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LÜHISELGITUS
Põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, eelkõige eraelu austamine, teabevahetuse konfidentsiaalsus
ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul on üks digitaalse ühtse turu strateegia peamisi
alussambaid, ning seda on ka liidus elektroonilise side andmete, seadmete ja teenuste vaba
liikumise tagamine eesmärgiga luua kõigile turuosalistele võrdsed konkurentsitingimused.
Käesoleva komisjoni ettepanekuga tahetakse saavutada need eesmärgid e-privaatsuse
direktiivi läbivaatamise kaudu. Enne isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679
jõustumist on oluline tagada kooskõla erinevate õigusaktide vahel, milles käsitletakse
isikuandmeid digikeskkonnas, et suurendada digitaalsel ühtsel turul usaldust digiteenuste
vastu ja nende teenuste turvalisust.
Raportöör väljendab käesoleva ettepaneku kui digitaalse ühtse turu strateegia olulise osa üle
oma heameelt, kuid leiab, et selle peamiste eesmärkide saavutamine nõuab teistsuguseid
muudatusi.
Kõigepealt on raportöör veendunud, et ettepanekus tuleks üksnes selgitada isikuandmete
kaitse üldmääruse sätteid ja täita olemasolevad õiguslikud tühikud, kuid ei tohiks minna
nimetatud määruse nõuetest kaugemale ega luua uusi tõkkeid ja koormusi.
Seega peaks ettepanek toetama ja soodustama veebipõhist ühiskondlikku ja äritegevust ning
antud valdkonna õigusraamistik peaks võimaldama ja pakkuma uute toodete ja teenuste
loomiseks sobivat ärikeskkonda, mis suurendaks konkurentsi ja suurendaks tarbijate jaoks
teenuste arvu ja valikuvõimalusi.
Ülereguleerimine ja keerukad menetlused, mis takistavad digitaalse ühtse turu arengut ja
tarbijanõudluse rahuldamist, oleksid Euroopa tarbijatele ja ettevõtjatele koormavad ja
kahjulikud. Seepärast peaks käesoleva ettepaneku keskmes olema tarbijasõbralik
digikeskkond, mis pakuks privaatsusküsimuste lahendamiseks teadlikke valikuvõimalusi.
Selle saavutamiseks käsitlevad mitmed raportööri muudatusettepanekud muu hulgas masinate
vahelist teabevahetust ja ettevõtete arvutivõrke puudutavat erandit, mille ulatus on ebaselge.
Lisaks on raportöör veendunud, et muudatusettepanekutega tuleb nõusolekul põhinev teabe
töötlemine paindlikumaks muuta.
Territoriaalset kohaldamisala ja esindajat käsitleva artikli 3 muudatusettepaneku eesmärk on
vältida mitmekordset reguleerimist. Isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatakse neile
elektroonilise side teenuste pakkujatele, kes ei asu liidus, nõue määrata endale esindaja.
Mõisteid käsitleva artikli 4 puhul on raportöör seisukohal, et käesolev määrus tuleb viia
kooskõlla kavandatava direktiiviga, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik, selleks et tagada kõigis digitaalse ühtse turu õigusaktides kõrvalteenuste ühesugune
kohtlemine.
Seoses artikliga 5 elektroonilise side andmete konfidentsiaalsuse kohta leiab raportöör, et
andmete töötlemise küsimust on ulatuslikult käsitletud nii käesoleva määruse ettepaneku
artiklis 6 kui ka isikuandmete kaitse üldmääruses.
Artikli 6 puhul, mis käsitleb elektroonilise side andmete lubatud töötlemist, metaandmeid ja
sisu, peab raportöör vajalikuks teksti lihtsustada. Raportööri arvates tuleks lubada varem
kogutud andmete töötlemist sellistel nõuetele vastavatel eesmärkidel nagu teenuste
arendamine, mis lõppkokkuvõttes annavad lisaväärtust lõppkasutajatele ja suurendavad nende
kasutajakogemusi, ning toovad lisaväärtust avaliku sektori asutustele ja ettevõtetele.

AD\1136169ET.docx

3/49

PE604.857v03-00

ET

Raportöör teeb ettepaneku artikkel 7 välja jätta, kuna füüsiliste isikute sideandmete
salvestamist ja hilisemat kasutamist käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses. Praegusel
kujul kavandatud artikli 7 kohaselt tuleb kõik elektroonilise side andmed peale väheste
erandite pärast nende edastamist kustutada. Audio-, teksti- ja videokomponente kasutava
digitaalse teabevahetuse tärkamise tingimustes peavad teenusepakkujad tihtipeale salvestama
sõnumite sisu selle hilisemaks kasutamiseks, näiteks selleks, et võimaldada kasutajatele
juurdepääsu vanale teabele ja sõnumitele. Sellist tegevust reguleerivad juba praegu
isikuandmete kaitse üldmääruse piirangud lõppkasutajate isikuandmete salvestamisele ja
hilisemale kasutamisele.
Artiklis 10 on raportöör vastu kohustusliku valiku nõudele, kuid pooldab avatud korda, mis
võimaldab ja lihtsustab lõppkasutaja tegevust. Valikuvabadus peaks olema alati tagatud, kuid
valikut ei tohiks muuta kohustuslikuks. Piiranguid käsitleva artikli 11 kohta esitatakse mõned
muudatusettepanekud, et muuta selgemaks teenusepakkujate vastutust ja kohustusi.
Seoses artikliga 15 leiab raportöör, et elektrooniliste teenuste pakkujatel on kõige lihtsam
saada lõppkasutajalt nõusolek tema isikuandmete lisamiseks üldkasutatavasse kataloogi.
Artikli 16 osas teenivad kavandatud kaks meedet raportööri arvates erinevaid eesmärke.
Kontaktliini identifitseerimisandmete esitamine on küll vajalik, kuid eesliite esitamise
kohustus võib põhjustada füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning eeskätt mikroettevõtetele ja
idufirmadele ebaproportsionaalseid lisakulusid.
Ning lõpuks, seoses artikliga 17 on raportööri arvates lõppkasutajate huvides saada teavitatud
võimalikest tõsistest turvariskidest, eriti seoses küberturvaohtude sagenemisega kogu
maailmas.
MUUDATUSETTEPANEKUD
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Elektroonilise side sisu võib anda
sides osalevate füüsiliste isikute kohta väga
tundlikku teavet, alates isiklikest
kogemustest ja emotsioonidest kuni
tervisliku seisundi, seksuaalse sättumuse
ja poliitiliste vaadeteni, mille avaldamine
võib põhjusta põhjustada isiklikku,
sotsiaalset ja majanduslikku kahju või
häbitunnet. Samuti võivad väga tundlikku
ja isiklikku teavet anda ka elektroonilisest

(2)
Elektroonilise side sisu võib anda
sides osalevate füüsiliste isikute kohta väga
tundlikku teavet. Samuti võivad väga
tundlikku ja isiklikku teavet anda ka
elektroonilisest sidest saadud metaandmed.
Need metaandmed hõlmavad numbreid,
millele on helistatud, külastatud veebisaite,
geograafilist asukohta, helistamise
kellaaega, kuupäeva ja kõne kestust jms,
mis võimaldab teha järeldusi
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sidest saadud metaandmed. Need
metaandmed hõlmavad numbreid, millele
on helistatud, külastatud veebisaite,
geograafilist asukohta, helistamise
kellaaega, kuupäeva ja kõne kestust jms,
mis võimaldab teha täpseid järeldusi
elektroonilises sides osalevate inimeste
eraelu, näiteks nende sotsiaalsete suhete,
igapäevaste harjumuste ja tegevuste,
huvide, eelistuste jms kohta.

elektroonilises sides osalevate inimeste
eraelu kohta. Side konfidentsiaalsuse
kaitsmine on muude seonduvate
põhiõiguste ja -vabaduste, nagu mõtte-,
südametunnistuse- ja usuvabaduse,
kogunemisvabaduse ning väljendus- ja
teabevabaduse tagamise seisukohast
oluline tingimus.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)
Kuigi Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ5
põhimõtted ja peamised sätted on
üldjoontes jätkuvalt otstarbekohased, ei ole
see direktiiv pidanud täielikult sammu
tehnoloogia ja turu tegeliku arenguga,
mille tõttu ei ole privaatsuse kaitse ja
konfidentsiaalsus elektroonilise side
valdkonnas piisavalt järjepidev ja tõhus.
Arengu hulka kuulub selliste elektroonilise
side teenuste jõudmine turule, mis on
tarbija seisukohast traditsiooniliste teenuste
asendusteenused, aga mille puhul ei ole
vaja järgida sama õigusnormide komplekti.
Teine arengusuund on seotud uute
tehnoloogiatega, mis võimaldavad jälitada
lõppkasutajate käitumist veebis ja mida
direktiiv 2012/58/EÜ ei reguleeri.
Seepärast tuleks direktiiv 2002/58/EÜ
kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva
määrusega.

(6)
Kuigi Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ5
põhimõtted ja peamised sätted on
üldjoontes jätkuvalt otstarbekohased, ei ole
see direktiiv pidanud täielikult sammu
tehnoloogia ja turu tegeliku arenguga,
mille tõttu direktiiv jääb ebaselgeks ning
privaatsuse kaitse ja konfidentsiaalsuse
jõustamine elektroonilise side valdkonnas
ei ole järjepidev. Arengu hulka kuulub
selliste elektroonilise side teenuste
jõudmine turule, mis on tarbija seisukohast
traditsiooniliste teenuste asendusteenused,
aga mille puhul ei ole vaja järgida sama
õigusnormide komplekti. Teine
arengusuund on seotud uute
tehnoloogiatega, mis võimaldavad jälitada
lõppkasutajate käitumist veebis ja mida
direktiiv 2012/58/EÜ ei reguleeri.
Seepärast tuleks direktiiv 2002/58/EÜ
kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva
määrusega.

__________________

__________________
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli
2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise
side sektoris (eraelu puutumatust ja
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli
2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise
side sektoris (eraelu puutumatust ja
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT
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L 201, 31.7.2002, lk 37).

L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)
Käesolevat määrust tuleks
kohaldada elektroonilise side teenuste
osutajate, üldkasutatavate kataloogide
pakkujate ning elektroonilist sidet,
sealhulgas andmete hankimist ja internetis
teabe esitamist, võimaldava tarkvara
pakkujate suhtes. Käesolevat määrust
tuleks samuti kohaldada füüsiliste ja
juriidiliste isikute suhtes, kes kasutavad
elektroonilise side teenuseid
otseturunduslike äriliste teadaannete
saatmiseks või kes koguvad lõppkasutajate
lõppseadmega seotud või sinna salvestatud
teavet.

(8)
Käesolevat määrust tuleks
kohaldada elektroonilise side teenuste
osutajate, üldkasutatavate kataloogide
pakkujate ning elektroonilist sidet,
sealhulgas andmete hankimist ja internetis
teabe esitamist, võimaldava tarkvara
pakkujate suhtes. Käesolevat määrust
tuleks samuti kohaldada füüsiliste ja
juriidiliste isikute suhtes, kes kasutavad
elektroonilise side teenuseid
otseturunduslike teadaannete saatmiseks
või kes koguvad lõppkasutajate
lõppseadmega seotud või sinna salvestatud
teavet.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Side jaoks kasutatavad teenused ja
nende osutamise tehnilised vahendid on
märkimisväärselt muutunud.
Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste
telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja
elektronposti edastamise teenuste asemel
üha enam samaväärsete funktsioonidega
internetipõhiseid teenuseid, näiteks IPkõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid
meiliteenuseid. Funktsionaalselt
samaväärsete teenuste kasutamisel
lõppkasutajate tulemusliku ja samaväärse
kaitse tagamiseks kasutatakse käesolevas
määruses [Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivis, millega kehtestatakse Euroopa
elektroonilise side seadustik,7] kasutatud

(11) Side jaoks kasutatavad teenused ja
nende osutamise tehnilised vahendid on
märkimisväärselt muutunud.
Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste
telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja
elektronposti edastamise teenuste asemel
üha enam samaväärsete funktsioonidega
internetipõhiseid teenuseid, näiteks IPkõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid
meiliteenuseid. Käesoleva määrusega
püütakse tagada funktsionaalselt
samaväärsete teenuste kasutamisel
lõppkasutajate tulemuslik ja samaväärne
kaitse, et nende side konfidentsiaalsus
oleks tagatud, sõltumata valitud
tehnoloogilisest vahendist. Käesolevas
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elektroonilise side teenuste määratlust. See
määratlus ei hõlma ainult
internetiühenduse teenuseid ja täielikult või
osaliselt signaalide edastamises seisnevaid
teenuseid, vaid ka isikutevahelise side
teenuseid, mis võivad olla numbripõhised,
aga ei pruugi seda olla, näiteks IP-kõne,
sõnumiteenused ja veebipõhised
meiliteenused. Side konfidentsiaalsuse
kaitse on ülioluline ka teist teenust
täiendavate isikutevahelise side teenuste
puhul ning seetõttu peaksid olema
käesoleva määrusega hõlmatud sellised
teenused, millel on ka sidefunktsioon.

määruses kasutatakse [Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivis, millega
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik,7] kasutatud elektroonilise side
teenuste määratlust. See määratlus ei
hõlma ainult internetiühenduse teenuseid ja
täielikult või osaliselt signaalide
edastamises seisnevaid teenuseid, vaid ka
isikutevahelise side teenuseid, mis võivad
olla numbripõhised, aga ei pruugi seda
olla, näiteks IP-kõne, sõnumiteenused ja
veebipõhised meiliteenused. Side
konfidentsiaalsuse kaitse on ülioluline ka
teist teenust täiendavate isikutevahelise
side teenuste puhul ning seetõttu peaksid
olema käesoleva määrusega hõlmatud
sellised teenused, millel on ka
sidefunktsioon.

__________________

__________________
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Komisjoni ettepanek: Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik (uuesti sõnastatud)
(COM/2016/0590 final – 2016/0288
(COD)).

Komisjoni ettepanek: Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik (uuesti sõnastatud)
(COM/2016/0590 final – 2016/0288
(COD)).

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Ühendatud seadmed ja masinad
peavad üksteisega üha rohkem sidet
elektroonilise side võrkude abil (asjade
internet). Masinatevahelise side edastamine
hõlmab signaalide edastamist võrgus ja
seega on selle puhul üldjuhul tegemist
elektroonilise side teenusega. Privaatsuse
ja side konfidentsiaalsuse õiguse täieliku
kaitse tagamiseks ning usaldusväärse ja
turvalise asjade interneti edendamiseks
digitaalsel ühtsel turul on vaja selgitada, et
käesolevat määrust tuleks kohaldada
masinatevahelise side edastamise suhtes.
Seega tuleks käesoleva määrusega

(12) Ühendatud seadmed ja masinad
peavad üksteisega üha rohkem sidet
elektroonilise side võrkude abil (asjade
internet). Masinatevahelise side edastamine
hõlmab signaalide edastamist võrgus ja
seega on selle puhul üldjuhul tegemist
elektroonilise side teenusega. Privaatsuse
ja side konfidentsiaalsuse õiguse täieliku
kaitse tagamiseks ning usaldusväärse ja
turvalise asjade interneti edendamiseks
digitaalsel ühtsel turul on vaja selgitada, et
käesolevat määrust tuleks kohaldada
masinatevahelise side edastamise suhtes.
Sellele vaatamata ei tohiks käesolevat
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tagatud konfidentsiaalsuse põhimõtet
kohaldada ka masinatevahelise side
edastamise suhtes. Konkreetseid
turvameetmeid võiks võtta ka
valdkondlike õigusaktide, näiteks
direktiivi 2014/53/EL alusel.

määrust kohaldada automaatsete
tarneahelate puhul ja muus tootmise või
tööstuse kontekstis, kus asjaomaste
masinate side ei ole isikutevaheline ega
hõlma füüsilisi isikuid.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Kiirete ja tõhusate raadioside
tehnoloogiate areng on suurendanud
üldkasutatava internetiühenduse
kättesaadavust raadiovõrkudes, millele on
juurdepääs kõigil, kes viibivad avalikes või
osaliselt piiratud juurdepääsuga kohtades,
näiteks nn kuumkohad (i.k. hotspots), mis
asuvad linna erinevates kohtades,
poodides, ostukeskustes ja haiglates. Kuna
sellised sidevõrgud on antud kasutamiseks
määramata lõppkasutajate rühmale, tuleks
kaitsta nende võrkude kaudu edastatava
side konfidentsiaalsust. Fakt, et
elektroonilise raadioside teenused võivad
täiendada teisi teenuseid, ei tohiks
takistada sideandmete konfidentsiaalsuse
kaitse tagamist ja käesoleva määruse
kohaldamist. Seega tuleks käesolevat
määrust kohaldada elektroonilise side
andmete suhtes, mida edastatakse
elektroonilise side teenuste ja
üldkasutatavate sidevõrkude abil. Samas
ei tohiks käesolevat määrust kohaldada
lõppkasutajate suletud rühmade suhtes,
näiteks ettevõttesiseste võrkude suhtes,
millele on juurdepääs ainult ettevõtte
töötajatel.

(13) Kiirete ja tõhusate raadioside
tehnoloogiate areng on suurendanud
üldkasutatava internetiühenduse
kättesaadavust raadiovõrkudes, millele on
juurdepääs kõigil, kes viibivad avalikes või
osaliselt piiratud juurdepääsuga kohtades,
näiteks nn kuumkohad (i.k. hotspots), mis
asuvad linna erinevates kohtades,
poodides, ostukeskustes ja haiglates. Kuna
sellised sidevõrgud on antud kasutamiseks
määramata lõppkasutajate rühmale, tuleks
kaitsta nende võrkude kaudu edastatava
side konfidentsiaalsust. Seega tuleks
käesolevat määrust kohaldada
elektroonilise side andmete suhtes, mida
edastatakse üldsusele suunatud
elektroonilise side teenuste ja
üldkasutatavate sidevõrkude abil. Peale
selle peaks käesolevat määrust kohaldama
ka suletud sotsiaalmeedia profiilide ja
kasutaja poolt piiratud või privaatseks
määratud rühmade suhtes. Käesolevat
määrust ei tohiks kohaldada teissuguste
lõppkasutajate suletud rühmade suhtes,
näiteks ettevõttesiseste võrkude suhtes,
millele on juurdepääs ainult ettevõtte
töötajatel. Sellised võrgud on mõeldud
teatud kindlatele lõppkasutajate
rühmadele. Kuid isegi juhul, kui
kõnealust võrku kasutavad määramata
lõppkasutajad seoses teatava kindla
lõppkasutajate rühma tegevusega, ei
tohiks see takistada järeldamast, et
viimased ei kuulu käesoleva määruse
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sisulisse kohaldamisalasse. Näiteks ei
peaks siia kuuluma peamiselt ettevõtte
töötajate poolt kasutatav ettevõtte
koostööplatvorm, mis võimaldab
kolmandatel isikutel sisse helistada või
kõnealust tööruumi muul moel kasutada.
Määramata lõppkasutajate rühmale antud
juurdepääsust ei tohiks teha suletud
rühmale antud juurdepääsu üksnes
parooli küsimine.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Side salvestamise keelu eesmärk ei
ole keelata igasugust automaatset,
vahepealset ja ajutist teabe salvestamist,
kui see toimub ainult elektroonilise side
võrgus edastamise eesmärgil. See ei tohiks
takistada elektroonilise side andmete
töötlemist selleks, et tagada elektroonilise
side teenuste turvalisus ja jätkuvus (sh
turvaohtude, näiteks pahavara esinemise
kontrollimine), ega metaandmete
töötlemist teenuse kvaliteedi nõuete
täitmiseks näiteks latentsusaja, faasivärina
jms osas.

(16) Side edastamise ajal salvestamise
keelu eesmärk ei ole keelata igasugust
automaatset, vahepealset ja ajutist teabe
salvestamist, kui see toimub ainult
edastamise eesmärgil. Käesolev määrus ei
tohiks takistada ka elektroonilise side
andmete töötlemist selleks, et tagada
elektroonilise side teenuste ja võrkude
turvalisus, konfidentsiaalsus, terviklikkus,
kättesaadavus, autentsus ja jätkuvus (sh
turvaohtude, näiteks vastava teenusega
seotud pahavara esinemise kontrollimine),
ega vastava teenuse metaandmete
töötlemist teenuse kvaliteedi nõuete
täitmiseks näiteks latentsusaja, faasivärina
jms osas.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(16 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruses (EL) 2016/6791a tunnistatakse
selgelt, et lastele on vaja pakkuda
täiendavat kaitset, kuna nad võivad olla
vähem teadlikud nende isikuandmete
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töötlemisega seotud ohtudest ja
tagajärgedest. Ka käesolevas määruses
tuleks pöörata erilist tähelepanu laste
eraelu kaitsele. Lapsed on ühed kõige
aktiivsemad internetikasutajad ning
nende suhtes profiilianalüüsi ja
käitumispõhiselt suunatud reklaami võtete
kasutamine peaks olema keelatud.
______________
1a

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL)
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste
andmete vaba liikumise ning direktiivi
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT
L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Elektroonilise side andmete
töötlemine võib olla kasulik ettevõtjatele,
tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna.
Direktiiviga 2002/58/EÜ võrreldes
laiendatakse käesoleva määrusega
elektroonilise side teenuste osutajate
võimalusi töödelda elektroonilise side
metaandmeid lõppkasutajate nõusoleku
alusel. Samas peavad lõppkasutajad väga
oluliseks oma side, sealhulgas oma
veebikasutuse konfidentsiaalsust ja
soovivad kontrollida elektroonilise side
andmete kasutamist muul otstarbel kui side
edastamiseks. Seetõttu tuleks käesoleva
määrusega nõuda, et elektroonilise side
teenuste osutajad saaksid lõppkasutajate
nõusoleku elektroonilise side metaandmete
töötlemiseks; see peaks hõlmama teenusele
juurdepääsu andmise ja ühenduse
säilitamise jaoks genereeritud andmeid
seadme asukoha kohta. Asukohaandmeid,
mis genereeritakse muus kontekstis kui
PE604.857v03-00
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(17) Elektroonilise side metaandmete
töötlemine võib olla kasulik ettevõtjatele,
tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna.
Direktiiviga 2002/58/EÜ võrreldes
laiendatakse käesoleva määrusega
elektroonilise side teenuste osutajate
võimalusi täiendavalt töödelda
elektroonilise side metaandmeid. Samas
peavad lõppkasutajad väga oluliseks oma
side, sealhulgas oma veebikasutuse
konfidentsiaalsust ja soovivad kontrollida
elektroonilise side andmete kasutamist
muul otstarbel kui side edastamiseks.
Seetõttu tuleks käesoleva määrusega
nõuda, et elektroonilise side teenuste
osutajad järgiksid elektroonilise side
metaandmete töötlemisel määrust (EL)
2016/679; see peaks hõlmama andmeid
seadme asukoha kohta. Elektroonilise
side metaandmete töötlemist muudel
eesmärkidel kui need, mille jaoks algselt
isikuandmeid koguti, tuleks lubada
10/49
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juhtudel, kui algseks kogumiseks oli
nõusolek antud ja täiendav töötlemine on
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli
6 lõikega 4. Elektroonilise side teenuste
osutajad võivad kasutada elektroonilise
side metaandmeid ärilisel otstarbel näiteks
selleks, et pakkuda kuumuskaarte, mille
puhul on tegemist andmete graafilise
kujutamisega, kus inimeste asukoha
näitamiseks kasutatakse värve. Teatava aja
jooksul teatavas suunas kulgeva liikluse
kuvamiseks on vaja identifikaatorit, mille
abil seostada üksikisikute asukohad
konkreetsete ajavahemike järel.
Anonüümsete andmete kasutamise korral
ei saaks sellist identifikaatorit kasutada ega
liikumist kuvada. Elektroonilise side
metaandmete selline kasutusviis võiks
näiteks aidata avaliku sektori asutustel ja
ühistranspordiettevõtjatel teha kindlaks
kohad, kus hakata arendama uut taristut,
lähtudes olemasoleva rajatise kasutusest ja
koormusest.

elektroonilise side teenuste osutamine, ei
tuleks käsitada metaandmetena.
Elektroonilise side teenuste osutajad
võivad kasutada elektroonilise side
metaandmeid ärilisel otstarbel näiteks
selleks, et pakkuda kuumuskaarte, mille
puhul on tegemist andmete graafilise
kujutamisega, kus inimeste asukoha
näitamiseks kasutatakse värve. Teatava aja
jooksul teatavas suunas kulgeva liikluse
kuvamiseks on vaja identifikaatorit, mille
abil seostada üksikisikute asukohad
konkreetsete ajavahemike järel.
Anonüümsete andmete kasutamise korral
ei saaks sellist identifikaatorit kasutada ega
liikumist kuvada. Elektroonilise side
metaandmete selline kasutusviis võiks
näiteks aidata avaliku sektori asutustel ja
ühistranspordiettevõtjatel teha kindlaks
kohad, kus hakata arendama uut taristut,
lähtudes olemasoleva rajatise kasutusest ja
koormusest. Kui teatavat tüüpi
elektroonilise side metaandmete
töötlemise ja eelkõige uut tehnoloogiat
kasutava töötlemise tulemusena ning
töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja
eesmärke arvesse võttes tekib tõenäoliselt
suur oht füüsiliste isikute õigustele ja
vabadustele, tuleks enne töötlemist teha
andmekaitsealane mõjuhinnang ja
vajaduse korral konsulteerida
järelevalveasutusega kooskõlas määruse
(EL) 2016/679 artiklitega 35 ja 36.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Elektroonilise side sisu on seotud
harta artiklist 7 tuleneva era-ja
perekonnaelu, kodu ja edastatavate
sõnumite saladuse kaitsmise põhiõiguse
olemusega. Mis tahes sekkumine
elektroonilise side sisusse peaks olema
lubatud ainult väga selgelt kindlaks
AD\1136169ET.docx

(19) Elektroonilise side sisu on seotud
harta artiklist 7 tuleneva era-ja
perekonnaelu, kodu ja edastatavate
sõnumite saladuse kaitsmise põhiõiguse
olemusega. Mis tahes sekkumine
elektroonilise side sisusse peaks olema
lubatud ainult väga selgelt kindlaks
11/49
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määratud tingimustes, konkreetsel otstarbel
ja selle kuritarvitamise vältimiseks tuleks
võtta nõuetekohased kaitsemeetmed.
Käesoleva määrusega antakse
elektroonilise side teenuste osutajatele
võimalus töödelda elektroonilise side
andmeid nende edastamise ajal, kui kõik
asjaomased lõppkasutajad on andnud
selleks teadliku nõusoleku.
Teenuseosutajad võivad näiteks pakkuda
teenuseid, mille raames skannitakse e-kirju
sealt teatava eelnevalt kindlaks määratud
materjali eemaldamiseks. Side sisu
tundlikkust arvesse võttes eeldatakse
käesolevas määruses, et selliste
sisuandmete töötlemine põhjustab
füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele
suure riski. Seda liiki andmete töötlemisel
peaks elektroonilise side teenuse osutaja
enne töötlemist alati konsulteerima
järelevalveasutusega. Selline
konsulteerimine peaks toimuma kooskõlas
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõigetega
2 ja 3. Eeldus ei hõlma sisuandmete
töötlemist lõppkasutaja soovitud teenuse
osutamiseks, kui lõppkasutaja on
nõustunud sellise töötlemisega ning see
toimub rangelt ainult asjaomase teenuse
osutamiseks vajaliku aja vältel ja on
sellega proportsionaalne. Pärast seda, kui
üks lõppkasutaja on elektroonilise side
sisu ära saatnud ja ette nähtud
lõppkasutaja(d) on selle vastu võtnud, võib
selle salvestada või talletada lõppkasutaja,
mitu lõppkasutajat või kolmas isik, kellele
nad on andnud kõnealuste andmete
salvestamise või talletamise õiguse.
Kõnealuste andmete mis tahes töötlemine
peab toimuma kooskõlas määrusega (EL)
2016/679.
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määratud tingimustes, konkreetsel otstarbel
ja selle kuritarvitamise vältimiseks tuleks
võtta kaitsemeetmed. Käesoleva määrusega
antakse elektroonilise side teenuste
osutajatele võimalus töödelda
elektroonilise side andmeid nende
edastamise ajal, kui kõik asjaomased
lõppkasutajad on andnud selleks teadliku
nõusoleku. Teenuseosutajad võivad näiteks
pakkuda teenuseid, mille raames
skannitakse e-kirju sealt teatava eelnevalt
kindlaks määratud materjali
eemaldamiseks. Teenuste puhul, mida
pakutakse üksnes isiklikeks, kodusteks või
ärilisteks tegevusteks, peaks teenust
sooviva lõppkasutaja nõusolekust
piisama. Kui uutel tehnoloogiatel põhinev
elektroonilise side teenus võib, pärast
teenuse iseloomu, ulatuse, konteksti ja
eesmärgi arvessevõtmist, suure
tõenäosusega füüsiliste isikute õigusi ja
vabadusi ohustada, peaks elektroonilise
side teenuse pakkuja enne andmete
töötlemist alati konsulteerima
järelevalveasutusega. Selline
konsulteerimine peaks toimuma kooskõlas
määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõigetega
2 ja 3. Nimetatud kohustus ei hõlma
sisuandmete töötlemist lõppkasutaja
soovitud teenuse osutamiseks, kui
lõppkasutaja on nõustunud sellise
töötlemisega. Pärast seda, kui saatja on
elektroonilise side sisu ära saatnud ja ette
nähtud saaja(d) on selle vastu võtnud, võib
selle salvestada või talletada saatja,
saaja(d) või muu isik, kellele nad on
andnud kõnealuste andmete salvestamise
või talletamise õiguse. Side puhul, mis ei
toimu reaalajas (näiteks elektronpost ja
tekstisõnumid), loetakse edastamine
lõpule viiduks kohe, kui volitatud
teenusepakkuja või adressaat on sõnumi
kätte saanud. Kõnealuste andmete mis
tahes töötlemine peab toimuma kooskõlas
määrusega (EL) 2016/679. Elektroonilise
side andmeid peaks olema võimalik
töödelda kasutaja poolt isiklikuks või
tööga seotud otstarbeks soovitud teenuste,
näiteks otsingu- või märksõna
12/49
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indekseerimise funktsiooni, kõne tekstiks
muutva rakenduse ja tõlketeenuste,
sealhulgas pildikirjelduse või näiteks
puuetega inimeste poolt
juurdepääsuvahendina kasutatavate
automaatsete sisutöötlemise teenuste
pakkumise eesmärgil. See peaks olema
lubatud ilma kõikide side poolteks olevate
kasutajate nõusolekuta, kuid tohib
toimuda üksnes teenust sooviva kasutaja
nõusolekul. Asjaomane konkreetne
nõusolek välistab, et teenuseosutaja
töötleb neid andmeid sellest erinevatel
eesmärkidel.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Lõppseadme töötlemis- ja
salvestusfunktsioonide kasutamiseks või
sinna salvestatud teabele juurdepääsu
saamiseks nõusoleku hankimise
kohustusest võib erandi teha ainult juhul,
kui sellega ei rikuta privaatsust või
rikutakse seda ainult väga piiratud määral.
Näiteks ei ole vaja küsida nõusolekut, et
lubada tehnilist salvestamist või
juurdepääsu, mis on rangelt vajalik ja
proportsionaalne selleks, et saavutada
õiguspärane eesmärk ja võimaldada
lõppkasutajal kasutada konkreetset tema
poolt soovitud teenust. See võib hõlmata
küpsiste salvestamist ühe konkreetse seansi
ajaks veebisaidil, et jälgida lõppkasutaja
sisestatud andmeid mitmel eri lehel
kuvatud elektrooniliste vormide täitmise
käigus. Küpsised võivad olla õigustatud ja
kasulik vahend, näiteks veebisaidi
külastajate arvu mõõtmiseks. Kui
infoühiskonna teenuse osutajad
kontrollivad seadistust, et osutada teenust
lõppkasutaja seadete kohaselt ja lihtsalt
logivad fakti, et lõppkasutaja seade ei
suuda võtta vastu lõppkasutaja soovitud

(21) Lõppseadme töötlemis- ja
salvestusfunktsioonide kasutamiseks või
sinna salvestatud või selle poolt
töödeldavale teabele juurdepääsu
saamiseks nõusoleku hankimise
kohustusest võib erandi teha ainult juhul,
kui sellega ei rikuta privaatsust või
rikutakse seda ainult väga piiratud määral,
näiteks et lubada tehnilist salvestamist või
juurdepääsu, mis on rangelt vajalik ja
proportsionaalne selleks, et saavutada
õiguspärane eesmärk ja võimaldada
lõppkasutajal kasutada konkreetset tema
poolt soovitud teenust. See võib hõlmata
teabe (näiteks küpsiste ja identifikaatorite)
salvestamist ühe konkreetse seansi ajaks
veebisaidil, et jälgida lõppkasutaja
sisestatud andmeid mitmel eri lehel
kuvatud elektrooniliste vormide täitmise
käigus. See võib hõlmata ka olukorda, kus
lõppkasutaja kasutab seadmeteülest
teenust teenuse personaliseerimiseks ja
sisusoovituste saamiseks. Küpsised, kui
neid kasutatakse koos asjakohaste
privaatsuse kaitse meetmetega, võivad olla
õigustatud ja kasulik vahend, näiteks

AD\1136169ET.docx

13/49

PE604.857v03-00

ET

sisu, siis ei tohiks seda käsitada
juurdepääsuna kõnealusele seadmele või
seadme töötlemisfunktsiooni kasutamisena.

veebisaidi külastajate arvu mõõtmiseks.
Sellise mõõtmise võib läbi viia ka muu
isik, kes tegutseb teenuseosutaja volitatud
andmetöötlejana määruse (EL) 2016/679
tähenduses. Samamoodi vajavad
lõppseadme pakkujad ja nende seadmete
käitamiseks vajalik tarkvara regulaarselt
juurdepääsu seadistustele ja muudele
seadmeandmetele ning töötlemis- ja
salvestamisfunktsioonidele, et varustust
hooldada või kasutada ja lahendada
seadme käitamisega seotud probleeme.
Seepärast ei peaks nõusolek olema vajalik
ka siis, kui andmed, mida töödeldakse või
salvestatakse, on vajalikud lõppkasutaja
eraelu puutumatuse, turvalisuse või
ohutuse kaitseks või lõppseadme
konfidentsiaalsuse, terviklikkuse,
kättesaadavuse ja autentsuse kaitseks. Kui
infoühiskonna teenuse osutajad ja
elektroonilise side teenuse osutajad
kontrollivad seadistust, et osutada teenust
lõppkasutaja seadete kohaselt ja lihtsalt
logivad fakti, et lõppkasutaja seade ei
suuda võtta vastu lõppkasutaja soovitud
sisu, siis ei tohiks seda käsitada
ebaseadusliku juurdepääsuna kõnealusele
seadmele või seadme töötlemisfunktsiooni
kasutamisena.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Teabe esitamiseks ja lõppkasutaja
nõusoleku saamiseks kasutatavad meetodid
peaksid olema võimalikult
kasutajasõbralikud. Võttes arvesse
püsiküpsiste ja muude jälitamistehnikate
üldlevinud kasutamist, küsitakse
lõppkasutajatelt üha enam nõusolekut
selliste püsiküpsiste salvestamiseks nende
lõppseadmesse. Seetõttu on lõppkasutajad
üle koormatud nõusoleku andmise
palvetega. Selle probleemi võib lahendada

(22) Teabe esitamiseks ja lõppkasutaja
nõusoleku saamiseks kasutatavad meetodid
peaksid olema võimalikult
kasutajasõbralikud. Võttes arvesse
püsiküpsiste ja muude jälitamistehnikate
üldlevinud kasutamist, küsitakse
lõppkasutajatelt üha enam nõusolekut
selliste püsiküpsiste salvestamiseks nende
lõppseadmesse. Seetõttu on lõppkasutajad
üle koormatud nõusoleku andmise
palvetega. Selle probleemi võib lahendada
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tehniliste vahendite kasutamine nõusoleku
andmiseks, näiteks läbipaistvate ja
kasutajasõbralike seadete abil. Seega tuleks
anda käesoleva määrusega võimalus
väljendada nõusolekut brauseri või muu
rakenduse asjakohase seade kasutamise
teel. Valikud, mille lõppkasutajad teevad
oma brauseri või muude rakenduste
privaatsuse üldseadete määramisel, peaksid
olema kolmandatele isikutele siduvad ja
nende vastu jõustatavad. Veebibrauser on
tarkvararakenduse liik, mis võimaldab
hankida internetist teavet ja seda kuvada.
Sama funktsiooni võimaldavad ka teist liiki
rakendused, näiteks helistamist ja sõnumite
saatmist või marsruudi juhiste andmist
võimaldavad rakendused. Veebibrauserid
vahendavad suurt osa sellest, mis toimub
lõppkasutaja ja veebisaidi vahel. Sellest
seisukohast on need eelisolukorras, et
aktiivselt aidata lõppkasutajal kontrollida
lõppseadmesse suunduvaid ja sealt
väljuvaid teabevoogusid. Täpsemalt saab
veebibrausereid kasutada
kaitsemeetmena, mis aitab lõppkasutajatel
takistada juurdepääsu oma lõppseadmest
(näiteks nutitelefon, tahvelarvuti, või
arvuti) pärinevale teabele või selle
salvestamist.

tehniliste vahendite kasutamine nõusoleku
andmiseks, näiteks läbipaistvate ja
kasutajasõbralike seadete abil. Seega tuleks
anda käesoleva määrusega võimalus
väljendada nõusolekut või keelduda
asjakohase tehnilise seade abil. Valikud,
mille lõppkasutajad teevad oma brauseri
või muude rakenduste privaatsuse
üldseadete määramisel, peaksid olema
volitamata isikutele siduvad ja nende vastu
jõustatavad tingimusel, et lõppkasutaja ei
ole andnud eraldi konkreetset nõusolekut.
Veebibrauser on tarkvararakenduse liik,
mis võimaldab hankida internetist teavet ja
seda kuvada. Sama funktsiooni
võimaldavad ka teist liiki rakendused,
näiteks helistamist ja sõnumite saatmist või
marsruudi juhiste andmist võimaldavad
rakendused. Veebibrauserid vahendavad
suurt osa sellest, mis toimub lõppkasutaja
ja veebisaidi vahel. Sellest seisukohast on
need eelisolukorras, et aktiivselt aidata
lõppkasutajal kontrollida lõppseadmesse
suunduvaid ja sealt väljuvaid
teabevoogusid. Teisalt on
innovatsioonikiirust, sidevõimalusi
pakkuvate seadmete üha levinumat
kasutamist ja mitmekesisust ning
seadmeteülese jälgimise sagenemist
silmas pidades ning eesmärkide täitmiseks
vaja, et käesolev määrus jääks
tehnoloogianeutraalseks. Täpsemalt ei
peaks veebibrauserid, rakendused ega
mobiiltelefonide operatsioonisüsteemid ei
peaks seega kuritarvitama oma n-ö
valvuri positsiooni ja peaksid siiski
tagama kasutajale võimaluse anda oma
nõusolek eraldi teatavale konkreetsele
teenusele või teenuseosutajale. Selline
nõusolek peaks olema ülimuslik ühel
varasemal ajahetkel tarkvara installimisel
valitud privaatsusseadete suhtes.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
põhimõtted on kodifitseeritud määruse
(EL) 2016/679 artiklis 25. Enamikus
praegu kasutatavates brauserites on
küpsiste vaikeseadeks määratud kõigi
küpsiste lubamine. Seega tuleks kohustada
internetis teabe hankimist ja esitamist
võimaldava tarkvara pakkujad seadistama
tarkvara nii, et see annab võimaluse
takistada kolmandaid isikuid
lõppseadmesse teavet salvestamast, mis on
sageli sõnastatud kujul „blokeeri
kolmandate osapoolte küpsised“.
Lõppkasutajatele tuleks pakkuda
privaatsusseadete eri variante alates
kõrgeimast tasemest (näiteks „blokeeri
alati küpsiste kasutamine“) kuni
madalaimani (näiteks „luba küpsised
alati“) ning vahepealne tase (näiteks
„blokeeri kolmandate osapoolte küpsised“
või „luba ainult algse osapoole
küpsised“). Sellised privaatsusseaded
tuleks esitada kergesti nähtaval ja
mõistetaval viisil.

(23) Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
põhimõtted on kodifitseeritud määruse
(EL) 2016/679 artiklis 25. Seega tuleks
kohustada internetis teabe hankimist ja
esitamist võimaldava tarkvara pakkujad
lõppkasutajat teavitama võimalusest
väljendada oma nõusolekut või see tagasi
võtta asjakohaste tehniliste seadmete abil.
Lõppkasutajale tuleks pakkuda mitut
valikuvõimalust, sealhulgas võimalust
takistada lõppseadmesse teabe
salvestamast. Lõppkasutajatele tuleks
pakkuda privaatsusseadete eri variante
alates näiteks veebisaidi või muu tarkvara
toimimise jaoks ebavajalike küpsiste või
jälgimisvahendite blokeerimisest kuni
näiteks veebisaidi või muu tarkvara
toimivuse või muul eesmärgil vajalike
jälgimisvahendite lubamiseni või näiteks
selliste jälgimisvahendite lubamiseni, mis
on vajalikud veebisaidi või muu tarkvara
toimivuse jaoks, ning jälgimise
lubamiseni muul eesmärgil isikutele, kes
on tõendanud, et täidavad ELi
andmekaitse ja eraelu puutumatuse
õigusnorme, näiteks määruse (EL)
2016/679 artikleid 40 ja 42, ning võimalus
mitte lubada seadmeteülest jälgimist.
Need valikud võivad olla ka
üksikasjalikumad ja kajastada muude
aspektide hulgas võimalust, et kolmas
osapool võib tegutseda teenuseosutaja
volitatud andmetöötlejana määruse (EL)
2016/679 tähenduses. Kui ärimudel
põhineb suunatud reklaamil, ei tohiks
nõusolekut pidada vabatahtlikult antuks,
kui andmete töötlemine on teenusele
juurdepääsu eeltingimus. Seepärast peaks
lõppkasutajatel olema võimalik valida, kas
nad nõustuvad küpsiste kasutamisega või
saada õiglased ja mõistlikud võimalused
teenusele juurdepääsuks, näiteks tellimus,
maksmine või piiratud juurdepääs
teenuste osadele või muud võimalused.
Kui lõppkasutaja lubab kasutada
küpsiseid, mille eesmärk on suunatud
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reklaam, peaks tal olema õigus ka enda
kohta kogutud teavet parandada, et
vältida ebatäpse teabega talle
põhjustatavat võimalikku kahju. Sellised
privaatsusseaded tuleks esitada kergesti
nähtaval ja mõistetaval viisil. Esitatud
teave võib sisaldada näiteid sellest, millist
kasu annab ja millist riski põhjustab
küpsiste oma arvutisse salvestamise
lubamine. Sellist kohustust ei ole, kui
tarkvara juba püüab takistada
lõppkasutaja lõppseadmesse teabe
salvestamist või selles seadmes juba
salvestatud teabe töötlemist.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(23 a) Lapsi tuleb eriliselt kaitsta seoses
nende privaatsusega veebis. Nad
hakkavad tavaliselt internetti kasutama
juba noores eas ja neist saavad väga
aktiivsed kasutajad. Siiski võivad nad olla
vähem teadlikud oma veebikasutuse
ohtudest ja tagajärgedest ning ka oma
õigustest. Laste andmete kasutamise
kohta, eelkõige turustamise ja konto või
kasutajaprofiilide loomise eesmärgil,
tuleb kehtestada erilised kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Selleks, et veebibrauserid saaksid
hankida määruses (EL) 2016/679
määratletud lõppkasutaja nõusoleku
näiteks kolmanda osapoole püsiküpsiste
salvestamise lubamiseks, peaksid need
AD\1136169ET.docx
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muu hulgas nõudma lõppseadme
lõppkasutaja selget kinnitust selle kohta,
et ta on vabalt andnud konkreetse
teadliku ja ühemõttelise nõusoleku selliste
küpsiste salvestamiseks lõppseadmesse ja
neile seal juurdepääsu lubamiseks. Sellist
tegevust võib käsitada kinnitusena näiteks
juhul, kui lõppkasutajad peavad oma
nõusoleku kinnitamiseks aktiivselt valima
võimaluse „lubada kolmandate osapoolte
küpsised“ ja neile antakse valiku
tegemiseks vajalik teave. Selleks tuleb
nõuda interneti kasutamist võimaldava
tarkvara pakkujatelt, et lõppkasutajaid
teavitataks installimise ajal võimalusest
valida eri valikuvõimaluste seast
privaatsuse seaded ja neil palutakse teha
valik. Esitatud teave ei tohiks veenda
kasutajaid loobuma kõrgema tasemega
privaatsuse seadete valimisest ja see peaks
sisaldama asjakohast teavet riskide kohta,
mis seostuvad sellega, kui lubatakse
kolmandate osapoolte küpsiste
salvestamine arvutisse, sealhulgas
üksikisiku veebikasutuse ajaloo kohta
pikaajaliste aruannete koostamine ja
selliste aruannete kasutamine suunatud
reklaami saatmiseks. Julgustatakse
andma veebibrauserites kasutajatele
lihtsaid võimalusi muuta oma
privaatsusseadeid kasutamise käigus igal
ajal ja seada teatavate veebisaitide jaoks
erandeid või kanda need lubatud
veebisaitide nimekirja või täpsustada,
milliste veebisaitide puhul on kolmandate
osapoolte küpsised alati lubatud või pole
kunagi lubatud.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Juurdepääsuks elektroonilise side
võrkudele on vaja korrapäraselt saata
teatavaid andmepakette, et leida võrk või
PE604.857v03-00
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(25) Juurdepääsuks elektroonilise side
võrkudele on vaja korrapäraselt saata
teatavaid andmepakette, et leida võrk või
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muud seadmed võrgus või säilitada
nendega ühendust. Lisaks peab seadmetel
olema määratud kordumatu aadress, et neid
saaks kõnealuses võrgus kindlaks teha. Ka
raadio- ja mobiilside standardid hõlmavad
aktiivsete signaalide eetrisse andmist, mis
sisaldavad selliseid kordumatuid
identifikaatoreid nagu MAC-aadress,
IMEI-number (International Mobile Station
Equipment Identity ehk rahvusvaheline
mobiilseadme identifikaator), IMSInumber jms. Ühel raadioside tugijaamal
(s.o saatja ja vastuvõtja), näiteks raadioside
juurdepääsupunktil on konkreetne ulatus,
milles selline teabehõive saab toimuda.
Tegutsema on asunud teenuseosutajad, kes
pakuvad seadmetega seotud teabe
skannimisel põhinevaid jälitamisteenuseid,
millel on mitu funktsiooni, sealhulgas
inimeste loendamine, andmete esitamine
järjekorras ootavate inimeste arvu kohta,
konkreetses piirkonnas viibivate inimeste
arvu kindlaks tegemine jms. Kuigi mõned
neist funktsioonidest ei tekita suuri
privaatsusega seotud riske, tekivad suured
riskid näiteks selliste funktsioonide puhul,
mis võimaldavad jälitada üksikisikuid
pikema aja jooksul, sealhulgas nende
korduvaid käike konkreetsetesse
kohtadesse. Selliselt käituvad
teenuseosutajad peaksid kuvama hõlmatud
ala servas silmatorkavaid teateid, mis
teavitaksid lõppkasutajaid enne kindlaks
määratud alasse sisenemist sellest, et
kõnealuses piirkonnas on kasutusel
asjakohane tehnoloogia, jälgimise
eesmärgist, jälgimise eest vastutavast
isikust ja kõigist meetmetest, mida
lõppkasutaja saab lõppseadmes võtta teabe
kogumise minimeerimiseks või
peatamiseks. Kui isikuandmeid kogutakse
vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile
13, siis tuleks esitada lisateavet.

AD\1136169ET.docx

muud seadmed võrgus või säilitada
nendega ühendust. Lisaks peab seadmetel
olema määratud kordumatu aadress, et neid
saaks kõnealuses võrgus kindlaks teha. Ka
raadio- ja mobiilside standardid hõlmavad
aktiivsete signaalide eetrisse andmist, mis
sisaldavad selliseid kordumatuid
identifikaatoreid nagu MAC-aadress,
IMEI-number (International Mobile Station
Equipment Identity ehk rahvusvaheline
mobiilseadme identifikaator), IMSInumber jms. Ühel raadioside tugijaamal
(s.o saatja ja vastuvõtja), näiteks raadioside
juurdepääsupunktil on konkreetne ulatus,
milles selline teabehõive saab toimuda.
Tegutsema on asunud teenuseosutajad, kes
pakuvad seadmetega seotud teabe
skannimisel põhinevaid jälitamisteenuseid,
millel on mitu funktsiooni, sealhulgas
inimeste loendamine, andmete esitamine
järjekorras ootavate inimeste arvu kohta,
konkreetses piirkonnas viibivate inimeste
arvu kindlaks tegemine jms. Kuigi mõned
neist funktsioonidest ei tekita suuri
privaatsusega seotud riske, tekivad suured
riskid näiteks selliste funktsioonide puhul,
mis võimaldavad jälitada üksikisikuid
pikema aja jooksul, sealhulgas nende
korduvaid käike konkreetsetesse
kohtadesse. Selliselt käituvad
teenuseosutajad peaksid küsima
asjaomaste lõppkasutajate nõusolekut või
kui nõusoleku andmine ei ole võimalik,
peaks sellistel juhtudel piirduma
statistilise arvestamise jaoks rangelt
vajalikuga, samuti peaks olema ette
nähtud aja- ja ruumipiirang, või läbi
tuleks viia andmekaitsealane
mõjuhinnang ning sel juhul on kogutud
andmed pseudonümiseeritud või
anonüümsed või need
pseudonümiseeritakse või
anonüümiseeritakse või kustutatakse
kohe, kui need enam asjaomasel
eesmärgil vajalikud ei ole. Kui
andmekaitsealane mõjuhinnang näitab, et
töötlemise tulemusena tekib siis, kui
vastutav töötleja ei võta ohu
leevendamiseks meetmeid, tõenäoliselt
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suur oht, tuleks eelnevalt konsulteerida
järelevalveasutusega, nagu on ette nähtud
määruse (EL) 2016/679 artiklis 36.
Teenuseosutajad peaksid kuvama
hõlmatud ala servas või tegema
kättesaadavaks silmatorkavaid teateid, mis
teavitaksid lõppkasutajaid enne kindlaks
määratud alasse sisenemist sellest, et
kõnealuses piirkonnas on kasutusel
asjakohane tehnoloogia, jälgimise
eesmärgist, jälgimise eest vastutavast
isikust ja kõigist meetmetest, mida
lõppkasutaja saab lõppseadmes võtta teabe
kogumise minimeerimiseks või
peatamiseks. Kui isikuandmeid kogutakse
vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile
13, siis tuleks esitada lisateavet.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Kui elektroonilise side andmete
töötlemine elektroonilise side teenuste
osutajate poolt kuulub käesoleva määruse
kohaldamisalasse, tuleks käesolevas
määruses ette näha võimalus, et Euroopa
Liit või liikmesriigid saavad teatavatel
tingimustel piirata õigusaktidega teatavaid
kohustusi ja õigusi, kui selline piirang on
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja
proportsionaalne meede, et kaitsta
konkreetseid avalikke huve, sealhulgas
riigi julgeolek, riigikaitse, avalik julgeolek
ning kuritegude tõkestamine, uurimine ja
avastamine või nende eest vastutusele
võtmine või kriminaalkaristuste täitmisele
pööramine, sealhulgas avalikku
julgeolekut ähvardavate ohtude eest
kaitsmine ja nende vältimine ning muud
olulised eesmärgid Euroopa Liidu või
liikmesriigi üldistes avalikes huvides,
eelkõige Euroopa Liidu või liikmesriigi
olulised majandus- või finantshuvid või
järelevalve-, kontrolli või

(26) Kui elektroonilise side andmete
töötlemine elektroonilise side teenuste
osutajate poolt kuulub käesoleva määruse
kohaldamisalasse, tuleks käesolevas
määruses ette näha võimalus, et Euroopa
Liit või liikmesriigid saavad teatavatel
tingimustel piirata õigusaktidega teatavaid
kohustusi ja õigusi, kui selline piirang on
suunatud isikutele, keda kahtlustatakse
kuriteo toimepanemises, ja on
demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja
proportsionaalne meede, et kaitsta
konkreetseid avalikke huve, sealhulgas
riigi julgeolek, riigikaitse ning kuritegude
tõkestamine, uurimine ja avastamine või
nende eest vastutusele võtmine või
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine.
Seega ei tohiks käesolev määrus mõjutada
liikmesriikide võimalusi tegeleda
elektroonilise side seadusliku infopüügiga
või võtta muid meetmeid, kui see on
vajalik ja proportsionaalne eespool
nimetatud avaliku huvi kaitsmiseks
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kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste
hartaga ning Euroopa inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooniga,
nagu neid on tõlgendanud Euroopa Liidu
Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus.
Elektroonilise side teenuste osutajad
peaksid nägema ette asjakohased
menetlused, et pädevad ametiasutused
saaksid esitada põhjendatud taotlusi, võttes
vajaduse korral arvesse ka vastavalt
määruse (EL) 2016/679 artiklile 27
määratud esindaja rolli. Euroopa Liit ega
liikmesriikide pädevad ametiasutused ei
peaks elektroonilise side teenuste
osutajaid kohustama nõrgendama mis
tahes meetmeid, mis tagavad
elektroonilise side terviklikkuse ja
konfidentsiaalsuse.

regulatiivfunktsioon, mis on seotud
avaliku võimu teostamisega selliste huvide
puhul. Seega ei tohiks käesolev määrus
mõjutada liikmesriikide võimalusi tegeleda
elektroonilise side seadusliku infopüügiga
või võtta muid meetmeid, kui see on
vajalik ja proportsionaalne eespool
nimetatud avaliku huvi kaitsmiseks
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste
hartaga ning Euroopa inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooniga,
nagu neid on tõlgendanud Euroopa Liidu
Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus.
Elektroonilise side teenuste osutajad
peaksid nägema ette asjakohased
menetlused, et pädevad ametiasutused
saaksid esitada põhjendatud taotlusi, võttes
vajaduse korral arvesse ka vastavalt artikli
3 lõikele 3 määratud esindaja rolli.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(26 a) Võrkude ja teenuste turvalisuse ja
puutumatuse tagamiseks tuleks edendada
otspunktkrüpteerimist ning teha see
vajaduse korral kohustuslikuks kooskõlas
lõimitud turvalisuse ja privaatsuse
põhimõtetega. Liikmesriigid ei tohiks
kehtestada krüpteerimise pakkujatele,
elektroonilise side teenuste osutajatele ega
ühelegi teisele organisatsioonile (mitte
ühelgi tarneahela tasandil) ühtegi sellist
kohustust, mille tõttu võiks väheneda
nende võrkude ja teenuste turvalisus,
näiteks nn tagauste loomine või
lihtsustamine.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
AD\1136169ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Üldkasutatavad elektroonilise side
teenuste lõppkasutajate kataloogid on
laialdaselt saadaval. Üldkasutatavad
kataloogid on mis tahes kataloogid või
teenused, mis sisaldavad teavet
lõppkasutajate kohta, näiteks
telefoninumbreid (sealhulgas
mobiiltelefoninumbreid), ja e-posti
aadressi kontaktandmeid, ning hõlmavad
numbriinfoteenuseid. Füüsiliste isikute
õigus privaatsusele ja isikuandmete
kaitsele eeldab, et füüsilisest isikust
lõppkasutajatelt küsitakse nõusolekut
enne nende isikuandmete kataloogi
lisamist. Juriidiliste isikute õigustatud huvi
eelduseks on, et juriidilisest isikust
lõppkasutajad võivad keelduda nendega
seotud andmete kataloogi lisamisest.

(30) Üldkasutatavad elektroonilise side
teenuste lõppkasutajate kataloogid on
laialdaselt saadaval. Üldkasutatavad
kataloogid on mis tahes kataloogid või
teenused, mis sisaldavad teavet
lõppkasutajate kohta, näiteks
telefoninumbreid (sealhulgas
mobiiltelefoninumbreid), ja e-posti
aadressi kontaktandmeid, ning hõlmavad
numbriinfoteenuseid. Tööülesandeid
täitvate füüsiliste isikute õigus
privaatsusele ja isikuandmete kaitsele
eeldab, et füüsilisest isikust
lõppkasutajatele antakse soovi korral
läbipaistvat teavet andmete lisamise kohta
kataloogi ning tasuta vahendid neid
puudutavate andmete kontrollimiseks,
parandamiseks, ajakohastamiseks,
täiendamiseks ja kustutamiseks, nagu ka
võimalus keelduda nendega seotud
andmete lisamisest kataloogi. Juriidiliste
isikute õigustatud huvi eelduseks on, et
juriidilisest isikust lõppkasutajad võivad
keelduda nendega seotud andmete
kataloogi lisamisest.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Kui füüsilisest isikust lõppkasutajad
annavad oma nõusoleku enda andmete
lisamiseks sellistesse kataloogidesse, siis
peaks neil olema võimalus määrata
nõusoleku alusel kindlaks, millise
kategooria isikuandmed kataloogi
lisatakse (näiteks nimi, e-posti aadress,
kodune aadress, kasutajanimi,
telefoninumber). Lisaks sellele peaksid
üldkasutatavate kataloogide pakkujad
teavitama lõppkasutajaid kataloogi
otstarbest ja otsingufunktsioonidest, enne

(31) Kui füüsilisest isikust lõppkasutajad
ei keeldu enda andmete lisamisest
sellistesse kataloogidesse, siis peaks neil
olema võimalus keelata konkreetsete
isikuandmete kategooriate kataloogi
lisamist (näiteks nimi, e-posti aadress,
kodune aadress, kasutajanimi,
telefoninumber). Lisaks sellele peaksid
üldkasutatavate kataloogide pakkujad või
elektroonilise side teenuste osutajad
teavitama lõppkasutajaid kataloogi
otstarbest ja otsingufunktsioonidest, enne
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kui nad lõppkasutaja kõnealusesse
kataloogi lisavad. Lõppkasutajatel peaks
olema võimalus määrata nõusoleku alusel
kindlaks, millise kategooria isikuandmete
alusel saab nende kontaktandmeid otsida.
See, millise kategooria isikuandmed on
kataloogi lisatud ja millise kategooria
isikuandmete alusel saab lõppkasutaja
kontaktandmeid otsida, ei pea olema
ilmtingimata sama.

kui nad lõppkasutaja kõnealusesse
kataloogi lisavad.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Tuleks tagada kaitsemeetmed, mis
kaitseksid lõppkasutajaid otseturunduslike
mittetellitud teadaannete eest, mis rikuvad
lõppkasutajate eraelu puutumatust.
Privaatsuse rikkumise ja häirimise ulatust
käsitatakse suhteliselt sarnasena olenemata
sellest, milliseid tehnoloogiaid või kanaleid
sellise elektroonilise side jaoks
kasutatakse, kas tegemist on näiteks
automatiseeritud numbrivalimis- ja
sidesüsteemi, kiirsõnumirakenduse, e-posti,
SMSi, MMSi, Bluetoothi või muu
sarnasega. Seetõttu on põhjendatud nõue,
et enne otsturundusliku elektroonilise
ärilise teadaande lõppkasutajale saatmist,
tuleb saada lõppkasutaja nõusolek, et
kaitsta tõhusalt üksikisikute eraelu
puutumatust ning juriidiliste isikute
õigustatud huvisid. Õiguskindluse huvides
ja tagamaks, et mittetellitud elektroonilise
side eest kaitsvad õigusnormid on
tulevikukindlad, on põhjendatud vajadus
määrata kindlaks ühtne õigusnormide
kogum, mis ei varieeru vastavalt selliste
mittetellitud teadaannete edastamiseks
kasutatud tehnoloogiale, tagades samal ajal
kogu Euroopa Liidu kodanikele
samaväärse kaitse taseme. Samas on
mõistlik lubada e-posti kontaktandmete
kasutamist olemasoleva kliendisuhte

(33) Tuleks tagada kaitsemeetmed, mis
kaitseksid lõppkasutajaid mittetellitud
teadaannete eest,sealhulgas
otseturunduslikud teadaanded, mis
rikuvad lõppkasutajate eraelu puutumatust.
Privaatsuse rikkumise ja häirimise ulatust
käsitatakse suhteliselt sarnasena olenemata
sellest, milliseid tehnoloogiaid või kanaleid
sellise elektroonilise side jaoks
kasutatakse, kas tegemist on näiteks
automatiseeritud numbrivalimis- ja
sidesüsteemi, kiirsõnumirakenduse, e-posti,
SMSi, MMSi, Bluetoothi või muu
sarnasega. Seetõttu on põhjendatud nõue,
et enne otsturundusliku elektroonilise
ärilise teadaande lõppkasutajale saatmist,
tuleb saada lõppkasutaja nõusolek, et
kaitsta tõhusalt üksikisikute eraelu
puutumatust ning juriidiliste isikute
õigustatud huvisid. Õiguskindluse huvides
ja tagamaks, et mittetellitud elektroonilise
side eest kaitsvad õigusnormid on
tulevikukindlad, on põhjendatud vajadus
määrata kindlaks ühtne õigusnormide
kogum, mis ei varieeru vastavalt selliste
mittetellitud teadaannete edastamiseks
kasutatud tehnoloogiale, tagades samal ajal
kogu Euroopa Liidu kodanikele
samaväärse kaitse taseme. Samas on
mõistlik lubada e-posti kontaktandmete
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kontekstis sarnaste toodete või teenuste
pakkumiseks. See võimalus peaks kehtima
ainult selle ettevõtte puhul, mis on
omandanud elektroonilised kontaktandmed
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

kasutamist olemasoleva kliendisuhte
kontekstis toodete või teenuste
pakkumiseks. See võimalus peaks kehtima
ainult selle ettevõtte puhul, mis on
omandanud elektroonilised kontaktandmed
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37) Elektroonilise side teenuste
osutajad peaksid teavitama lõppkasutajaid
meetmetest, mida nad saavad võtta oma
side turvalisuse kaitsmiseks, näiteks
kasutades konkreetset liiki tarkvara või
krüpteerimistehnoloogiat. Nõue teavitada
lõppkasutajaid konkreetsetest
turvaohtudest ei vabasta teenuseosutajat
kohustusest võtta omal kulul viivitamata
asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada
võimalikud uued ja ettenägematud
turvariskid ning taastada teenuse
turvalisuse tavapärane tase. Teave
turvariskide kohta tuleks abonendile
esitada tasuta. Turvalisust hinnatakse
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikliga
32.

(37) Elektroonilise side teenuste
osutajad peaksid töötlema elektroonilise
side andmeid viisil, mis takistaks
volitamata töötlemist, sealhulgas
juurdepääsu, avaldamist või muutmist.
Nad peaksid tagama, et sellist volitamata
juurdepääsu, avaldamist või muutmist on
võimalik tuvastada, ning samuti
kindlustama, et asjaomased elektroonilise
side andmed on kaitstud, kasutades
tehnika tasemele vastavat tarkvara ja
krüpteerimistehnoloogiat.
Teenuseosutajad peaksid ka teavitama
lõppkasutajaid meetmetest, mida nad
saavad võtta oma anonüümsuse ja side
turvalisuse kaitsmiseks, näiteks kasutades
konkreetset liiki tarkvara või
krüpteerimistehnoloogiat. Nõue teavitada
lõppkasutajaid konkreetsetest
turvaohtudest ei vabasta teenuseosutajat
kohustusest võtta omal kulul viivitamata
asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada
võimalikud uued ja ettenägematud
turvariskid ning taastada teenuse
turvalisuse tavapärane tase. Teave
turvariskide kohta tuleks abonendile
esitada tasuta. Turvalisust hinnatakse
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikliga
32.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 39
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39) Igal järelevalveasutusel peaks
olema oma liikmesriigi territooriumil
pädevus kasutada käesoleva määrusega
antud volitusi ja täita selles sätestatud
ülesandeid. Käesoleva määruse järjepideva
järelevalve ja täitmise tagamiseks kogu
Euroopa Liidus peaks järelevalveasutustel
olema igas liikmesriigis samad ülesanded
ja volitused juhtida õigusasutuste
tähelepanu käesoleva määruse rikkumistele
ja osaleda kohtumenetluses ilma, et see
piiraks süüdistuse ettevalmistamise eest
vastutavate asutuste siseriiklike õigusaktide
kohaseid volitusi. Liikmesriike ja nende
järelevalveasutusi julgustatakse võtma
käesoleva määruse kohaldamisel arvesse
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate erivajadusi.

(39) Igal järelevalveasutusel peaks
olema oma liikmesriigi territooriumil
pädevus kasutada käesoleva määrusega
antud volitusi ja täita selles sätestatud
ülesandeid. Käesoleva määruse järjepideva
järelevalve ja täitmise tagamiseks kogu
Euroopa Liidus peaks järelevalveasutustel
olema igas liikmesriigis samad ülesanded
ja volitused juhtida õigusasutuste
tähelepanu käesoleva määruse rikkumistele
ja osaleda kohtumenetluses ilma, et see
piiraks süüdistuse ettevalmistamise eest
vastutavate asutuste siseriiklike õigusaktide
kohaseid volitusi. Liikmesriike ja nende
järelevalveasutusi julgustatakse võtma
käesoleva määruse kohaldamisel arvesse
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate erivajadusi.
Järelevalveasutused peaksid asjakohasel
juhul tegema koostööd teiste õiguskaitse
valdkonna asjaomaste asutustega.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40) Käesoleva määruse õigusnormide
täitmise tagamise tugevdamiseks peaks igal
järelevalveasutusel olema volitus määrata
käesoleva määruse mis tahes rikkumise
eest karistusi, sealhulgas haldustrahve,
lisaks muudele käesoleva määruse kohaselt
võetavatele asjakohastele meetmetele või
nende asemel. Käesolevas määruses tuleks
loetleda rikkumised, sätestada asjakohaste
haldustrahvide ülemmäär ja nende
määramise kriteeriumid, mille üle peaks
iga juhtumi puhul eraldi otsustama pädev
järelevalveasutus, võttes arvesse
konkreetse olukorra kõiki asjakohaseid
asjaolusid, pidades eelkõige silmas

(40) Käesoleva määruse õigusnormide
täitmise tagamise tugevdamiseks peaks igal
järelevalveasutusel olema volitus määrata
käesoleva määruse mis tahes rikkumise
eest karistusi, sealhulgas haldustrahve,
lisaks muudele käesoleva määruse kohaselt
võetavatele asjakohastele meetmetele või
nende asemel. Käesolevas määruses tuleks
loetleda rikkumised, sätestada asjakohaste
haldustrahvide ülemmäär ja nende
määramise kriteeriumid, mille üle peaks
iga juhtumi puhul eraldi otsustama pädev
järelevalveasutus, võttes arvesse
konkreetse olukorra kõiki asjakohaseid
asjaolusid, pidades eelkõige silmas
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rikkumise laadi, raskusastet, ajalist
kestvust ja tagajärgi ning meetmeid, mis
võetakse käesoleva määruse kohaste
kohustuste täitmise tagamiseks ja
rikkumise tagajärgede vältimiseks või
leevendamiseks. Käesoleva määruse alusel
trahvi määramise puhul tuleks ettevõtjana
käsitada ettevõtjat Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 101 ja 102
tähenduses.

rikkumise laadi, raskusastet, ajalist
kestvust ja tagajärgi ning meetmeid, mis
võetakse käesoleva määruse kohaste
kohustuste täitmise tagamiseks ja
rikkumise tagajärgede vältimiseks või
leevendamiseks. Käesoleva määruse alusel
trahvi määramise puhul tuleks ettevõtjana
käsitada ettevõtjat Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 101 ja 102
tähenduses. Vältida tuleks sama väärteo
või tegematajätmise eest topeltkaristuse
määramist nii käesoleva määruse kui ka
määruse (EL) 2016/679 rikkumise tõttu.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41) Selleks et täita käesoleva määruse
eesmärke, st kaitsta füüsiliste isikute
põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige nende
õigust isikuandmete kaitsele, ja tagada
liidus isikuandmete vaba liikumine, tuleks
komisjonile anda Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 290 kohane
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte
käesoleva määruse täiendamiseks.
Delegeeritud õigusaktid tuleks vastu võtta
eeskätt seoses esitatava teabega, muu
hulgas standardikoonidena, et anda
kergesti märgatav ja arusaadav ülevaade
lõppseadmest eetrisse antava teabe
kogumise, selle otstarbe, selle eest
vastutava isiku ja mis tahes meetme
kohta, mida lõppseadme kasutaja saab
võtta teabe kogumise minimeerimiseks.
Delegeeritud õigusaktid on vajalikud ka
selleks, et määrata kindlaks
otseturunduslike kõnede, sealhulgas
automatiseeritud numbrivalimis- ja
sidesüsteemide kaudu tehtavate kõnede
identifitseerimist võimaldav kood. IOn
eriti oluline, et komisjon korraldaks
asjakohaseid konsultatsioone ja et need
konsultatsioonid toimuksid vastavalt
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli

(41) Et tagada ühetaolised tingimused
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks
komisjonile anda käesolevas määruses
sätestatud rakendusvolitused. Neid volitusi
tuleks teostada kooskõlas määrusega (EL)
nr 182/2011.
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2016. aasta institutsioonidevahelises
parema õigusloome kokkuleppes25 .
Eelkõige selleks, et tagada võrdne
osalemine delegeeritud õigusaktide
ettevalmistamises, saavad Euroopa
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid
liikmesriikide ekspertidega samal ajal
ning nende ekspertidel on pidev
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud
õigusaktide ettevalmistamist. Et tagada
ühetaolised tingimused käesoleva määruse
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda ka
käesolevas määruses sätestatud
rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks
teostada kooskõlas määrusega (EL) nr
182/2011.
_________________
25

Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13.
aprillil 2016 sõlmitud
institutsioonidevaheline parema
õigusloome kokkulepe (ELT L 123,
12.5.2016, lk 1–14).

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43) Direktiiv 2002/58/EÜ tuleks
kehtetuks tunnistada,

(43) Direktiiv 2002/58/EÜ ja komisjoni
määrus (EL) nr 611/20131a tuleks
kehtetuks tunnistada.
_____________
1a

Komisjoni 24. juuni 2013. aasta määrus
(EL) nr 611/2013 meetmete kohta, mida
kohaldatakse eraelu puutumatust ja
elektroonilist sidet käsitleva Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2002/58/EÜ kohaselt isikuandmetega
seotud rikkumiste teatamise suhtes (ELT
L 173, 26.6.2013, lk 2).
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Selgitus
Komisjoni määrus (EL) nr 611/2013, millega sätestatakse erieeskirjad isikuandmetega seotud
rikkumistest teatamise suhtes, tuleks kehtetuks tunnistada, kuna selle õiguslik alus, s.o
direktiiv 2002/58/EÜ, tunnistatakse kehtetuks ja rikkumistest teatamisele kehtib isikuandmete
kaitse üldmäärus.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Käesoleva määrusega tagatakse
elektroonilise side andmete ja
elektroonilise side teenuste vaba liikumine
Euroopa Liidus, mida ei tohi piirata ega
keelata põhjustel, mis on seotud füüsiliste
ja juriidiliste isikute eraelu puutumatuse
ning füüsiliste isikute kaitsega
isikuandmete töötlemisel.

2.
Käesoleva määrusega tagatakse
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679
elektroonilise side andmete ja
elektroonilise side teenuste vaba liikumine
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Käesoleva määruse sätetega
täpsustatakse ja täiendatakse määrust (EL)
2016/679, kehtestades konkreetsed
õigusnormid lõigetes 1 ja 2 nimetatud
otstarbel.

3.
Käesoleva määruse sätetega
täpsustatakse ja täiendatakse määrust (EL)
2016/679, kehtestades konkreetsed
õigusnormid lõigetes 1 ja 2 nimetatud
otstarbel. Määrust (EL) 2016/679
kohaldatakse kõigil põhiõiguste ja vabaduste kaitsmisega seotud juhtudel,
mis ei kuulu täpselt käesoleva määruse
kohaldamisalasse, sealhulgas vastutava
töötleja kohustuste ja üksikisiku õiguste
puhul.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Käesolevat määrust kohaldatakse
elektroonilise side andmete töötlemise
suhtes, mis toimub seoses elektroonilise
side teenuste osutamise ja kasutamisega,
ning lõppkasutajate lõppseadmetega
seotud teabe suhtes.

1.
Käesolevat määrust kohaldatakse
elektroonilise side andmete töötlemise
suhtes, mis toimub seoses elektroonilise
side teenuste osutamise ja kasutamisega.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Kui elektroonilise side teenuse
osutaja ei asu Euroopa Liidus, siis nimetab
ta kirjalikult oma esindaja Euroopa
Liidus.

2.
Kui elektroonilise side teenuse
osutaja ei asu Euroopa Liidus, tegutseb
tema esindajana Euroopa Liidus määruse
(EL) 2016/679 artikli 27 kohaselt
määratletud osapool.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Esindaja peab asuma ühes
liikmesriigis, kus asuvad selliste
elektroonilise side teenuste lõppkasutajad.

välja jäetud

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Elektroonilise side andmed on
konfidentsiaalsed. Elektroonilise side
andmetega seotud mis tahes sekkumised,
näiteks kuulamine, pealtkuulamine,
salvestamine, seire, skannimine või muud
AD\1136169ET.docx

Elektroonilise side andmed on
konfidentsiaalsed. Elektroonilise side
andmetega seotud mis tahes sekkumised
edastamise ajal, näiteks kuulamine,
pealtkuulamine, salvestamine või muud
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liiki infopüük, järelevalve või töötlemine
muude isikute kui lõppkasutajate poolt on
keelatud, välja arvatud käesoleva
määrusega lubatud juhtudel.

liiki infopüük või järelevalve muude
isikute kui saatja või ette nähtud saajate
poolt on keelatud, välja arvatud käesoleva
määrusega lubatud juhtudel.

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

Muudatusettepanek

Elektroonilise side andmete lubatud
töötlemine

Elektroonilise side andmete õiguspärane
töötlemine

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Elektroonilise side võrkude
pakkujad ja teenuste osutajad võivad
töödelda elektroonilise side andmeid
järgmistel juhtudel:

1.
Üldkasutatavate elektroonilise side
võrkude pakkujad ja üldkasutatavate
elektroonilise side teenuste osutajad
võivad töödelda elektroonilise side
andmeid järgmistel juhtudel:

(a)
kui see on vajalik side
edastamiseks, siis selleks vajaliku aja
vältel, või

(a)
kui see on tehniliselt vajalik side
edastamiseks, siis selleks vajaliku aja
vältel, või

(b)
kui see on vajalik elektroonilise
side võrkude ja teenuste turvalisuse
säilitamiseks või taastamiseks või tehniliste
tõrgete ja/või vigade tuvastamiseks
elektroonilise side edastuses, siis selleks
vajaliku aja vältel.

(b)
kui see on tehniliselt vajalik
vastavate elektroonilise side võrkude või
teenuste kättesaadavuse, terviklikkuse,
turvalisuse ja konfidentsiaalsuse
säilitamiseks või taastamiseks või tehniliste
tõrgete ja/või vigade tuvastamiseks
elektroonilise side edastuses, või teenuse
pettusliku kasutamise peatamiseks, siis
selleks vajaliku aja vältel.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
1 a.
Elektroonilise side andmeid, mis
luuakse sellise elektroonilise side teenuse
raames, mis on loodud eelkõige laste
jaoks või otseselt lastele suunatud, ei
kasutata profiilianalüüsi ega
käitumuslikult suunatud reklaamimise
eesmärgil.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Elektroonilise side teenuste
osutajad võivad töödelda elektroonilise
side metaandmeid järgmistel juhtudel:

2.
Elektroonilise side võrkude
pakkujad ja teenuste osutajad võivad
töödelda elektroonilise side metaandmeid
järgmistel juhtudel:

(a)
kui see on vajalik teenuse
kvaliteedi kohustuslike nõuete täitmiseks
vastavalt [direktiivile, millega
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik,] või määrusele (EL)
2015/212011, siis selleks vajaliku aja vältel,
või

(a)
teenuse kvaliteedi eesmärkidel,
sealhulgas võrgu haldamine ja teenuse
kvaliteedi nõuete täitmine vastavalt
[direktiivile, millega kehtestatakse Euroopa
elektroonilise side seadustik,] või
määrusele (EL) 2015/212028, siis selleks
vajaliku aja vältel, või

(b)
kui see on vajalik arveldamiseks,
sidumistasude arvutamiseks või
elektroonilise side teenuste pettusliku või
kuritarvitava kasutamise või tellimise
tuvastamiseks või peatamiseks või

(b)
kui see on vajalik arveldamiseks,
sidumistasude arvutamiseks või
elektroonilise side teenuste pettusliku või
kuritarvitava kasutamise või tellimise
tuvastamiseks või peatamiseks või
(b a) kui nende andmete töötlemine
muul konkreetsel eesmärgil on kooskõlas
eesmärgiga, milleks andmeid algselt
koguti, ja selle suhtes kehtivad
konkreetsed turvameetmed, eriti
pseudonüümiseerimine, nagu on ette
nähtud määruse (EL) 2016/679 artikli 6
lõikes 4;

(c)
kui asjaomane lõppkasutaja on
andnud oma nõusoleku oma side
metaandmete töötlemiseks ühel või mitmel
kindlaks määratud otstarbel, sealhulgas
AD\1136169ET.docx

(c)
kui asjaomane lõppkasutaja on
andnud oma nõusoleku oma side
metaandmete töötlemiseks ühel või mitmel
kindlaks määratud otstarbel, sealhulgas
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kõnealustele lõppkasutajatele konkreetsete
teenuste osutamiseks, kui seda eesmärki
või neid eesmärke ei saa saavutada
anonüümitud teabe töötlemisega.

kõnealustele lõppkasutajatele konkreetsete
teenuste osutamiseks, kui seda eesmärki
või neid eesmärke ei saa saavutada
anonüümitud teabe töötlemisega.

__________________

__________________

11 Euroopa

11

Parlamendi ja nõukogu 25.
novembri 2015. aasta määrus (EL)
2015/2120, millega nähakse ette avatud
internetiühendust käsitlevad meetmed ning
millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ
universaalteenuse ning kasutajate õiguste
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste puhul ning määrust (EL) nr
531/2012, mis käsitleb rändlust
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu
piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1–18).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.
novembri 2015. aasta määrus (EL)
2015/2120, millega nähakse ette avatud
internetiühendust käsitlevad meetmed ning
millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ
universaalteenuse ning kasutajate õiguste
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste puhul ning määrust (EL) nr
531/2012, mis käsitleb rändlust
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu
piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1–18).

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Elektroonilise side teenuste
osutajad võivad töödelda elektroonilise
side sisu üksnes järgmistel juhtudel:

3.
Elektroonilise side teenuste
osutajad võivad töödelda elektroonilise
side sisu järgmistel juhtudel:

(a)
ainult lõppkasutajale konkreetse
teenuse osutamiseks, kui asjaomane
lõppkasutaja või asjaomased lõppkasutajad
on andnud nõusoleku oma elektroonilise
side sisu töötlemiseks ja kõnealuse teenuse
osutamine ei ole võimalik ilma sellist sisu
töötlemata, või

(a)
ainult lõppkasutajale konkreetse
teenuse osutamiseks, kui asjaomane
lõppkasutaja või asjaomased lõppkasutajad
on andnud nõusoleku oma elektroonilise
side sisu töötlemiseks ja kõnealuse teenuse
osutamine ei ole võimalik ilma sellist sisu
töötlemata, või

(b)
kui kõik asjaomased lõppkasutajad
on andnud nõusoleku oma elektroonilise
side sisu töötlemiseks ühel või mitmel
kindlaks määratud eesmärgil, mida ei saa
saavutada anonüümitud teabe
töötlemisega, ja kui teenuseosutaja on
konsulteerinud järelevalveasutusega.
Järelevalveasutusega konsulteerimise
suhtes kohaldatakse määruse (EL)
2016/679 artikli 36 lõikeid 2 ja 3.

(b)
kui teenuseosutajate lõppkasutajad
on andnud nõusoleku oma elektroonilise
side sisu töötlemiseks vastavalt määrusele
(EL) 2016/679; või

(b a)
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sõnaselgelt soovitud teenuse osutamiseks
isiklikuks või koduseks või äriliseks
tegevuseks, kui asjaomane lõppkasutaja
on andnud nõusoleku oma elektroonilise
side sisu töötlemiseks ja kõnealuse
teenuse osutamine ei ole võimalik ilma
sellist sisu töötlemata.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1
punkti b ja artikli 6 lõike 3 punktide a ja b
kohaldamist, kustutab elektroonilise side
teenuse osutaja elektroonilise side sisu või
anonüümib need andmed pärast seda, kui
elektroonilise side sisu on selle ette nähtud
saajale või saajatele laekunud. Kõnealuseid
andmeid võivad registreerida või
salvestada lõppkasutajad või kolmandad
isikud, kellele on antud kõnealuste
andmete registreerimise, salvestamise või
muul viisil töötlemise õigus kooskõlas
määrusega (EL) 2016/679.

1.
Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1
punkti b ja artikli 6 lõike 3 punktide a, a a
ja b kohaldamist, kustutab elektroonilise
side teenuse osutaja elektroonilise side sisu
või anonüümib need andmed pärast seda,
kui elektroonilise side sisu on selle ette
nähtud saajale või saajatele laekunud.
Kõnealuseid andmeid võivad registreerida
või salvestada lõppkasutajad või isik, kes
võib olla elektroonilise side teenuse
osutaja, kellele lõppkasutaja on
spetsiaalselt andnud kõnealuste andmete
registreerimise, salvestamise või muul
viisil töötlemise õiguse. Lõppkasutaja võib
vajaduse korral sisu kooskõlas määrusega
(EL) 2016/679 edasi töödelda.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1
punkti b ja artikli 6 lõike 2 punktide a ja c
kohaldamist, kustutab elektroonilise side
teenuse osutaja elektroonilise side
metaandmed või anonüümib need andmed
pärast seda, kui need ei ole enam side
edastamise jaoks vajalikud.

2.
Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1
punkti b ja artikli 6 lõike 2 punktide a ja c
kohaldamist, kustutab elektroonilise side
teenuse osutaja elektroonilise side
metaandmed või anonüümib või
pseudonümiseerib need andmed pärast
seda, kui need ei ole enam side edastamise
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jaoks vajalikud.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Lõppseadme töötlemis- ja
salvestamisfunktsioonide kasutamine ning
lõppkasutaja lõppseadmest teabe
kogumine, sealhulgas selle tarkvara ja
riistvara kohta on keelatud, kui seda ei tee
asjaomane lõppkasutaja ise, välja arvatud
järgmistel alustel:

1.
Lõppseadme töötlemis- ja
salvestamisfunktsioonide kasutamine ning
lõppkasutaja lõppseadmest isikuandmete
kogumine, sealhulgas selle tarkvara ja
riistvara kohta on keelatud, kui seda ei tee
asjaomane lõppkasutaja ise, välja arvatud
järgmistel alustel:

(a)
selle ainus eesmärk on
elektroonilise side edastamine
elektroonilise side võrgus või

(a)
selle ainus tehniline eesmärk on
elektroonilise side edastamine
elektroonilise side võrgus või

(b)
lõppkasutaja on andnud selleks oma
nõusoleku või

(b)
lõppkasutaja on andnud selleks oma
nõusoleku või

(c)
see on vajalik lõppkasutaja
soovitud infoühiskonna teenuse
osutamiseks või

(c)
see on vajalik lõppkasutaja
soovitud infoühiskonna teenuse
osutamiseks, eriti et tagada infoühiskonna
teenuse terviklikkus, turvalisus ja
juurdepääsetavus, et tõhustada
kasutajakogemusi, või meetmete jaoks, et
kaitsta infoühiskonna teenuse volitamata
kasutamise eest või volitamata
juurdepääsu eest infoühiskonna teenusele
vastavalt teenuse lõppkasutajale
kättesaadavaks tegemise tingimustele; või

(d)
see on vajalik veebis külastajate
arvu mõõtmiseks, kui kõnealust mõõtmist
teostab lõppkasutaja soovitud
infoühiskonna teenuse osutaja.

(d)
see on vajalik külastajate arvu
mõõtmiseks, kui kõnealust mõõtmist
teostab lõppkasutaja soovitud
infoühiskonna teenuse osutaja või muu isik
teenuseosutaja nimel, ning mis hõlmab
näitajate mõõtmist infoühiskonna
teenuste kasutamise kohta, et arvutada
tasu, ning tingimusel, et selline
külastajate arvu mõõtmine ei mõjuta
negatiivselt lõppkasutaja põhiõigusi või
see on vajalik, et saada teavet osutatud
infoühiskonna teenuse tehnilise kvaliteedi
või tulemuslikkuse kohta, ning sel ei ole
asjaomase lõppkasutaja eraelu
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puutumatusele mingit või arvestatavat
mõju. Kui külastajate arvu mõõtmine
toimub infoühiskonna teenuse osutaja
nimel, töödeldakse andmeid ainult selle
teenuseosutaja jaoks ning neid hoitakse
eraldi andmetest, mis on kogutud
külastajate arvu mõõtmiseks teiste
osutajate jaoks; või
(d a) see on vajalik lõppkasutaja eraelu
puutumatuse, turvalisuse või ohutuse või
lõppseadme konfidentsiaalsuse,
tervikluse, kättesaadavuse ja autentsuse
kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Keelatud on koguda teavet, mida
lõppseade annab eetrisse selleks, et luua
ühendus teise seadme ja/või
võrguseadmega, välja arvatud järgmistel
juhtudel:

2.
Keelatud on koguda teavet, mida
lõppseade annab eetrisse selleks, et luua
ühendus teise seadme ja/või
võrguseadmega, välja arvatud järgmistel
juhtudel:

(a)
see toimub ainult ühenduse
loomiseks ja selleks vajaliku aja vältel või

(a)
see toimub ainult kasutaja soovitud
ühenduse loomiseks ja selleks vajaliku aja
vältel või
(a b) andmed anonüümitakse ja riske
leevendatakse asjakohaselt; või
(a c) see on vajalik statistilise arvestamise
jaoks, ette on nähtud eesmärgile vastav
ajaline- ja ruumipiirang ning andmed
anonüümitakse või kustutatakse kohe, kui
need enam asjaomasel eesmärgil
vajalikud ei ole.

(b)
nähtaval kohal kuvatakse selget
teavet vähemalt andmete kogumise viiside,
otstarbe ja selle eest vastutava isiku kohta
ning muud määruse (EL) 2016/679 artiklis
13 nõutud teavet, kui kogutakse
isikuandmeid, ning samuti teavet mis tahes
meetmete kohta, mida lõppseadme
lõppkasutaja saab võtta teabe kogumise
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(b)
lõppkasutaja on andnud oma
nõusoleku pärast seda, kui teda on
teavitatud nähtaval kohal kuvatud selget
teabega vähemalt andmete kogumise
viiside, otstarbe ja selle eest vastutava isiku
kohta ning muu määruse (EL) 2016/679
artiklis 13 nõutud teabega, kui kogutakse
isikuandmeid, ning samuti teavet mis tahes
meetmete kohta, mida lõppseadme
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peatamiseks või minimeerimiseks.

lõppkasutaja saab võtta teabe kogumise
peatamiseks või minimeerimiseks.

Sellise teabe kogumise eeltingimus on
riskidega kooskõlas oleva turvalisuse
taseme tagamiseks asjakohaste tehniliste ja
korralduslike meetmete võtmine, nagu on
sätestatud määruse (EL) 2016/679 artiklis
32.

Sellise teabe kogumise eeltingimus on
riskidega kooskõlas oleva turvalisuse
taseme tagamiseks asjakohaste tehniliste ja
korralduslike meetmete võtmine, nagu on
sätestatud määruse (EL) 2016/679 artiklis
32.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Vastavalt lõike 2 punktile b
esitatava teabe võib esitada koos
standardikoonidega, et anda kergesti
märgatav, arusaadav ja loetav sisuline
ülevaade teabe kogumisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.
Komisjonile antakse õigus võtta
vastavalt artiklile 27 vastu delegeeritud
õigusakte, et määrata kindlaks
standardikoonidega esitatav teave ja
standardikoonide esitamise kord.

välja jäetud

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
4 a.
Lõppseadmetes, mis on mõeldud
eelkõige lastele kasutamiseks,
rakendatakse konkreetseid meetmeid, et
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ennetada juurdepääsu seadme töötlemisja salvestamisfunktsioonidele selle
kasutajate profileerimise või
kaubanduslikul eesmärgil nende
käitumise jälitamise otstarbel.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
2 a.
Kui juurdepääs teenusele eeldab
sellise teabe töötlemist, mis ei ole rangelt
vajalik teenuse osutamiseks ning
lõppkasutaja on keeldunud andmast
sellisele töötlemisele oma nõusolekut,
antakse lõppkasutajale muud ja
mõistlikud võimalused juurdepääsuks
teenusele.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Lõppkasutajatele, kes on andnud
nõusoleku elektroonilise side andmete
töötlemiseks, nagu on sätestatud artikli 6
lõike 2 punktis c ja artikli 6 lõike 3
punktides a ja b, antakse võimalus oma
nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu on
sätestatud määruse (EL) 2016/679 artikli 7
lõikes 3, ning kuni töötlemine toimub,
tuletatakse neile seda võimalust iga kuue
kuu tagant meelde.

3.
Lõppkasutajatele, kes on andnud
nõusoleku elektroonilise side andmete
töötlemiseks, nagu on sätestatud artikli 6
lõike 2 punktis c ja artikli 6 lõike 3
punktides a, a a ja b, antakse võimalus oma
nõusolek igal ajal tagasi võtta, nagu on
sätestatud määruse (EL) 2016/679 artikli 7
lõikes 3. Nõusoleku tagasivõtmine on
sama lihtne kui selle andmine.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

AD\1136169ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Elektroonilist sidet, sealhulgas
internetis teabe hankimist ja kuvamist
võimaldav turule lastud tarkava pakub
võimalust keelata kolmandal isikul
lõppkasutaja lõppseadmesse teabe
salvestamine või juba lõppseadmesse
salvestatud teabe töötlemine.

1.
Elektroonilist sidet, sealhulgas
internetis teabe hankimist ja kuvamist
võimaldav turule lastud tarkava pakub
võimalust keelata lõppkasutaja
lõppseadmesse teabe salvestamine või juba
lõppseadmesse salvestatud teabe
töötlemine.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Installimise ajal annab tarkvara
lõppkasutajale teada, millised on
privaatsusseadete võimalused, ning
installimise jätkamiseks peab lõppkasutaja
nõustuma ühe seade kasutamisega.

2.
Installimise ajal annab tarkvara
lõppkasutajale teada, millised on
privaatsusseadete võimalused. Tehnilised
seaded annavad lõppkasutajale mitu
valikuvõimalust, sealhulgas võimaluse
keelata teabe salvestamine lõppkasutaja
lõppseadmesse või seadmesse salvestatud
teabe töötlemine või töötlemine selle
seadme poolt. Need seaded on tarkvara
kasutamise ajal lihtsasti ligipääsetavad.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
25. mai 2018. aasta seisuga juba
installitud tarkvara puhul tuleb lõigetega 1
ja 2 kehtestatud nõuded täita esimese
tarkvarauuenduse ajal, aga hiljemalt 25.
augustil 2018.

3.
25. mai 2018. aasta seisuga juba
installitud tarkvara puhul tuleb lõigetega 1
ja 2 kehtestatud nõuded täita esimese
tarkvarauuenduse ajal, aga hiljemalt aasta
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Euroopa Liidu või liikmesriigi
õigus võib piirata õigusmeetme abil
artiklites 5–8 sätestatud kohustuste ja
õiguste ulatust, kui sellise piirangu puhul
austatakse põhiõiguste ja -vabaduste
olemust ning see on vajalik, asjakohane ja
proportsionaalne meede demokraatlikus
ühiskonnas ühe või mitme üldise avaliku
huvi kaitsmiseks, millele on osutatud
määruse (EL) 2016/679 artikli 23 lõike 1
punktides a–e, või jälgimise, kontrolli või
regulatiivsete ülesannete täitmiseks, mis
on seotud avaliku võimu teostamisega
selliste huvide jaoks.

1.
Euroopa Liidu või liikmesriigi
õigus võib piirata õigusmeetme abil
artiklites 5–8 sätestatud kohustuste ja
õiguste ulatust, kui sellise piirangu puhul
austatakse põhiõiguste ja -vabaduste
olemust ning see on vajalik, asjakohane ja
proportsionaalne meede, et tagada
demokraatlikus ühiskonnas riigi
julgeolek, riigikaitse, avalik julgeolek
ning kuritegude tõkestamine, uurimine ja
avastamine või nende eest vastutusele
võtmine.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
1 a.
Liikmesriikide õigusaktides ei
pruugi olla nõutud tehniliste
kaitsemeetmete kõrvaldamine või laostus,
nagu nt otspunktkrüpteerimine, nagu ei
peaks nendes muul viisil määratlema
selliste meetmete laadi, mida kohaldatakse
otseselt elektroonilise side võrkude,
teenuste või lõppseadme suhtes või
lõppkasutaja poolt.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa
Komisjoni ettepanek
1.

Muudatusettepanek

Kui kooskõlas [direktiivi (millega
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kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik)] artikliga [107] pakutakse
helistaja ja vastuvõtja liini numbrinäidu
edastamist, siis tagavad üldkasutatava
numbripõhise isikutevahelise side teenuste
osutajad järgmise:

kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik)] artikliga [107] pakutakse
helistaja ja vastuvõtja liini numbrinäidu
edastamist, siis tagavad üldkasutatava
numbripõhise isikutevahelise side teenuste
osutajad, arvestades tehnilist teostatavust
ja majanduslikku elujõulisust, järgmise:

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Üldkasutatavate kataloogide
pakkujad peavad saama füüsilisest isikust
lõppkasutaja nõusoleku, et lisada nende
isikuandmed kataloogi, ja seega peavad
nad saama nende lõppkasutajate
nõusoleku andmete lisamiseks
isikuandmete kategooriate kaupa, kui
sellised andmed on asjakohased kataloogi
otstarbe jaoks, mille on määranud
kindlaks kataloogi tagaja. Kataloogi
pakkujad peavad andma füüsilisest isikust
lõppkasutajatele võimaluse selliseid
andmeid kontrollida, parandada ja
kustutada.

1.
Ilma et see piiraks liikmesriikide
siseriikliku õiguse kohaldamist, annavad
elektrooniliste teabeteenuste, side- ja
telekommunikatsiooniteenuste osutajad
füüsilisest isikust lõppkasutajatele õiguse
keelduda nendega seotud andmete
lisamisest kataloogidesse ja annavad
läbipaistvat teavet andmete lisamise kohta
kataloogi ning võimalusest selliseid
andmeid kontrollida, parandada ja
kustutada.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Üldkasutatavate kataloogide
pakkujad teavitavad füüsilisest isikust
lõppkasutajaid, kelle isikuandmed on
kataloogis, kataloogi võimalikest
otsingufunktsioonidest ning saavad
lõppkasutajate nõusoleku enne, kui
selliseid otsingufunktsioone saab nende
andmete puhul kasutada.
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2.
Üldkasutatavate kataloogide
pakkujad annavad kättesaadavat ja
arusaadavat teavet füüsilisest isikust
lõppkasutajatele, kelle isikuandmed on
kataloogis, kataloogi võimalikest
otsingufunktsioonidest ning annavad
lõppkasutajatele võimaluse keelduda
sellisest otsingufunktsioonist, mida saab
nende andmete puhul kasutada.
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Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Üldkasutatavate kataloogide
pakkujad annavad juriidilisest isikust
lõppkasutajatele võimaluse keelduda
nendega seotud andmete lisamisest
kataloogi. Kataloogi pakkujad peavad
andma juriidilisest isikust lõppkasutajatele
võimaluse kõnealuseid andmeid
kontrollida, parandada ja kustutada.

3.
Elektroonilise teabe, side- ja
telekommunikatsiooniteenuste pakkujad
annavad juriidilisest isikust
lõppkasutajatele võimaluse keelduda
nendega seotud andmete lisamisest
kataloogi. Kataloogi pakkujad peavad
andma juriidilisest isikust lõppkasutajatele
võimaluse selliseid andmeid kontrollida,
parandada, ajakohastada, täiendada ja
kustutada. Tööülesandeid täitvad
füüsilised isikud, näiteks
mittekoosseisulised töötajad,
väikeettevõtjad või vabakutselised, on
juriidiliste isikutega võrdsed.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.
Võimalus vältida üldkasutatavasse
kataloogi lisamist või kontrollida,
parandada ja kustutada endaga seotud mis
tahes andmeid, antakse lõppkasutajale
tasuta.

4.
Võimalus vältida üldkasutatavasse
kataloogi lisamist või kontrollida,
parandada, ajakohastada, täiendada ja
kustutada endaga seotud mis tahes
andmeid, antakse lõppkasutajale tasuta ja
see on lihtsasti teostatav.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
4 a.
Lõigete 1 ja 4 sätteid ei kohaldata
muude avalikult kättesaadavate allikate
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avaldatud andmete ja teabe ning
lõppkasutajate endi esitatud andmete
suhtes, samuti mitte andmete suhtes, mis
avaldati üldkasutatavates kataloogides
enne käesoleva määruse jõustumist, välja
arvatud juhul, kui lõppkasutaja on
keeldunud määruse (EL) 2016/679 artikli
17 kohaselt endaga seotud andmete
kataloogi lisamisest või endaga seotud
andmete võimalikest
otsingufunktsioonidest.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Kui füüsiline või juriidiline isik
saab oma kliendi elektronposti
elektroonilised kontaktandmed toote või
teenuse müügi kontekstis kooskõlas
määrusega (EL) 2016/679, siis võib
kõnealune füüsiline või juriidiline isik
kasutada neid elektroonilisi
kontaktandmeid oma sarnaste toodete või
teenuste otseturunduseks ainult juhul, kui
klientidele antakse selge ja otsene võimalus
sellisest kasutusest tasuta ja lihtsasti
keelduda. Keeldumise õigus antakse teabe
kogumise ajal ja iga kord, kui saadetakse
sõnum.

2.
Kui füüsiline või juriidiline isik
saab oma kliendi elektronposti
elektroonilised kontaktandmed toote või
teenuse müügi kontekstis kooskõlas
määrusega (EL) 2016/679, siis võib
kõnealune füüsiline või juriidiline isik
kasutada neid elektroonilisi
kontaktandmeid oma sarnaste toodete või
teenuste otseturunduseks ainult juhul, kui
klientidele antakse selge ja otsene võimalus
sellisest kasutusest tasuta ja lihtsasti
keelduda. Klienti teavitatakse keeldumise
õigusest ja talle antakse lihtne võimalus
seda kasutada teabe kogumise ajal ja iga
kord, kui saadetakse sõnum.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.
Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2
kohaldamist, peavad füüsilised ja
juriidilised isikud, kes kasutavad
otseturunduslike kõnede tegemiseks
elektroonilise side teenuseid, tegema
PE604.857v03-00
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3.
Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2
kohaldamist, peavad füüsilised ja
juriidilised isikud, kes kasutavad
otseturunduslike kõnede tegemiseks
elektroonilise side teenuseid, teatama,
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järgmist:

millisel telefoninumbril saab nendega
ühendust võtta, või võivad esitada
konkreetse koodi või eesliite, mis näitab,
et tegemist on turundusliku kõnega.

(a)
esitavad selle liini numbri, mille
kaudu saab nendega ühendust võtta, või
(b)
esitavad konkreetse koodi ja/või
eesliite, mis näitab, et tegemist on
turundusliku kõnega.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.
Ilma et see piiraks lõike 1
kohaldamist, võivad liikmesriigid oma
õiguses sätestada, et füüsilisest isikust
lõppkasutajatele lubatakse
otseturunduslike häälkõnede tegemist
ainult juhul, kui asjaomane füüsilisest
isikust lõppkasutaja ei ole keeldunud
kõnealuste teadaannete saamisest.

4.
Ilma et see piiraks lõike 1
kohaldamist, võivad liikmesriigid oma
õiguses sätestada, et kasutajatele lubatakse
otseturunduslike häälkõnede tegemist
ainult juhul, kui asjaomane kasutaja ei ole
keeldunud kõnealuste teadaannete
saamisest. Liikmesriigid võivad tagada, et
kasutajad saaksid keelduda mittetellitud
teadaannete saamisest riikliku nn ärahelista-registri kaudu, tagades sealjuures,
et lõppkasutaja peab keelduma üksnes
ühel korral.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17

välja jäetud

Teave tuvastatud turvariskide kohta
Kui konkreetne risk võib seada ohtu
võrkude ja elektroonilise side teenuste
turvalisuse, teavitab elektroonilise side
teenuse osutaja lõppkasutajaid sellisest
riskist ja, kui risk jääb väljapoole
teenuseosutaja võetavate meetmete
AD\1136169ET.docx
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ulatust, mis tahes võimalikest
parandusmeetmetest, sealhulgas nende
võtmise tõenäolisest kulust.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Määruse (EL) 2016/679
kohaldamise järelevalve eest vastutavad
sõltumatud järelevalveasutused
vastutavad ka käesoleva määruse
kohaldamise järelevalve eest. Määruse
(EL) 2016/679 VI ja VII peatükki
kohaldatakse mutatis mutandis.
Järelevalveasutustele antud ülesandeid ja
volitusi rakendatakse lõppkasutajate
suhtes.

1.
Iga liikmesriik näeb ette, et
käesoleva määruse kohaldamise
järelevalve eest vastutab üks või mitu
sõltumatut riigiasutust. Määruse (EL)
2016/679 VI ja VII peatükki kohaldatakse
mutatis mutandis. Järelevalveasutustele
antud ülesandeid ja volitusi rakendatakse
lõppkasutajate suhtes.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Lõikes 1 osutatud
järelevalveasutused teevad vajaduse korral
alati koostööd riigi reguleerivate
asutustega, mis on loodud vastavalt
[direktiivile, millega kehtestatakse Euroopa
elektroonilise side seadustik].

2.
Iga järelevalveasutus annab
panuse käesoleva määruse järjepideva
rakendamise tagamiseks kogu liidus.
Lõikes 1 osutatud järelevalveasutused
teevad vajaduse korral alati koostööd riigi
reguleerivate asutustega, mis on loodud
vastavalt [direktiivile, millega
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side
seadustik] ning riigi asutustega, kes
vastutavad tarbijakaitsealaste õigusaktide
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) .../...1a rakendamise järelevalve eest.
__________________
1a

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) nr .../... tarbijakaitsealaste
õigusaktide täitmise tagamise eest
vastutavate siseriiklike asutuste vahelise
PE604.857v03-00
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koostöö kohta ja millega tunnistatakse
kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004
(ELT ...).
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Igal füüsilisel või juriidilisel isikul,
kes ei ole lõppkasutaja, keda kahjustab
käesoleva määruse rikkumine ja kellel on
õigustatud huvi seoses väidetavate
rikkumiste peatamise või keelamisega,
sealhulgas oma õigustatud ärihuve
kaitsval elektroonilise side teenuste
osutajal, on õigus alustada kõnealuste
rikkumistega seoses kohtumenetlust.

välja jäetud

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Igal elektroonilise side teenuste
lõppkasutajal, kes on kandnud käesoleva
määruse rikkumise tõttu materiaalset või
mittemateriaalset kahju, on õigus saada
rikkujalt hüvitist tekitatud kahju eest,
välja arvatud juhul, kui rikkuja tõendab,
et ei ole mingil viisil vastutav kahju
põhjustanud sündmuse eest, kooskõlas
määruse (EL) 2016/679 artikliga 82.

välja jäetud

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
6. peatükk – pealkiri
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
RAKENDUSAKTID

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA
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RAKENDUSAKTID

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 25

välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 8 lõikes 4 nimetatud
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise
õigus antakse komisjonile määramata
ajaks alates [käesoleva määruse
jõustumise kuupäevast].
3. Euroopa Parlament või nõukogu võib
artikli 8 lõikes 4 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.
4. Enne delegeeritud õigusakti
vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga
liikmesriigi määratud ekspertidega
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta
institutsioonidevahelise kokkuleppega
parema õigusloome kohta.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.
6. Vastavalt artikli 8 lõikele 4 vastu võetud
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes
juhul, kui Euroopa Parlament ega
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast
õigusakti teatavakstegemist Euroopa
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle
PE604.857v03-00

ET
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suhtes vastuväidet või kui Euroopa
Parlament ja nõukogu on enne selle
tähtaja möödumist komisjonile teatanud,
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa
Parlamendi või nõukogu algatusel
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu
võrra.

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Direktiiv 2002/58/EÜ tunnistatakse
kehtetuks alates 25. maist 2018.

1.
Direktiiv 2002/58/EÜ ja komisjoni
määrus (EL) nr 611/2013 tunnistatakse
kehtetuks alates [XXX].
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS
Pealkiri

Eraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul ning
direktiivi 2002/58/EÜ kehtetuks tunnistamine (privaatsust ja
elektroonilist sidet käsitlev määrus)
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