidevõrkudes Euroopa 
Liidus ja mis on seotud küsimustega, mille 
puhul kehtivad nende suhtes 
direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
erikohustused, millel on sama eesmärk.

1. See määrus ei puuduta liikmesriikide 
õigusakte, mis on vastu võetud direktiivi 
2002/85/EÜ ülevõtmiseks isikuandmete 
töötlemise suhtes, mis toimub seoses 
üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste 
osutamisega üldkasutatavates sidevõrkudes 
Euroopa Liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 3125
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega ei panda 
füüsilistele ega juriidilistele isikutele 
lisakohustusi isikuandmete töötlemise 
suhtes, mis toimub seoses üldkasutatavate 
elektrooniliste sideteenuste osutamisega 
üldkasutatavates sidevõrkudes Euroopa 
Liidus ja mis on seotud küsimustega, 
mille puhul kehtivad nende suhtes
direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud 
erikohustused, millel on sama eesmärk.

1. Käesolevat määrust ei kohaldata, kui 
andmetöötlus on tagatud 
direktiiviga 2002/58/EÜ.
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Or. en

Muudatusettepanek 3126
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2
jäetakse välja.

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2,
artikkel 4 ja artikkel 15 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Vajaduse korral hõlmab käesolev määrus vajalikku õiguslikku alust. Ei ole mõistlik 
õigusnorme dubleerida, selle vältimiseks jäetakse kõnealused lõiked välja. 

Muudatusettepanek 3127
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2 
jäetakse välja.

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2, 
artikli 2 punktid b ja c, artikli 4 lõiked 3, 4 
ja 5 ning artiklid 6 ja 9 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Artikli 29 töörühm tunnistab oma hiljutises arvamuses geolokatsiooni teenuste kohta 
mobiilsetes nutiseadmetes, et asjakohane ja esmane seaduslik raamistik seoses andmete 
asukohaga peaks olema direktiiv 95/46/EÜ. Kuna üldine andmekaitsemäärus sisaldab 
asukohaandmeid, nii nagu on määratletud artikli 4 lõikes 1, siis artikli 2 punktis c ja artiklis 9 
tagab väljajätmine direktiivist 2002/58/EÜ õiguskindluse.

Muudatusettepanek 3128
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2 
jäetakse välja.

2. Komisjon esitab hiljemalt artikli 91
lõikes 2 nimetatud kuupäevaks ja 
viivitamatult ettepaneku isikuandmete 
töötlemist ja eravaldkonna kaitset 
elektroonilises kommunikatsioonis 
puudutava õigusraamistiku ülevaatamise 
kohta, et tagada vastavus käesolevale 
määrusele ning kanda hoolt sidusate ja 
ühtsete õigusaktide eest isikuandmete 
kaitse põhiõiguse tagamise eesmärgil 
Euroopa Liidus.

Or. de

Selgitus

Üleminekuregulatsioon

Muudatusettepanek 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2 
jäetakse välja.

Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2, 
artikli 2 punktid b ja c, artikli 4 lõiked 3, 4 
ja 5 ning artiklid 6 ja 9 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 3130
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 89 a
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Isikuandmete töötlemine ELi 
institutsioonide, organite ja asutuste poolt
Komisjon esitab hiljemalt artikli 91 
lõikes 2 nimetatud kuupäevaks ja aega 
raiskamata ettepaneku vaadata läbi 
õigusraamistik, mida kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes liidu 
institutsioonide, organite ja asutuste 
poolt, et kooskõlastada see käesoleva 
määrusega, eesmärgiga tagada Euroopa 
Liidus isikuandmete kaitse põhiõigust 
käsitlevate õigusnormide järjepidevus ja 
ühtsus.

Or. en

Muudatusettepanek 3131
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda hakatakse kohaldama [kahe aasta 
möödumisel pärast lõikes 1 osutatud 
kuupäeva].

Seda hakatakse kohaldama [kahe aasta 
möödumisel pärast lõikes 1 osutatud 
kuupäeva]. Selleks ajaks vastavalt 
direktiivi 95/46/EÜ nõuetele toimunud 
andmetöötlust tohib samal viisil jätkata I 
kuni IV peatükist tulenevate kohustuste 
täitmiseks kuni [viis aastat pärast lõikes 1 
nimetatud ajahetke].

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek näeb seoses õigusriigile omase õiguspärase ootuse kaitse põhimõttega 
ette veel kolm aastat andmetöötlusmenetluste säilitamiseks, kui need menetlused vastavad 
liidu õiguse senistele nõuetele

Muudatusettepanek 3132
Louis Michel, Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda hakatakse kohaldama [kahe aasta 
möödumisel pärast lõikes 1 osutatud 
kuupäeva].

Seda hakatakse kohaldama [kahe aasta 
möödumisel pärast lõikes 1 osutatud 
kuupäeva], ilma et see piiraks seaduslikult 
töödeldud isikuandmete kasutamist enne 
seda tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

-

Muudatusettepanek

Vt lisa 10 allpool
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Isikuandmeid ei tohi 
levitada eraõiguslikele 

kolmandatele osapooltele 
muudel eesmärkidel kui 

need, milleks neid koguti

Lisa 10 – artiklis 13 a (uus) viidatud detailide esitamine

1. Võttes arvesse punktis 6 osutatud proportsioone, sätestatakse detailid alljärgnevalt:

Isikuandmeid ei tohi koguda
rohkem kui on vaja iga 
konkreetse töötlemise 

eesmärgil

Isikuandmeid ei tohi säilitada
kauem kui vaja iga konkreetse 

töötlemise eesmärgil

Isikuandmeid ei tohi töödelda
muudel eesmärkidel kui 

need, milleks need koguti

Isikuandmeid ei tohi müüa

Isikuandmeid ei tohi säilitada 
krüpteerimata kujul

PIKTOGRAMM OLULINE TEAVE TÄIDETUD
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2) Punkt 1 tabeli teise veeru, pealkirjaga „OLULINE TEAVE”, järgmised sõnad 
vormindatakse rasvases kirjas:

a) sõna „koguda“ teise veeru esimeses reas;
b) sõna „säilitada“ teise veeru teises reas; 
c) sõna „töödelda“ teise veeru kolmandas reas; 
d) sõna „levitada“ teise veeru neljandas reas;
e) sõna „müüa“ teise veeru viiendas reas; 
f) sõna „krüpteerimata“ teise veeru kuuendas reas.

3) Võttes arvesse punktis 6 osutatud proportsioone, tuleb punktis 1 toodud tabeli kolmanda 
veeru ridasid pealkirjaga „TÄIDETUD” täiendada järgnevalt toodud kahest graafilisest 
kujundist ühega, kooskõlas punktis 4 sätestatud tingimustega:

a)

b)

4) 

a) Kui isikuandmeid ei koguta rohkem kui vaja iga kindla töötlemistoimingu eesmärgil, siis 
tabeli 1 kolmanda veeru esimesse ritta tuleb graafiline kujutis punktis 3 a. 

b) Kui isikuandmeid kogutakse rohkem kui vaja iga konkreetse töötlemise eesmärgil, siis 
tabeli 1 kolmanda veeru esimesse ritta tuleb graafiline kujutis punktis 3 b. 

c) Kui isikuandmeid ei säilitata kauem kui vaja iga konkreetse töötlemise eesmärgil, siis tabeli 
1 kolmanda veeru teise ritta tuleb graafiline kujund punktis 3 a. 

d) Kui isikuandmeid säilitatakse kauem kui vaja iga konkreetse töötlemise eesmärgil, siis 
tabeli 1 kolmanda veeru teise ritta tuleb graafiline kujund punktis 3 b.
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e) Kui isikuandmeid ei töödelda muudel eesmärkidel, kui need, milleks need koguti, siis tabeli 
1 kolmanda veeru kolmandasse ritta tuleb graafiline kujund punktis 3 a. 

f) Kui isikuandmeid töödeldakse muudel eesmärkidel kui need, milleks need koguti, siis tabeli 
1 kolmanda veeru kolmandasse ritta tuleb graafiline kujund punktis 3 b.

g) Kui isikuandmeid ei levitata eraõiguslikele kolmandatele osapooltele muudel eesmärkidel 
kui need, milleks need koguti, siis tabeli 1 kolmanda veeru neljandasse ritta tuleb graafiline 
kujutis punktis 3 a.

h) Kui isikuandmeid levitatakse eraõiguslikele kolmandatele osapooltele muudel eesmärkidel 
kui need, milleks need koguti, siis tabeli 1 kolmanda veeru neljandasse ritta tuleb graafiline 
kujutis punktis 3 b.

i) Kui isikuandmeid ei müüda, siis tabeli 1 kolmanda veeru viiendasse ritta tuleb graafiline 
kujutis punktis 3 a.

j) Kui isikuandmeid müüakse, siis tabeli 1 kolmanda veeru viiendasse ritta tuleb graafiline 
kujund punktis 3 b.

k) Kui isikuandmeid ei säilitata krüpteerimata kujul, siis tabeli 1 kolmanda veeru kuuendasse 
ritta tuleb graafiline kujutis punktis 3 a.

l) Kui isikuandmeid säilitatakse krüpteerimata kujul, siis tabeli 1 kolmanda veeru kuuendasse 
ritta tuleb graafiline kujutis punktis 3 b.

5) Punkti 1 graafiliste kujutiste etalonvärvid on Pantone värvid, must nr 7547 ja punane nr 
485. Punkti 3 a graafilise kujutise Pantone etalonvärv on roheline Pantone nr 370. Punkti 3 b 
graafilise kujutise Pantone etalonvärv on punane Pantone nr 485.

6) Tabeli suurendamisel või vähendamisel tuleb kinni pidada järgnevalt esitatud joonise 
proportsioonidest: 
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Or. en


