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LÜHISELGITUS 

25. jaanuaril 2012. aastal esitas Euroopa Komisjon ELi andmekaitse eeskirjade ulatusliku 

reformi. Kavandatud määruse eesmärk on ühtlustada eraelu puutumatust käsitlevaid õigusi 

internetis ja tagada selliste andmete vaba liikumine Euroopa Liidus. 

 

Lisaks on esitatud määruse eesmärk: 

 

 kohandada andmekaitse-eeskirjad digitaalmaailma muutunud nõudmistele, arvestades 

tõsiasja, et praegused sätted võeti vastu 17 aastat tagasi, kui internetikasutajaid oli 

Euroopas vähem kui 1%; 

 

 vältida praegusi erinevusi 1995. aastal avaldatud eeskirjade rakendamisel eri 

liikmesriikides ja tagada, et isikuandmete kaitse põhiõigust kohaldatakse ühtviisi 

kõikides liidu tegevusvaldkondades; 

 

 tugevdada tarbija rahulolu sidusteenustega, edastada paremat teavet õiguste ja 

andmekaitse kohta ning rakendada andmete parandamise õigus, õigus olla unustatud, 

õigus nõuda andmete kustutamist, andmete ülekandmise õigus ja vaidlustamisõigus; 

 

 tugevdada ühtset digitaalset turgu, vähendada praegust killustatust ja haldustõkkeid 

ning etendada üldisemalt olulist osa Euroopa 2020 strateegias.  

 

Võrreldes olemasoleva direktiiviga 95/46/EÜ, kehtestatakse kavandatud määrusega 

andmekaitseametniku määramise kohustus avalikule sektorile ja erasektoris suurtele 

ettevõtetele, kus on enam kui 250 töötajat, ning nendele ettevõtetele, kelle põhitegevuseks on 

isikuandmete töötlemine. 

 

Parandused tehti ka seoses isikuandmete edastamisega kolmandasse riiki või 

rahvusvahelistele organisatsioonidele. 

 

Praeguse ettepanekuga luuakse Euroopa Andmekaitsenõukogu ja nähakse ette määruse 

rikkumise eest kohaldatavad karistused, trahvid ja õigused hüvitusele.  

 

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepaneku põhieesmärke. 

 

Kavandatud muudatused peaksid aitama ettevõtetel hoiduda liigsest halduskoormusest, 

eelkõige nendel, kellel on andmekaitse alal aruandekohustuse sissetöötatud süsteemid, ning 

tagama teataval määral paindlikkust seoses määruse mõnede sätetega, eelkõige nendega, mis 

käsitlevad vastutusmehhanismi ja järelvalveasutusele teatamist. Lisaks tuleb selgitada, 

sõnastada ja lihtsustada mõned algse teksti mõisted ja aspektid.  

 

Arvamuse koostaja eelistab andmekaitse valdkonnas kvantitatiivsele lähenemisviisile 

kvalitatiivset, s.t sellist lähenemisviisi, mis eespool nimetatud vastutamise põhimõttele 

tuginedes keskendub üldjuhtimisele ja on vastandiks liigsele sõltuvusele nõusoleku- või 

bürokraatlikest dokumenteerimismenetlustest, millel sellest hoolimata on andmekaitses oma 

osa.  
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Tähtis on rõhutada tehniliste lahenduste osa, nagu lõimitud eraelukaitse, andmete 

varjunimedega tähistamine ja andmete anonüümseks muutmine, kusjuures kõige olulisem on 

tundliku sisuga andmete kaitse ja suunatud meetmed eeskirjadest kinnipidamiseks. 

 

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et oluline on vältida soovimatuid tagajärgi, s.t 

negatiivseid tagajärgi seoses ajakirjandusvabaduse, terviseuuringute ja 

finantskuritegevusevastase võitluse, spordipettuste ja innovatsioonipettustega arukate 

energiavõrkude ning arukate liiklussüsteemide valdkonnas. 

 

Ettepaneku teine aspekt käsitleb delegeeritud õigusaktide suurt arvu. Arvamuse koostaja on 

seisukohal, et delegeeritud õigusaktide kasutamine on liiga ulatuslik, ning teeb ettepaneku 

suurema osa neist kustutada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartat, eriti selle artikleid 7 ja 8, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti 

selle artiklit 8, 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Sõna- ja teabevabadus on Euroopa 

Liidu põhiõiguste harta artikli 11 kohaselt 

põhiõigus. See õigus kätkeb 

arvamusvabadust ning vabadust saada ja 

levitada teavet ja ideid avaliku võimu 

sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest. 

Austada tuleks massiteabevahendite 

vabadust ja pluralismi. 

Selgitus 

Selgelt tuleb viidata teabevabadusele ja sõnavabadusele, mis on Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artikli 11 kohaselt Euroopa Liidus põhiõigused. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Üksikisiku eraelu puutumatuse 

kaitse peaks olema avalikes registrites 

isikuandmete töötlemise lähtepunktiks. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Põhimõtteid, mis käsitlevad vaba 

juurdepääsu teabele ja mis 

iseloomustavad liikmesriike nende 

põhiseaduslike traditsioonide kaudu, ei 

tohiks õõnestada ning samal ajal tuleks 

kaitsta liikmesriikide põhiseadustes 

esitatud sõnavabadust ja 

ajakirjandusvabadust. 

 

Muudatusettepanek  6 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 

üleilmastumine tekitavad isikuandmete 

kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 

ja kogumise ulatus on märkimisväärselt 

suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 

era- kui ka avaliku sektori asutustel 

kasutada isikuandmeid oma eesmärkide 

saavutamiseks enneolematus ulatuses. 

Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 

avalikumalt ja ülemaailmsemalt. 

Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 

majandust kui ka ühiskondlikku elu ja 

nõuab ELi-sisese andmete liikumise ning 

nende kolmandatesse riikidesse ja 

rahvusvahelisele organisatsioonile 

edastamise täiendavat hõlbustamist, 

tagades samas isikuandmete 

kõrgetasemelise kaitse. 

(5) Kiire tehnoloogiline areng ja 

üleilmastumine tekitavad isikuandmete 

kaitsel uusi probleeme. Andmete jagamise 

ja kogumise ulatus on märkimisväärselt 

suurenenud. Tehnoloogia võimaldab nii 

era- kui ka avaliku sektori asutustel 

kasutada isikuandmeid oma eesmärkide 

saavutamiseks enneolematus ulatuses. 

Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha 

avalikumalt ja ülemaailmsemalt. 

Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii 

majandust kui ka ühiskondlikku elu ja 

nõuab täiustatud õiguslikke 

kaitsemeetmeid, mis hõlbustavad ELi-

sisest andmete liikumist ning nende 

kolmandatesse riikidesse ja 

rahvusvahelisele organisatsioonile 

edastamist, tagades isikuandmete 

kõrgetasemelise kaitse. 

Selgitus 

Kuigi määrusel on kaks eesmärki – isikuandmete kaitse ja nende vaba liidusisese liikumise 

võimaldamine –, tuleks esimest eesmärki rohkem rõhutada, sest see on põhiõigus. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Muude tehnoloogiate seas on 

pilvandmetöötlusel potentsiaali muuta 

Euroopa majandust, tingimusel et 

kehtestatakse asjakohased 

andmeturvalisuse ja andmekaitse 

meetmed. Et tagada isikuandmete 

turvalisuse kõrgeim tase, on väga oluline 

mõista andmete vastutavate töötlejate ja 

volitatud töötlejate õigusi ja kohustusi 

käesoleva määruse raames. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Et tagada üksikisikute järjekindel ja 

kõrgetasemeline kaitse ning takistuste 

kõrvaldamiseks isikuandmete liikumisel 

peaks üksikisikute õiguste ja vabaduste 

kaitse selliste andmete töötlemisel olema 

kõigis liikmesriikides samal tasemel. 

Isikuandmete töötlemisel tuleks tagada 

füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste 

kaitse eeskirjade järjekindel ja ühtne 

kohaldamine terves ELis. 

(8) Et tagada üksikisikute järjekindel ja 

kõrgetasemeline kaitse ning takistuste 

kõrvaldamiseks isikuandmete liikumisel 

peaks üksikisikute õiguste ja vabaduste 

kaitse selliste andmete töötlemisel olema 

kõigis liikmesriikides samal tasemel ja 

võimaluse korral identne. Isikuandmete 

töötlemisel tuleks tagada füüsiliste isikute 

põhiõiguste ja -vabaduste kaitse eeskirjade 

järjekindel ja ühtne kohaldamine terves 

ELis. 

Selgitus 

Andmetöötluse eeskirjad on juba kõigis liikmesriikides teoreetiliselt „samal tasemel”. Selle 

vaatenurga puudus on selle määruse ettepaneku aluseks olev loogika. Kõnealune põhjendus 

peaks seda mõtteviisi adekvaatselt kajastama. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) ELi toimimise lepingu artikli 16 

lõikega 2 volitatakse Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu kehtestama eeskirju üksikisikute 

kaitse kohta seoses isikuandmete 

töötlemisega, samuti selliste andmete vaba 

liikumise eeskirju. 

(10) ELi toimimise lepingu artikli 16 

lõikega 2 volitatakse Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu kehtestama eeskirju üksikisikute 

kaitse kohta seoses isikuandmete 

töötlemisega liidu institutsioonides, 

organites ja asutustes ning liikmesriikides 

liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluva 

tegevuse puhul, samuti selliste andmete 

vaba liikumise eeskirju. 

 

Muudatusettepanek  10 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 

kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 

mis takistavad andmete vaba liikumist 

siseturul, on tarvis määrust, millega 

tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 

ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 

milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 

üksikisikute samaväärsed kohtulikult 

kaitstavad õigused ja kohustused ning 

vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 

vastutus, et tagada pidev isikuandmete 

töötlemise jälgimine nagu ka samad 

karistused kõigis liikmesriikides ning 

liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 

koostöö. Käesolevas määruses on ette 

nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-

, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 

erilist olukorda. Lisaks kutsutakse ELi 

institutsioone ja asutusi, liikmesriike ja 

nende järelevalveasutusi üles võtma 

käesoleva määruse rakendamisel arvesse 

mikro-, väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtete erivajadusi. Mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete määratlus 

tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 

soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratluse kohta. 

(11) Et tagada üksikisikute järjekindel 

kaitse terves ELis ning ära hoida erinevusi, 

mis takistavad andmete vaba liikumist 

siseturul, on tarvis määrust, millega 

tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus 

ettevõtete, sealhulgas mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning 

milles sätestatakse kõigi liikmesriikide 

üksikisikute samaväärsed kohtulikult 

kaitstavad õigused ja kohustused ning 

vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 

vastutus, et tagada pidev isikuandmete 

töötlemise jälgimine nagu ka samad 

karistused kõigis liikmesriikides ning 

liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus 

koostöö. Käesolevas määruses on ette 

nähtud mitu erandit, et võtta arvesse mikro-

, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 

erilist olukorda, kui see on tõendatavalt 

vajalik ja see ei kahjusta ei isikuandmete 

kaitset ega siseturu põhimõtteid. Lisaks 

kutsutakse ELi institutsioone ja asutusi, 

liikmesriike ja nende järelevalveasutusi 

üles võtma käesoleva määruse 

rakendamisel arvesse mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete erivajadusi 

asjaosalistega konsulteerides ning võtma 

arvesse ka põhimõtet „kõigepealt mõtle 

väikestele”, nii et mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete huve 

võetakse arvesse poliitikakujundamise 

väga varajastes etappides. Mikro-, väike- 

ja keskmise suurusega ettevõtete määratlus 

tugineb komisjoni 6. mai 2003. aasta 

soovitusele mikro-, väike- ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratluse kohta. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 

laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 

töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 

kodakondsusest või elukohast. Ühelgi 

isikul ei ole võimalik nõuda käesoleva 

määrusega ettenähtavat kaitset seoses 

selliste andmete töötlemisega, mis 

käsitlevad juriidilisi isikuid, eelkõige 

juriidiliste isikutena asutatud ettevõtjaid, 

sealhulgas juriidilise isiku nime ja vormi 

ning kontaktandmetega. Seda 

kohaldatakse ka juhul, kui juriidilise isiku 

nimi sisaldab ühe või mitme füüsilise 

isiku nime. 

(12) Käesoleva määrusega pakutav kaitse 

laieneb füüsiliste isikute isikuandmete 

töötlemisele, olenemata asjaomase isiku 

kodakondsusest või elukohast. Samuti on 

igal isikul võimalik nõuda käesoleva 

määrusega ettenähtavat kaitset seoses 

selliste andmete töötlemisega, mis 

käsitlevad juriidilisi isikuid, eelkõige 

juriidiliste isikutena asutatud ettevõtjaid, 

sealhulgas juriidilise isiku nime ja vormi 

ning kontaktandmetega. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Käesolev määrus ei seisa muudest 

liidu õigusaktidest eraldi. E-kaubanduse 

direktiivi kohaselt on vastutuse 

piirmääradel horisontaalne struktuur ja 

seetõttu on nad kohaldatavad kogu teabe 

suhtes. Käesolevas määruses sätestatakse, 

mida kujutab endast andmekaitse 

rikkumine, samas kui e-kaubanduse 

direktiivis määratakse kindlaks 

tingimused, mille puhul 

teabeteenuseosutaja on vastutav 

kolmanda osapoole õiguserikkumiste eest. 

Selgitus 

Põhjenduses on täiendavalt vaja selgitada, miks viidatakse e-kaubanduse direktiivi vastutuse 

piirmääradele. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 

tuvastatud või tuvastatavat isikut käsitleva 

igasuguse teabe suhtes. Isiku tuvastatavuse 

kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta 

kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või 

keegi muu võib üksikisiku tuvastamiseks 

tõenäoliselt kasutada. Isikuandmete kaitse 

põhimõtteid ei tuleks kohaldada teabe 

suhtes, mis on muudetud anonüümseks 

selliselt, et andmesubjekti ei ole enam 

võimalik tuvastada. 

(23) Kaitsepõhimõtteid tuleks kohaldada 

ainult tuvastatud või tuvastatavat isikut 

käsitleva konkreetse teabe suhtes. Isiku 

tuvastatavuse kindlakstegemisel tuleks 

arvesse võtta: i) ainult vahendeid, mida 

vastutav töötleja või muu füüsiline või 

juriidiline isik võib üksikisiku 

tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada, ja ii) 

isiku tuvastamise tõenäosust. 

Isikuandmete kaitse põhimõtteid ei tuleks 

kohaldada teabe suhtes, mis on muudetud 

anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei 

ole enam võimalik andmete põhjal 

tuvastada, võttes täiel määral arvesse 

tehnoloogia taset ja tehnoloogilisi 

suundumusi. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 

et varjunimega tähistamisest on kasu 

kõigile andmesubjektidele, sest 

määratluse kohaselt muudetakse 

isikuandmeid nii, et neid iseenesest ei saa 

seostada andmesubjektiga täiendavaid 

andmeid kasutamata. Seega julgustatakse 

vastutavaid töötlejaid andmeid 

varjunimega tähistama. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 

üksikisikut seostada tema seadmete, 

(24) Sidusteenuste kasutamisel võib 

üksikisikut seostada tema seadmete, 
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rakenduste, tööriistade ja protokollide 

jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 

IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 

jälgi, mida kombineeritult serveritesse 

saabuvate kordumatute identifikaatoritega 

ja muu teabega võidakse kasutada 

üksikisikute profileerimiseks ja nende 

tuvastamiseks. Sellest järeldub, et 

identifitseerimisnumbreid, 

asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 

muid konkreetseid tegureid ei ole 

iseenesest tingimata vaja pidada 

isikuandmeteks. 

rakenduste, tööriistade ja protokollide 

jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks 

IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta 

jälgi, mida kombineeritult serveritesse 

saabuvate kordumatute identifikaatoritega 

ja muu teabega võidakse kasutada 

üksikisikute profileerimiseks ja nende 

tuvastamiseks. Sellest järeldub, et 

identifitseerimisnumbreid, 

asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja 

muid konkreetseid tegureid ei ole tingimata 

vaja pidada isikuandmeteks. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Nõusolek tuleb anda selgesõnaliselt 

ükskõik millisel sobival viisil, mis 

võimaldab andmesubjektil väljendada 

vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 

tahet, kasutades selleks andmesubjekti 

avaldust või selget kinnitust, millega 

tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 

ta annab oma nõusoleku isikuandmete 

töötlemiseks, sealhulgas märgistades 

veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 

muu avalduse või käitumise kaudu, millest 

selles kontekstis konkreetselt nähtub 

andmesubjekti nõusolek nende 

isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 

Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 

pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 

hõlmama kõiki samal eesmärgil või 

samadel eesmärkidel teostatavaid 

töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 

nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 

taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 

ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 

häirima selle teenuse kasutamist, mille 

kohta taotlus esitatakse. 

(25) Nõusolek tuleb anda pakutava toote 

või teenuse kontekstis ühemõtteliselt 

ükskõik millisel sobival viisil, mis 

võimaldab andmesubjektil väljendada 

vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku 

tahet, kasutades selleks andmesubjekti 

avaldust või selget kinnitust, millega 

tagatakse, et üksikisik on teadlik sellest, et 

ta annab oma nõusoleku isikuandmete 

töötlemiseks, sealhulgas märgistades 

veebisaidil vajaliku lahtri või mis tahes 

muu avalduse või käitumise kaudu, millest 

selles kontekstis konkreetselt nähtub 

andmesubjekti nõusolek nende 

isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. 

Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega 

pidada nõusolekuks. Nõusolek peaks 

hõlmama kõiki samal eesmärgil või 

samadel eesmärkidel teostatavaid 

töötlemistoimingud. Kui andmesubjekti 

nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise 

taotluse esitamist, peab taotlus olema selge 

ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult 

häirima selle teenuse kasutamist, mille 

kohta taotlus esitatakse. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Käesolevas määruses tunnistatakse, 

et andmete varjunimega tähistamine saab 

aidata minimeerida ohte andmesubjektide 

eraelu puutumatusele. Kui vastutav 

töötleja tähistab andmeid varjunimega, 

peetakse sellist töötlemist õigustatuks 

vastutava töötleja õigustatud huvina 

kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga f. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 

eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 

seisundit käsitlevad andmed; teave 

üksikisiku registreerimise kohta temale 

tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 

üksikisikuga seonduv teave 

tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 

õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 

number, tähis või eritunnus, mis on 

üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 

tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 

teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 

temale tervishoiuteenuste osutamise 

käigus; teave, mida on saadud mingi 

kehaosa või kehast pärineva aine, 

sealhulgas bioloogiliste proovide, 
kontrollimise või uurimise tulemusena; 

teave selle isiku kohta, kes on üksikisikule 

tervishoiuteenust osutanud; ning igasugune 

teave näiteks haiguse, puude, 

haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi ja 

andmesubjekti tegeliku füsioloogilise ja 

biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata 

(26) Terviseandmete hulka kuuluvad 

eelkõige kõik andmesubjekti tervislikku 

seisundit käsitlevad isikuandmed, 

sealhulgas geneetiline teave; teave 

üksikisiku registreerimise kohta temale 

tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; 

üksikisikuga seonduv teave 

tervishoiuteenuse eest tasumise või tema 

õiguse kohta saada tervishoiuteenuseid; 

number, tähis või eritunnus, mis on 

üksikisikule määratud tema tuvastamiseks 

tervishoiuga seotud eesmärkidel; mis tahes 

teave üksikisiku kohta, mida on kogutud 

temale tervishoiuteenuste osutamise 

käigus; isikuandmed, mis on saadud mingi 

kehaosa, kehast pärineva aine või 

bioloogilise proovi kontrollimise või 

uurimise tulemusena; teave selle isiku 

kohta, kes on üksikisikule tervishoiuteenust 

osutanud; ning igasugune teave näiteks 

haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, 

kliinilise ravi ja andmesubjekti tegeliku 

füsioloogilise ja biomeditsiinilise olukorra 
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selle allikast (näiteks arst või muu 

tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade 

või in vitro diagnostika). 

kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst 

või muu tervishoiutöötaja, haigla, 

meditsiiniseade või in vitro diagnostika). 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) ELis asuva vastutava töötleja peamine 

tegevuskoht tuleks kindlaks määrata 

objektiivsete kriteeriumide alusel ning see 

peaks eeldama tegelikku ja tulemuslikku 

juhtimistegevust töötlemise eesmärki, 

tingimusi ja vahendeid käsitlevate peamiste 

otsuste vastuvõtmisel ning stabiilset 

asukohta. See kriteerium ei tohiks sõltuda 

sellest, kas isikuandmete töötlemine 

toimub tegelikult kõnealuses kohas, kuna 

isikuandmete töötlemise või 

töötlemistoimingute teostamise tehniliste 

vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 

kasutamine iseendast ei kujuta endast 

sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 

need peamise tegevuskoha määravad 

kriteeriumid. Volitatud töötleja peamine 

tegevuskoht on koht, kus asub tema ELi 

juhtkond. 

(27) Kui vastutaval töötlejal või volitatud 

töötlejal on liidus mitu tegevuskohta, 

sealhulgas (kuid mitte üksnes) olukorrad, 

kus vastutavaks töötlejaks või volitatud 

töötlejaks on kontsern, tuleks ELis asuva 

vastutava töötleja peamine tegevuskoht 

käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamiseks kindlaks määrata 

objektiivsete kriteeriumide alusel ning see 

peaks eeldama tegelikku ja tulemuslikku 

juhtimistegevust töötlemise eesmärki, 

tingimusi ja vahendeid käsitlevate peamiste 

otsuste vastuvõtmisel ning stabiilset 

asukohta. See kriteerium ei tohiks sõltuda 

sellest, kas isikuandmete töötlemine 

toimub tegelikult kõnealuses kohas, kuna 

isikuandmete töötlemise või 

töötlemistoimingute teostamise tehniliste 

vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja 

kasutamine iseendast ei kujuta endast 

sellist peamist tegevuskohta, seega ei ole 

need peamise tegevuskoha määravad 

kriteeriumid. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat 

ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid 

ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja 

peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle 

valitsevat mõju näiteks omanikuna, 

(28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat 

ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid 

ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja 

peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle 

valitsevat mõju näiteks omanikuna, 
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rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või 

volituse kaudu rakendada isikuandmete 

kaitse eeskirju. 

rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või 

volituse kaudu rakendada isikuandmete 

kaitse eeskirju. Kontsern võib määrata 

ühe peamise tegevuskoha liidus. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 

kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 

teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 

kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 

töötlemisega seonduvatest õigustest. 

Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 

on laps, tuleks käesolevas määruses üle 

võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 

esitatud määratlus. 

(29) Laste isikuandmed vajavad erilist 

kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt 

teadlikud ohtudest, tagajärgedest, 

kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete 

töötlemisega seonduvatest õigustest. 

Selline kaitse on eriti oluline 

sotsiaalvõrgustike kontekstis, kus lapsed 

peaksid olema teadlikud nende 

identiteetidest, kellega nad suhtlevad. 

Selleks et määrata kindlaks, kas üksikisik 

on laps, tuleks käesolevas määruses üle 

võtta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 

esitatud määratlus. Käesolevas määruses ei 

tohiks ühtki viidet lastekaitsele pidada 

kaudseks korralduseks, et täiskasvanute 

isikuandmete kaitsel võiks olla hooletum, 

kui siis, kui viidet ei oleks lisatud. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Isikuandmete igasugune töötlemine 

peaks olema seaduslik, andmesubjektide 

suhtes õiglane ja läbipaistev. Eelkõige 

peaksid olema selged ja õiguspärased 

andmete töötlemise konkreetsed 

eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata 

andmete kogumise ajal. Andmed peaksid 

olema asjakohased, piisavad ja piirduma 

töötlemise otstarbe seisukohalt 

minimaalselt vajalikuga; mistõttu tuleb 

(30) Isikuandmete igasugune töötlemine 

peaks olema seaduslik, andmesubjektide 

suhtes õiglane ja läbipaistev. Eelkõige 

peaksid olema selged ja õiguspärased 

andmete töötlemise konkreetsed 

eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata 

andmete kogumise ajal. Andmed peaksid 

olema asjakohased, piisavad ja need ei 

tohiks töötlemise otstarbe seisukohalt olla 

ülemäärased; mistõttu tuleb eelkõige 
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eelkõige tagada, et andmete kogumine ja 

nende säilitamise aeg piirduks 

minimaalsega. Isikuandmeid tuleks 

töödelda vaid juhul, kui nende töötlemise 

eesmärki ei ole võimalik saavutada muude 

vahendite abil. Tagamaks, et ebatäpsed 

andmed kustutatakse või parandatakse, 

tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed. 

Selle tagamiseks, et andmeid ei säilitataks 

vajalikust kauem, peab vastutav töötleja 

kindlaks määrama tähtajad andmete 

kustutamiseks või perioodiliseks 

läbivaatamiseks. 

tagada, et andmete kogumine ja nende 

säilitamise aeg piirduks minimaalsega. 

Isikuandmeid tuleks töödelda vaid juhul, 

kui nende töötlemise eesmärki ei ole 

võimalik saavutada muude vahendite abil. 

Tagamaks, et ebatäpsed andmed 

kustutatakse või parandatakse, tuleks võtta 

kõik mõistlikud meetmed. Selle 

tagamiseks, et andmeid ei säilitataks 

vajalikust kauem, peab vastutav töötleja 

kindlaks määrama tähtajad andmete 

kustutamiseks või perioodiliseks 

läbivaatamiseks. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 

tuleks isikuandmed töödelda asjaomase 

isiku nõusolekul või muul seaduses, 

käesolevas määruses või muus käesolevas 

määruses osutatud ELi või liikmesriigi 

õiguses ettenähtud õiguslikul alusel. 

(31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks 

tuleks isikuandmed töödelda ühel 

õiguslikest alustest, mis on ette nähtud 
seaduses, käesolevas määruses või muus 

käesolevas määruses osutatud ELi või 

liikmesriigi õiguses. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga ergutatakse nõusoleku asjakohast kasutamist, sest see on võrdväärne 

muude artiklis 6 nimetatud seadusliku töötlemise alustega. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 

nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 

lasuma tõendamiskohustus, et 

andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 

kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 

kirjaliku avalduse puhul tuleks 

kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 

on teadlik nõusoleku andmisest ja 

(32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti 

nõusolekul, peaks vastutaval töötlejal 

lasuma tõendamiskohustus, et 

andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks 

kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva 

kirjaliku avalduse puhul tuleks 

kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt 

on teadlik nõusoleku andmisest ja 
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nõusoleku andmise ulatusest. nõusoleku andmise ulatusest. Et vastata 

andmete minimeerimise põhimõttele, ei 

tohiks seda tõendamiskohustust mõista 

andmesubjektide positiivset tuvastamist 

nõudvana, välja arvatud juhul, kui see on 

vajalik, ega rohkemate andmete töötlemist 

põhjustavana, kui see muidu oleks olnud. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) Nõusolek ei pruugi olla esmane või 

kõige soovitatavam vahend isikuandmete 

töötlemise seadustamiseks. Nõusoleku 

kasutamine õiges kontekstis on väga 

oluline, kuid seda tuleks töötlemise 

õigusliku alusena rakendada üksnes siis, 

kui andmesubjektil on võimalik oma 

nõusolekut tähendusrikkalt ja hõlpsasti 

anda ja tagasi võtta. Sobimatus kontekstis 

kasutamisel kaotab nõusolek oma 

väärtuse ja muutub andmesubjektile 

asjatuks koormaks. Näiteks ei ole 

nõusolek asjakohane põhjendus siis, kui 

andmetöötlust on vaja teenuse jaoks, mida 

kasutaja on taotlenud, või kui 

andmesubjekt ei saa keelduda 

nõusolekust, ilma et see mõjutaks 

taotletud teenust. Selles ja muudes 

kontekstides peaksid andmete vastutavad 

töötlejad püüdma tagada töötlemise 

seaduslikkuse mõnel muul õiguslikul 

alusel. 

Selgitus 

Muudatusettepanek viib teksti kooskõlla artikli 29 alusel moodustatud andmekaitse töörühma 

arvamusega nr 15/2011 nõusoleku määratluse kohta (lk 10), rõhutades, et nõusolek võib 

eraelu puutumatuse kaitse seisukohalt olla kasutu või koguni kahjulik, kui seda kasutatakse 

ülemäära, eelkõige seoses teabeteenustega. 

 

Muudatusettepanek  26 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 

töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 

andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 

ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 

kui andmesubjekt sõltub vastutavast 

töötlejast, muu hulgas juhul, kui tööandja 

töötleb töövõtjate isikuandmeid töösuhte 

kontekstis. Juhul kui vastutav töötleja on 

avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 

ainult selliste konkreetsete 

andmetöötlustoimingute puhul, mille 

juures avalik-õiguslik asutus saab 

kehtestada kohustuse oma asjakohastest 

avaliku võimu teostamise volitustest 

tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 

vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 

huve. 

(34) Nõusolek ei tohiks anda isikuandmete 

töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust, kui 

andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt 

ebavõrdses olukorras. Nii on see eriti juhul, 

kui andmesubjekt sõltub vastutavast 

töötlejast. Juhul kui vastutav töötleja on 

avaliku sektori asutus, puudub tasakaal 

ainult selliste konkreetsete 

andmetöötlustoimingute puhul, mille 

juures avalik-õiguslik asutus saab 

kehtestada kohustuse oma asjakohastest 

avaliku võimu teostamise volitustest 

tulenevalt ja nõusolekut ei saa lugeda 

vabalt antuks, võttes arvesse andmesubjekti 

huve. 

Selgitus 

Nõusolekut andmete töötlemiseks töösuhte kontekstis ei tohiks üldiselt kahtluse alla seada, 

sest see antakse sageli siis, kui tegemist on valdkondadega, kus asjaomase töötaja huvides on 

just oma isikuandmete töötlemise võimaldamine. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 a) Ülesanded, mida täidetakse 

avalikes huvides või avaliku võimu 

teostamiseks, hõlmavad isikuandmete 

töötlemist, mida on vaja kõnealuste 

asutuste haldamiseks ja toimimiseks. 

Selgitus 

Vaja on täiendavat osutamist sellele, mida täpsemalt võib hõlmata õiguslik kohustus või 

ülesanded, mida täidetakse avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 

olla vastutava töötleja õigustatud huvi 

tingimusel, et andmesubjekti huvid või 

põhiõigused ja -vabadused ei ole 

tähtsamad. See vajab hoolikat hindamist 

eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 

kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 

Andmesubjektil peaks olema õigus 

töötlemine vaidlustada tema konkreetse 

olukorraga seonduvatel põhjustel ja 
tasuta. Läbipaistvuse tagamiseks peaks 

vastutav töötleja olema kohustatud 

andmesubjekti selgesõnaliselt teavitama 

oma õigustatud huvist asjaomase isiku 

vastu ja vaidlustamisõigusest ning samuti 

olema kohustatud need õigustatud huvid 

dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 

sektori asutuste jaoks peab andmete 

töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 

kehtestama seadusandja, ei tuleks 

nimetatud õiguslikku alust kohaldada 

avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 

ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 

puhul. 

(38) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib 

olla vastutava töötleja või sellise kolmanda 

isiku või selliste isikute õigustatud huvi, 

kelle huvides andmeid töödeldakse, 
tingimusel, et andmesubjekti huvid või 

põhiõigused ja -vabadused ei ole 

tähtsamad. Selguse tagamiseks peaks 

Euroopa Andmekaitsenõukogu esitama 

põhjalikud suunised selle kohta, mida 

saab määratleda „õigustatud huvina”. 

Töötlemine vajab hoolikat hindamist 

eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps, 

kuna lapsed vajavad erilist kaitset. 

Andmesubjektil peaks olema õigus 

vaidlustada töötlemine tasuta. 

Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav 

töötleja olema kohustatud andmesubjekti 

selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud 

huvist asjaomase isiku vastu ja 

vaidlustamisõigusest ning samuti olema 

kohustatud need õigustatud huvid 

dokumenteerima. Arvestades, et avaliku 

sektori asutuste jaoks peab andmete 

töötlemise õigusliku aluse õigusaktiga 

kehtestama seadusandja, ei tuleks 

nimetatud õiguslikku alust kohaldada 

avalik-õiguslike asutuste poolse, nende 

ülesannete täitmiseks teostatava töötlemise 

puhul. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 

eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 

juhul, kui töötlemine on kooskõlas 

eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 

koguti, eelkõige juhul, kui töötlemine on 

(40) Isikuandmete töötlemine muul 

eesmärgil peaks olema lubatud üksnes 

juhul, kui töötlemine on kooskõlas 

eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt 

koguti, näiteks juhul, kui töötlemine on 
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vajalik ajaloo- või statistikauurimuste 

ning teadustöö eesmärgil. Kui muu 

eesmärk ei ole kooskõlas eesmärgiga, mille 

jaoks andmed algselt koguti, peaks 

vastutav töötleja andmete nimetatud muul 

eesmärgil töötlemiseks saama 

andmesubjekti nõusoleku või valima 

töötlemiseks seadusliku töötlemise muu 

õigusliku aluse, eelkõige kui see on ette 

nähtud ELi või selle liikmesriigi õigusega, 

mille õigust vastutava töötleja suhtes 

kohaldatakse. Igal juhul tuleks tagada 

käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 

kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 

teavitamine kõnealustest muudest 

eesmärkidest. 

vajalik ajaloolisel, statistilisel või 

teaduslikul eesmärgil. Kui muu eesmärk ei 

ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks 

andmed algselt koguti, peaks vastutav 

töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil 

töötlemiseks saama andmesubjekti 

nõusoleku. Igal juhul tuleks tagada 

käesolevas määruses sätestatud põhimõtete 

kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti 

teavitamine kõnealustest muudest 

eesmärkidest. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (40 a) Lubada tuleks andmete töötlemist 

ulatuses, mis on tingimata vajalik selleks, 

et tagada, et direktiivis 2009/72/EÜ ja 

direktiivis 2009/73/EÜ määratletud 

elektri- või gaasiettevõtjad või 

jaotusvõrguettevõtjad saavad täita 

süsteemi, võrgu või käitamisvajadusi või 

rakendada nõudlusele reageerimise, 

energiajuhtimise või energiatõhususe 

programme, tingimusel et elektri- või 

gaasiettevõtja või jaotusvõrguettevõtja on 

lepinguga nõudnud, et volitatud töötleja 

täidaks käesolevas määruses esitatud 

nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu (41) Oma loomult põhiõiguste ja eraelu 
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puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 

haavatavad isikuandmed vajavad erilist 

kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 

välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 

annab oma selgesõnalise nõusoleku. 

Erivajaduste puhul tuleks aga 

selgesõnaliselt sätestada käesolevast 

keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 

kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 

või sihtasutuste seadusliku tegevuse 

käigus, mille eesmärk on võimaldada 

põhivabaduste kasutamist. 

puutumatuse seisukohast eriti tundlikud ja 

haavatavad isikuandmed vajavad erilist 

kaitset. Neid andmeid ei tohiks töödelda, 

välja arvatud juhul, kui andmesubjekt 

annab oma teadliku nõusoleku. 

Erivajaduste puhul tuleks aga 

selgesõnaliselt sätestada käesolevast 

keelust tehtavad erandid, eelkõige juhul, 

kui töötlemine toimub teatavate ühenduste 

või sihtasutuste seadusliku tegevuse 

käigus, mille eesmärk on võimaldada 

asjaomaste andmesubjektide 
põhivabaduste kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 45 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 

selliseid andmeid, mille alusel ei saa 

füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohiks ta olla 

kohustatud hankima lisateavet ainult 

käesoleva määruse järgimiseks. 

Juurdepääsutaotluse korral on vastutaval 

töötlejal õigus küsida andmesubjektilt 

lisateavet, mis võimaldaks vastutaval 

töötlejal leida isikuandmed, mida see isik 

otsib. 

(45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb 

selliseid andmeid, mille alusel ei saa 

füüsilisi isikuid tuvastada, ei tohiks ta olla 

kohustatud hankima lisateavet ainult 

käesoleva määruse järgimiseks. 

Juurdepääsutaotluse korral on vastutaval 

töötlejal õigus küsida andmesubjektilt 

lisateavet, mis võimaldaks vastutaval 

töötlejal leida isikuandmed, mida see isik 

otsib. Andmete vastutav töötleja ei tohiks 

teabe võimaliku puudumisega õigustada 

juurdepääsutaotluse rahuldamata jätmist, 

kui andmesubjekt saab seda teavet 

pakkuda sellise juurdepääsu 

võimaldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 48 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(48) Õiglase ja läbipaistva töötlemise 

põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 

teavitada eelkõige töötlemistoimingu 

(48) Õiglase ja läbipaistva töötlemise 

põhimõte nõuab, et andmesubjekti tuleks 

teavitada eelkõige töötlemistoimingu 
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tegemisest ja selle eesmärkidest ning 

andmete säilitamise tähtajast, nendega 

tutvumise, nende muutmise ja kustutamise 

nõudmise ning kaebuse esitamise õigusest. 

Kui andmeid kogutakse andmesubjektilt, 

tuleks teda teavitada ka sellest, kas ta on 

kohustatud andmeid esitama, ja andmete 

esitamata jätmise tagajärgedest. 

tegemisest ja selle eesmärkidest ning 

andmete säilitamise tähtajast ja 

kriteeriumidest, mida võib kasutada 

andemete säilitamise tähtaja 

kindlaksmääramise alusena, nendega 

tutvumise, nende muutmise ja kustutamise 

nõudmise ning kaebuse esitamise õigusest. 

Kui andmeid kogutakse andmesubjektilt, 

tuleks teda teavitada ka sellest, kas ta on 

kohustatud andmeid esitama, ja andmete 

esitamata jätmise tagajärgedest. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 49 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Andmesubjekti isikuandmete 

töötlemist käsitlev teave tuleks anda talle 

asjaoludest olenevalt kas kogumise ajal või 

mõistliku ajavahemiku jooksul, juhul kui 

andmeid ei koguta andmesubjektilt. Kui 

andmeid võib õiguspäraselt avaldada 

muule isikule, teavitatakse andmesubjekti 

sellest andmete esmakordsel avaldamisel. 

(49) Andmesubjekti isikuandmete 

töötlemist käsitlev teave tuleks anda talle 

asjaoludest olenevalt kas kogumise ajal või 

mõistliku ajavahemiku jooksul, juhul kui 

andmeid ei koguta andmesubjektilt. Kui 

andmeid võib õiguspäraselt avaldada 

muule isikule ilma andmesubjekti 

nõusoleku või uue nõusolekuta, 

teavitatakse andmesubjekti sellest andmete 

esmakordsel avaldamisel, kui 

andmesubjekt peaks seda teavet taotlema. 

Selgitus 

Kui andmeid tohib õiguspäraselt avaldada muule vastuvõtjale, ei peaks vajalik olema 

andmesubjekti teavitamise pidev ja iteratiivne protsess. See võib kaasa tuua soovimatud 

tagajärjed, näiteks, et andmesubjekt võtab oma nõusoleku andmete õiguspärase töötlemiseks 

tagasi, või mis veelgi halvem, et kohanemise tulemusena väheneb andmesubjekti tähelepanu 

tema isikuandmete staatust käsitleva teabe suhtes. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 51 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 

kontrollida selle seaduslikkust, peaks 

(51) Selleks, et töötlemisest teada ja 

kontrollida selle seaduslikkust, peaks 
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igaühel olema õigus tutvuda andmetega, 

mis on tema kohta kogutud, ja õigus selle 

õiguse lihtsale kasutamisele. Igal 

andmesubjektil peaks seega olema õigus 

teada eelkõige andmete töötlemise 

eesmärke, ajavahemikku, andmete saajaid, 

töödeldavate andmete loogikat ja sellise 

töötlemise võimalikke tagajärgi (vähemalt 

profiilianalüüsi korral) ning saada eelneva 

kohta teavet. See õigus ei tohiks kahjustada 

teiste isikute õigusi ja vabadusi, sealhulgas 

ärisaladusi ega intellektuaalomandit ning 

eelkõige tarkvara kaitsvat autoriõigust. 

Sellise kaalutlemise tulemus ei tohiks aga 

olla see, et andmesubjektile ei anta üldse 

teavet. 

igaühel olema õigus tutvuda 

isikuandmetega, mis on tema kohta 

kogutud, ja õigus selle õiguse lihtsale 

kasutamisele. Igal andmesubjektil peaks 

seega olema õigus teada eelkõige 

isikuandmete töötlemise eesmärke, 

ajavahemikku, isikuandmete saajaid, 

töödeldavate isikuandmete loogikat ja 

sellise töötlemise võimalikke tagajärgi ning 

saada eelneva kohta teavet. See õigus ei 

tohiks kahjustada teiste isikute õigusi ja 

vabadusi, sealhulgas ärisaladusi ega 

intellektuaalomandit, nagu tarkvara 

kaitsva autoriõigusega seoses. Sellise 

kaalutlemise tulemus ei tohiks aga olla see, 

et andmesubjektile ei anta üldse teavet. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 52 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(52) Vastutav töötleja peaks kasutama 

juurdepääsu taotleva andmesubjekti isiku 

tuvastamiseks kõiki mõistlikke meetmeid, 

seda eelkõige sidusteenuste ja 

veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 

töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 

üksnes selleks, et suuta reageerida 

võimalikele päringutele. 

(52) Vastutav töötleja peaks pakutava 

toote või teenuse raames või vastutava 

töötleja ja andmesubjekti vahelise muu 

suhte raames ning töödeldavate 

isikuandmete tundlikkust arvesse võttes 
kasutama kõiki mõistlikke meetmeid 

subjekti juurdepääsutaotluse autentsuse 

tuvastamiseks, seda eelkõige sidusteenuste 

ja veebiidentifikaatorite korral. Vastutav 

töötleja ei tohiks isikuandmeid säilitada 

ning teda ei tohiks sundida neid koguma 
üksnes selleks, et suuta reageerida 

võimalikele päringutele. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 53 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (53 a) Andmesubjektil peaks alati olema 

võimalus anda üldine nõusolek oma 
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andmete kasutamiseks ajaloo- ja 

statistikauurimuste või teadustöö 

eesmärgil ning igal aja see nõusolek ka 

tühistada. 

Selgitus 

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 

biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 

and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 

purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 

scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 

first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 

to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 

practical solution for protecting and fostering public health research. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 58 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 

õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 

automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 

profiilianalüüsil põhinevat meedet. Selline 

meede peaks olema lubatud aga siis, kui 

see on selgesõnaliselt lubatud seadusega, 

seda kasutatakse lepingu sõlmimisel või 

täitmisel või siis, kui andmesubjekt on 

selleks andnud oma nõusoleku. Igal juhul 

tuleks sellise töötlemise korral kohaldada 

sobivaid kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 

andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 

õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 

seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata 

lapse puhul. 

(58) Igal füüsilisel isikul peaks olema 

õigus sellele, et tema suhtes ei kohaldata 

automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 

profiilianalüüsil põhinevat meedet, millel 

on füüsilise isiku suhtes õiguslikud 

tagajärjed või mis seda füüsilist isikut 

märkimisväärselt mõjutab. Käesoleva 

määruse reguleerimisalasse kuulumiseks 

peaksid tegelikud mõjud olema oma 

intensiivsuse poolest õiguslike 

tagajärgedega võrreldavad. See ei kehti 

kaubandusliku teabevahetuse meetmete 

kohta, näiteks kliendisuhete haldamise või 

klientide värbamise valdkonnas. Andmete 

automatiseeritud töötlemise teel tehtaval 

profiilianalüüsil põhinev meede, millel on 

füüsilise isiku suhtes õiguslikud 

tagajärjed või mis füüsilist isikut 

märkimisväärselt mõjutab, peaks olema 

lubatud aga siis, kui see on selgesõnaliselt 

lubatud seadusega, seda kasutatakse 

lepingu sõlmimisel või täitmisel või siis, 

kui andmesubjekt on selleks andnud oma 

nõusoleku. Igal juhul tuleks sellise 

töötlemise korral kohaldada sobivaid 
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kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 

andmesubjektile antavat konkreetset teavet, 

õigust otsesele isiklikule kontaktile ning 

seda, et sellist meedet ei tohiks kohaldata 

lapse puhul. 

Selgitus 

Muudatusettepanek selgitab, et kaubanduslik teabevahetus, näiteks kliendisuhete haldamise 

või klientide värbamise valdkonnas, ei mõjuta märkimisväärselt füüsilist isikut artikli 20 lõike 

1 tähenduses. Sättega hõlmamiseks peavad tegelikud mõjud olema oma intensiivsuse poolest 

võrreldavad õiguslike tagajärgedega. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 60 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(60) Tuleks kehtestada vastutava töötleja 

laialdane vastutus temapoolse ja tema 

nimel toimuva isikuandmete mis tahes 

töötlemise eest. Eelkõige peaks vastutav 

töötleja tagama iga töötlemistoimingu 

kooskõla käesoleva määrusega, samuti on 

ta kohustatud seda kooskõla tõendama. 

(60) Vastutuse tagamiseks tuleks 

kehtestada vastutava töötleja üldine 

vastutus temapoolse ja tema nimel toimuva 

isikuandmete mis tahes töötlemise eest. 

Eelkõige peaks vastutav töötleja tagama 

iga töötlemistoimingu kooskõla käesoleva 

määrusega, samuti on ta kohustatud seda 

kooskõla tõendama. Muidu tarbetut 

andmetöötlust ei või õigustada vajadusega 

austada kõnealust kohustust. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 61 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(61) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 

kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab 

vajalike tehniliste ja korralduslike 

meetmete võtmist nii töötlemise 

kavandamise kui ka töötlemise ajal, et 

tagada käesoleva määruse nõuete täitmine. 

Käesoleva määruse täitmise tagamiseks ja 

selle tõendamiseks peaks vastutav töötleja 

võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama 

asjakohaseid meetmeid, mis vastavad 

(61) Et vastata tarbijate ja ettevõtjate 

ootustele seoses andmesubjektide õiguste 

ja vabaduste kaitsmisega isikuandmete 

töötlemisel, tuleks võtta vajalikke 

organisatsioonilisi meetmeid nii 

töötlemise ja selle aluseks olevate 

tehnoloogiate kavandamise kui ka 

töötlemise ajal, et tagada käesoleva 

määruse nõuete täitmine. Soodustada 

tuleks meetmeid, mille eesmärk on 
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eelkõige isikuandmete lõimitud ja 

vaikimisi kaitse põhimõtetele. 
suurendada tarbijate teavitamist ja valiku 

tegemise lihtsust, tuginedes tööstusharu 

koostööle ning eelistades uuenduslikke 

lahendusi, tooteid ja teenuseid. Lõimitud 

andmekaitse on protsess, millega 

andmekaitse ja eraelu puutumatus 

integreeritakse toodete ja teenuste 

arendamisse nii tehniliste kui ka 

organisatsiooniliste meetmete abil. 

Vaikimisi andmekaitse tähendab seda, et 

tooted ja teenused on vaikimisi 

häälestatud viisil, mis piirab isikuandmete 

töötlemist ja eriti avaldamist. Eelkõige ei 

tohiks isikuandmeid vaikimisi avaldada 

piiramatule arvule isikutele. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 61 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (61 a) Käesoleva määrusega tuleks 

ergutada ettevõtteid arendama 

ettevõttesiseseid programme, millega on 

võimalik tuvastada töötlemistoiminguid, 

mis oma laadi, ulatuse või eesmärgi 

poolest võivad endast tõenäoliselt 

kujutada konkreetset ohtu 

andmesubjektide õigustele ja vabadustele, 

samuti kehtestama asjakohased 

andmekaitsemeetmed ning arendama 

välja innovatiivsed lõimitud andmekaitse 

lahendused ja andmekaitset tõhustavad 

tehnikad. Seejärel tõendaksid ettevõtted 

avalikult ja ennetavalt, et nad järgivad 

käesoleva määruse sätteid ja mõtet, ning 

suurendaksid seega Euroopa kodanike 

usaldust. Ettevõtete vastutus isikuandmete 

kaitse eest ei tohi aga vabastada ettevõtet 

ühegi käesolevas määruses sätestatud 

kohustuse täitmisest.  

 

Muudatusettepanek  42 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 62 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 

kaitse ning vastutavate töötlejate ja 

volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 

järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 

võetavate meetmete korral nõuab 

vastutusvaldkondade selget jaotamist 

käesolevas määruses, seda ka juhul kui 

vastutav töötleja määrab kindlaks 

isikuandmete töötlemise eesmärgid, 

tingimused ja vahendid koos teiste 

vastutavate töötlejatega või kui 

töötlemistoimingut teostatakse vastutava 

töötleja nimel. 

(62) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste 

kaitse ning vastutavate töötlejate ja 

volitatud töötlejate vastutus muu hulgas 

järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja 

võetavate meetmete korral nõuab 

vastutusvaldkondade selget jaotamist 

käesolevas määruses, seda ka juhul kui 

vastutav töötleja määrab kindlaks 

isikuandmete töötlemise eesmärgid koos 

teiste vastutavate töötlejatega või kui 

töötlemistoimingut teostatakse vastutava 

töötleja nimel. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 65 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(65) Käesoleva määruse täitmise 

tõendamiseks peaks vastutav töötleja või 

volitatud töötleja dokumenteerima iga 

töötlemistoimingu. Iga vastutav töötleja ja 

volitatud töötleja peaks olema kohustatud 

tegema järelevalveasutusega koostööd ja 

tegema nimetatud dokumendid taotluse 

korral kättesaadavaks, et neid saaks 

kasutada nimetatud töötlemistoimingute 

kontrollimiseks. 

(65) Käesoleva määruse täitmise 

tõendamiseks peaks vastutav töötleja 

dokumenteerima iga tema vastutusalasse 

kuuluva töötlemistoimingu. Iga vastutav 

töötleja peaks olema kohustatud tegema 

järelevalveasutusega koostööd ja tegema 

nimetatud dokumendid taotluse korral 

kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 

nimetatud töötlemistoimingute 

kontrollimiseks. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 66 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 

määruse vastase töötlemise vältimiseks 

peaks vastutav töötleja või volitatud 

töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 

(66) Turvalisuse tagamiseks ja käesoleva 

määruse vastase töötlemise vältimiseks 

peaks vastutav töötleja või volitatud 

töötleja hindama töötlemisega seotud ohte 
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ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 

leevendamiseks. Võttes arvesse tehnika 

taset ja meetmete rakenduskulusid, tuleks 

kõnealuste meetmetega tagada vajalik 

turvalisuse tase, mis vastaks ohtudele ja 

kaitstavate isikuandmete laadile. 

Töötlemise turvalisuse tagamiseks 

tehniliste standardite ja korralduslike 

meetmete kehtestamisel peaks komisjon 

edendama tehnoloogia neutraalsust, 

koostalitusvõimet ja innovatsiooni ning 

vajaduse korral koostööd kolmandate 

riikidega. 

ja rakendama meetmeid asjaomaste riskide 

leevendamiseks. Eelkõige peaks vastutav 

töötleja või volitatud töötleja võtma 

andmete tundliku laadi tõttu 

nõuetekohaselt arvesse suuremaid ohte, 

mis tulenevad andmesubjekti 

isikuandmete töötlemisest. Võttes arvesse 

tehnika taset ja meetmete rakenduskulusid, 

tuleks kõnealuste meetmetega tagada 

vajalik turvalisuse tase, mis vastaks 

ohtudele ja kaitstavate isikuandmete 

laadile. Töötlemise turvalisuse tagamiseks 

tehniliste standardite ja organisatsiooniliste 

meetmete kehtestamisel tuleks edendada 

tehnoloogia neutraalsust, koostalitusvõimet 

ja innovatsiooni ning vajaduse korral 

tuleks ergutada koostööd kolmandate 

riikidega. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 67 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 

võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 

oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 

sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 

piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 

niipea, kui vastutav töötleja sellise 

rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 

teatama rikkumisest viivitamata 

järelevalveasutusele, tehes seda võimaluse 

korral 24 tunni jooksul. Kui 24 tunni 

jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 

lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 

Üksikisikut, kelle isikuandmeid rikkumine 

kahjustada võib, tuleks teavitada 

põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 

võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 

Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 

isikuandmeid ja eraelu puutumatust 

kahjustavaks juhul, kui selle tulemuseks 

võib olla identiteedivargus või pettus, 

füüsiline kahju, märkimisväärne 

alandamine või maine kahjustamine. 

(67) Isikuandmetega seotud rikkumisega 

võib asjaomasele üksikisikule kaasneda 

oluline majanduslik ja sotsiaalne kahju, 

sealhulgas identiteedipettus, kui sellega 

piisavalt ja õigeaegselt ei tegelda. Seetõttu 

niipea, kui vastutav töötleja sellise 

rikkumise toimumisest teada saab, peaks ta 

teatama rikkumisest viivitamata 

järelevalveasutusele. Kui mõistliku aja 

jooksul teatamine ei ole võimalik, tuleks 

lisada teatisele selle hilinemise põhjused. 

Üksikisikut, kelle isikuandmeid rikkumine 

kahjustada võib, tuleks teavitada 

põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid 

võtta vajalikke ettevaatusabinõusid. 

Rikkumist tuleks pidada andmesubjekti 

isikuandmeid ja eraelu puutumatust 

kahjustavaks juhul, kui selle tulemuseks 

võib olla identiteedivargus või pettus, 

füüsiline kahju, märkimisväärne 

alandamine või maine kahjustamine. 

Teatises tuleks kirjeldada isikuandmetega 
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Teatises tuleks kirjeldada isikuandmetega 

seotud rikkumise olemust, samuti tuleks 

anda asjaomasele üksikisikule soovitusi 

võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 

Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 

kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 

järelevalveasutusega, pidades kinni tema 

või muude asjakohaste asutuste (nt 

õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 

andmesubjekti võimalus vähendada kahju 

tekkimise otsest ohtu nõuab tema 

operatiivset teavitamist, samas kui 

võimalus rakendada asjakohaseid 

meetmeid isikuandmetega seonduvate 

jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 

vastu võib õigustada pikemat tähtaega. 

seotud rikkumise olemust, samuti tuleks 

anda asjaomasele üksikisikule soovitusi 

võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks. 

Teatis tuleks saata andmesubjektile nii 

kiiresti kui võimalik ning tihedas koostöös 

järelevalveasutusega, pidades kinni tema 

või muude asjakohaste asutuste (nt 

õiguskaitseasutuste) suunistest. Näiteks 

andmesubjekti võimalus vähendada kahju 

tekkimise otsest ohtu nõuab tema 

operatiivset teavitamist, samas kui 

võimalus rakendada asjakohaseid 

meetmeid isikuandmetega seonduvate 

jätkuvate või samalaadsete rikkumiste 

vastu võib õigustada pikemat tähtaega. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 70 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 

kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 

järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 

põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 

see ei aidanud alati parandada 

isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 

valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 

ning asendada see tõhusate menetluste ja 

mehhanismidega, mille raames 

keskendutakse hoopis neile 

töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 

ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 

tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 

andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 

Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 

või volitatud töötleja koostama enne 

töötlemist isikuandmete kaitse alase 

mõjuhinnangu, mis peaks eelkõige 

sisaldama kavandatavaid meetmeid, 

kaitsemeetmeid ja mehhanisme 

isikuandmete kaitse tagamiseks ning 

käesoleva määruse täitmise tõendamiseks. 

(70) Direktiivis 95/46/EÜ nähti ette üldine 

kohustus teatada isikuandmete töötlemisest 

järelevalveasutustele. Kõnealune kohustus 

põhjustab haldus- ja finantskoormust, kuid 

see ei aidanud alati parandada 

isikuandmete kaitset. Seega tuleks selline 

valimatu üldise teatamise kohustus kaotada 

ning asendada see tõhusate menetluste ja 

mehhanismidega, mille raames 

keskendutakse hoopis neile 

töötlemistoimingutele, mis oma laadi, 

ulatuse või eesmärgi poolest võivad endast 

tõenäoliselt kujutada konkreetset ohtu 

andmesubjektide õigustele ja vabadustele. 

Sellistel juhtudel peaks vastutav töötleja 

koostama enne töötlemist isikuandmete 

kaitse alase mõjuhinnangu, mis peaks 

eelkõige sisaldama kavandatavaid 

meetmeid, kaitsemeetmeid ja mehhanisme 

isikuandmete kaitse tagamiseks ning 

käesoleva määruse täitmise tõendamiseks. 
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Selgitus 

Andmete vastutavad töötlejad peaksid hindama mõju eraelu puutumatusele, sest nemad 

määravad kindlaks töötlemise eesmärgid. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 70 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (70 a) Direktiiviga 2002/58/EÜ 

sätestatakse isikuandmetega seotud 

rikkumistest teatamise kohustused 

isikuandmete töötlemise suhtes seoses 

üldkasutatavate elektrooniliste 

sideteenuste osutamisega 

üldkasutatavates sidevõrkudes Euroopa 

Liidus. Kui üldkasutatavate elektrooniliste 

sideteenuste pakkujad pakuvad ka muid 

teenuseid, siis kohaldatakse nende suhtes 

jätkuvalt direktiiviga 2002/58/EÜ 

sätestatud isikuandmetega seotud 

rikkumistest teatamise kohustusi ja mitte 

käesolevat määrust. Selliste pakkujate 

suhtes tuleks kohaldada ühist 

isikuandmetega seotud rikkumisest 

teatamise korda, seda nii isikuandmete 

töötlemise puhul, mis toimub seoses 

üldkasutatavate elektrooniliste 

sideteenuste osutamisega, kui ka muude 

isikuandmete puhul, mille suhtes nad on 

vastutavad töötlejad.  

Selgitus 

Elektroonilise sideteenuse pakkujate suhtes tuleks kohaldada ühist rikkumistest teatamise 

korda kõikide nende andmete suhtes, mida nad töötlevad, mitte erinevaid, pakutavast 

teenusest sõltuvaid eeskirju. See tagab võrdsed tingimused kõikidele selles valdkonnas 

tegutsejatele. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 76 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(76) Vastutavate töötlejate eri kategooriaid 

esindavaid ühendusi ja muid organeid 

tuleks kutsuda üles koostama käesoleva 

määrusega kooskõlas olevaid 

toimimisjuhendeid, et kaasa aidata 

käesoleva määruse tõhusale kohaldamisele, 

võttes arvesse konkreetsetes sektorites 

toimuva töötlemise eriomadusi. 

(76) Vastutavate töötlejate eri kategooriaid 

esindavaid ühendusi ja muid organeid 

tuleks kutsuda üles koostama käesoleva 

määrusega kooskõlas olevaid 

toimimisjuhendeid, et kaasa aidata 

käesoleva määruse tõhusale kohaldamisele, 

võttes arvesse konkreetsetes sektorites 

toimuva töötlemise eriomadusi. Sellised 

juhendid peaksid tegema käesoleva 

määruse järgimise tööstusharu jaoks 

lihtsamaks. 

Selgitus 

Peaks olema selge, et sellised toimimisjuhendid on tööstusharule kasulikud, mitte žest, millele 

andmekaitseasutused peaksid vastama vähema järelevalvega. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 77 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 

käesoleva määruse järgimist, tuleks 

soodustada sertifitseerimismehhanismide, 

isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 

kehtestamist, mis annavad 

andmesubjektidele võimaluse kiiresti 

hinnata asjakohaste toodete ja teenuste 

isikuandmete kaitse taset. 

(77) Selleks et parandada läbipaistvust ja 

käesoleva määruse järgimist, tuleks 

soodustada sertifitseerimismehhanismide, 

isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 

kehtestamist, mis annavad 

andmesubjektidele võimaluse kiiresti, 

usaldusväärselt ja kontrollivalt hinnata 

asjakohaste toodete ja teenuste 

isikuandmete kaitse taset. 

Selgitus 

Selliseid vahendeid tuleb jõuliselt testida, õppides õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, mida 

selle käsitlusviisi juures kogetakse. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 80 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(80) Komisjon võib terve ELi osas 

otsustada, et teatavad kolmandad riigid, 

kolmanda riigi territoorium või 

töötlemissektor või rahvusvaheline 

organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 

piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 

õiguskindluse ja ühtsuse seoses 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, mis tagavad 

isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel 

juhul võib isikuandmete edastamine 

kõnealustesse riikidesse toimuda ilma 

täiendava loata. 

(80) Komisjon võib terve ELi osas 

otsustada, et teatavad kolmandad riigid, 

kolmanda riigi territoorium või 

töötlemissektor või rahvusvaheline 

organisatsioon pakub isikuandmete kaitset 

piisaval tasemel, tagades seega terves ELis 

õiguskindluse ja ühtsuse seoses 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, mis tagavad 

isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel 

juhul võib isikuandmete edastamine 

kõnealustesse riikidesse toimuda ilma 

täiendava loata. Komisjon võib ühtlasi 

otsustada, olles teavitanud kolmandat riiki 

ja andnud sellele täieliku põhjenduse, 

sellise otsuse tagasi võtta. 

Selgitus 

Ebaloogiline oleks ette kujutada, et andmekaitseolukord sellises kolmandas riigis ei võiks 

hiljem halveneda. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 84 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(84) Vastutavale töötlejale ja volitatud 

töötlejale antud võimalus kasutada 

komisjoni või järelevalveasutuse vastu 

võetud standardseid isikuandmete kaitse 

klausleid ei tohiks välistada vastutava 

töötleja ja volitatud töötleja võimalust 

lisada standardsed isikuandmete kaitse 

klauslid põhjalikumasse lepingusse ega 

võimalust lisada muid sätteid, kui need ei 

lähe otseselt ega kaudselt vastuollu 

komisjoni või järelevalveasutuse vastu 

võetud standardsete isikuandmete kaitse 

klauslitega ega piira andmesubjektide 

põhiõigusi ja -vabadusi. 

(84) Vastutavale töötlejale ja volitatud 

töötlejale antud võimalus kasutada 

komisjoni või järelevalveasutuse vastu 

võetud standardseid isikuandmete kaitse 

klausleid ei tohiks välistada vastutava 

töötleja ja volitatud töötleja võimalust 

lisada standardsed isikuandmete kaitse 

klauslid põhjalikumasse lepingusse ega 

võimalust lisada muid sätteid, kui need ei 

lähe otseselt ega kaudselt vastuollu 

komisjoni või järelevalveasutuse vastu 

võetud standardsete isikuandmete kaitse 

klauslitega ega piira andmesubjektide 

põhiõigusi ja -vabadusi. Mõne 

stsenaariumi puhul võib olla asjakohane 
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julgustada vastutavaid töötlejaid ja 

volitatud töötlejaid pakkuma veelgi 

jõulisemaid kaitsemeetmeid täiendavate 

lepinguliste kohutuste abil, mis 

täiendavad isikuandmete kaitse 

standardklausleid. 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek annaks organisatsioonidele stiimuli regulatiivsetest 

põhinõuetest kaugemale minekuks ja selliste süsteemide nagu „andmepitser” või 

„usaldusmärk” järgimiseks. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 85 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (85 a) Kontsern, kes kavatseb esitada 

heakskiitmiseks siduvad 

ettevõtluseeskirjad, võib teha ettepaneku 

teatava järelevalveasutuse määramise 

kohta juhtivaks ametiasutuseks. Juhtiv 

ametiasutus peaks olema selle liikmesriigi 

järelevalveasutus, kus on vastutava 

töötleja või volitatud töötleja peamine 

tegevuskoht. 

Selgitus 

Artikli 29 töörühm töötas välja siduvate ettevõtluseeskirjade vastastikuse tunnustamise 

süsteemi (14. aprilli 2005. aasta töörühm 107). Nimetatud vastastikuse tunnustamise süsteem 

tuleks lisada käesolevasse määrusesse. Pädeva asutuse määramise kriteeriumiks peaks olema 

peamise tegevuskoha asukoht, nagu on sätestatud määruse artikli 51 lõikes 2. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 87 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 

eelkõige selliste andmeedastustoimingute 

puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 

huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 

(87) Nimetatud erandid on asjakohased 

eelkõige selliste andmeedastustoimingute 

puhul, mis on vajalikud kaaluka avaliku 

huvi kaitsmiseks, näiteks andmete 
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rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 

maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 

sotsiaalkindlustus- ning kuritegude 

tõkestamises, uurimises, avastamises või 

kuritegude eest vastutusele võtmises 

pädevate asutuste vahel. 

rahvusvahelisel edastamisel konkurentsi-, 

maksu- ja tolli-, finantsjärelevalve-, 

sotsiaalkindlustus-, spordipettuste vastu 

võitlemise eest vastutavate ning kuritegude 

tõkestamises, uurimises, avastamises või 

kuritegude eest vastutusele võtmises 

pädevate asutuste vahel. Isikuandmete 

edastamist sellistel olulistel avaliku huvi 

põhjustel tuleks kasutada ainult 

juhuedastuste puhul. Iga kord tuleb 

edastamise kõiki asjaolusid hoolikalt 

hinnata. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 94 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(94) Igale järelevalveasutusele tuleks anda 

piisavad rahalised ja inimressursid, hooned 

ja infrastruktuur, mis on vajalikud nende 

ülesannete, sealhulgas terve ELi 

järelevalveasutustega tehtava koostöö ja 

vastastikuse abiga seotud ülesannete 

täitmiseks. 

(94) Igale järelevalveasutusele tuleks anda 

piisavad rahalised ja inimressursid, 

pöörates erilist tähelepanu personali 

piisavate tehniliste oskuste tagamisele, 
hooned ja infrastruktuur, mis on vajalikud 

nende ülesannete, sealhulgas terve ELi 

järelevalveasutustega tehtava koostöö ja 

vastastikuse abiga seotud ülesannete 

täitmiseks. 

Selgitus 

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 

data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-

518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 

ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 

authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 

fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 

enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 

independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 

that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 

should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 

Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 

the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 

skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 

facing supervisory authority staff must be recognised and addressed. 
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Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 95 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(95) Järelevalveasutuse liikmetele 

esitatavad üldtingimused tuleks kehtestada 

igas liikmesriigis seadusega ning eelkõige 

tuleks ette näha see, et liikmed peaks 

ametisse nimetama kas liikmesriigi 

parlament või valitsus, ning eeskirjad 

liikmete isikliku kvalifikatsiooni ja 

ametiseisundi kohta. 

(95) Järelevalveasutuse liikmetele 

esitatavad üldtingimused tuleks kehtestada 

igas liikmesriigis seadusega ning eelkõige 

tuleks ette näha see, et liikmed peaks 

ametisse nimetama kas liikmesriigi 

parlament või valitsus, hoolitsedes 

nõuetekohaselt selle eest, et viia 

miinimumini poliitilise sekkumise 

võimalus, ning eeskirjad liikmete isikliku 

kvalifikatsiooni, huvide konfliktide 

vältimise ja ametiseisundi kohta. 

Selgitus 

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 

data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-

518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 

ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 

authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 

fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 

enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 

independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 

that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 

should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 

Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 

the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 

skilled staff, including staff with technical expertise. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 97 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(97) Kui ELis asuva vastutava töötleja või 

volitatud töötleja tegevuse raames 
töödeldakse isikuandmeid mitmes 

liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 

töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 

(97) Kui isikuandmeid töödeldakse mitmes 

liikmesriigis, peaks kontrollima vastutava 

töötleja või volitatud töötleja tervet ELi 

hõlmavat tegevust ja võtma vastu 

seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 
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hõlmavat tegevust ja võtma vastu 

seonduvad otsused üks järelevalveasutus, 

et parandada kohaldamise järjepidevust, 

õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 

vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 

halduskoormust. 

et parandada kohaldamise järjepidevust, 

õiguskindlust ja vähendada asjaomaste 

vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate 

halduskoormust. 

Selgitus 

Ühtse kontaktpunkti põhimõtet tuleks kohaldada järjepidevalt nii ELi-põhistele kui ka 

muudele kui ELi-põhistele vastutavatele töötlejatele õiguse järgi. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 98 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (98 a) Kui isikuandmete töötlemise kohta 

on andmesubjekt esitanud kaebuse, peaks 

ühtseks kontaktpunktiks olev pädev 

asutus olema andmesubjekti 

põhielukohaks oleva liikmesriigi 

järelevalveasutus. Kui andmesubjektid 

esitavad sellise töötlemise suhtes 

sarnaseid kaebusi eri liikmesriikides 

asuvatele järelevalveasutustele, peaks 

pädev asutus olema see, kelle poole 

esimesena pöörduti. 

Selgitus 

Kohane on võimaldada andmesubjektil kasutada oma haldusmenetlust järelevalveasutuse 

suhtes, kes on tema põhielukohale kõige lähem, ja samas liikmesriigis, kus ta saab vajaduse 

korral algatada õigusliku menetluse, et tõhustada andmesubjekti regressiõiguse 

juurdepääsetavust ja sidusust ning ühtlasi vältida halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 105 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(105) Selleks et tagada käesoleva määruse (105) Selleks et tagada käesoleva määruse 
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ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 

kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 

komisjoniga tehtavaks koostööks 

järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 

mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 

kui järelevalveasutus kavatseb võtta 

meetmeid seoses töötlustoimingutega, mis 

on seotud kaupade või teenuste 

pakkumisega mitmes liikmesriigis 

asuvatele andmesubjektidele või selliste 

andmesubjektide jälgimisega või mis 

võivad oluliselt mõjutada isikuandmete 

vaba liikumist. Mehhanismi tuleks 

kohaldada ka siis, kui mis tahes 

järelevalveasutus või komisjon taotleb 

küsimuse käsitlemist järjepidevuse 

mehhanismi raames. Nimetatud 

mehhanism ei tohi piirata mis tahes 

meedet, mida komisjon võib võtta oma 

aluslepingutest tulenevate volituste 

kasutamisel. 

ühtne kohaldamine terves ELis, tuleks 

kehtestada järelevalveasutuste vaheliseks ja 

komisjoniga tehtavaks koostööks 

järjepidevuse mehhanism. Kõnealust 

mehhanismi tuleks kohaldada eelkõige siis, 

kui pädev järelevalveasutus kavatseb võtta 

meetmeid seoses töötlustoimingutega, mis 

on seotud kaupade või teenuste 

pakkumisega mitmes liikmesriigis 

asuvatele andmesubjektidele või selliste 

andmesubjektide jälgimisega või mis 

võivad oluliselt mõjutada isikuandmete 

vaba liikumist. Mehhanismi tuleks 

kohaldada ka siis, kui mis tahes 

järelevalveasutus või komisjon taotleb 

küsimuse käsitlemist järjepidevuse 

mehhanismi raames. Nimetatud 

mehhanism ei tohi piirata mis tahes 

meedet, mida komisjon võib võtta oma 

aluslepingutest tulenevate volituste 

kasutamisel. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 121 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 

ainult ajakirjanduse jaoks või kunstilise 

või kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 

tuleks kohaldada erandit käesoleva 

määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 

omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 

õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 

11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 

Seda tuleks kohaldada eelkõige 

isikuandmete töötlemise suhtes 

audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 

arhiivide ja perioodikaraamatukogude 

puhul. Seepärast peaksid liikmesriigid 

vastu võtma õigusaktid, millega 

kehtestatakse vabastused ja erandid, mis 

on vajalikud nimetatud põhiõiguste 

tasakaalustamise eesmärgil. Sellised 

vabastused ja erandid peaksid 

(121) Juhul kui isikuandmeid töödeldakse 

ajakirjanduse jaoks või kunstilise või 

kirjandusliku eneseväljenduse huvides, 

tuleks kohaldada erandit käesoleva 

määruse teatavate sätete nõuetest, et viia 

omavahel vastavusse isikuandmete kaitse 

õigus ja väljendusvabadusõigus, eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 

11 tagatud õigus saada ja levitada teavet. 

Seda tuleks kohaldada eelkõige 

isikuandmete töötlemise suhtes 

audiovisuaalvaldkonnas ning uudiste 

arhiivide ja perioodikaraamatukogude 

puhul. Selleks et võtta arvesse 

väljendusvabadusõiguse tähtsust igas 

demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 

tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 

kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 

üldiselt ja sõltumata nende edastamise 
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liikmesriigid vastu võtma üldpõhimõtete, 

andmesubjekti õiguste, vastutava töötleja 

ja volitatud töötleja, andmete 

kolmandatele riikidele ja 

rahvusvahelistele organisatsioonidele 

edastamise, sõltumatute 

järelevalveasutuste ning koostöö ja 

ühtsuse kohta. Liikmesriigid ei tohiks 

siiski kehtestada erandeid käesoleva 

määruse muudest sätetest. Selleks et võtta 

arvesse väljendusvabadusõiguse tähtsust 

igas demokraatlikus ühiskonnas, tuleb 

tõlgendada selle vabadusega seonduvaid 

kontseptsioone, näiteks ajakirjandust, 

üldiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid 

klassifitseerima käesoleva määrusega 

kehtestatavate vabastuste ja erandite 

seisukohast tegevuse 

„ajakirjanduslikuna” siis, kui tegevuse 

eesmärk on üldsusele teabe, arvamuste 

või ideede avaldamine, sõltumata nende 

edastamise kanalist. Tegevus ei tohiks 

piirduda meediaettevõtjatega ning see 

võib toimuda tulunduslikel või 

mittetulunduslikel eesmärkidel. 

kanalist. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 121 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (121 a) Käesoleva määruse sätete 

kohaldamisel on võimalik arvesse võtta 

ametlike dokumentide üldise 

kättesaadavuse põhimõtet. Avaliku sektori 

asutuse või organi valduses olevates 

dokumentides sisalduvaid isikuandmeid 

võib see asutus või organ avaldada 

kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega, 

kellele ta allub. Selliste õigusaktidega 

tuleks õigus isikuandmete kaitsele ühitada 

ametlike dokumentide üldise 

kättesaadavuse põhimõttega. 
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Selgitus 

Oluline on tagada, et andmekaitse eeskirjad ei takistaks põhjendamatult avalikkuse ülevaadet 

avalikest asjadest. Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma ja Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti arvamustes väljendatu kohaselt tuleks seetõttu tagada ametlike 

dokumentide üldise kättesaadavuse põhimõte. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 123 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (123 a) Tervist puudutavate isikuandmete 

kui andmete eriliigi töötlemine võib olla 

vajalik ajaloo- ja statistikauurimuste või 

teadustöö eesmärgil. Seetõttu tuleks 

käesoleva määrusega tagada, et 

niisugusele terviseandmete töötlemisele 

seatud tingimuste ühtlustamine, mille 

puhul rakendatakse konkreetseid ja 

sobivaid kaitsemeetmeid, et kaitsta 

üksikisikute põhiõigusi ja isikuandmeid, 

ei kujutaks endast takistust siirde-, 

kliinilistele ja tervishoiualastele 

uuringutele. 

Selgitus 

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 

Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 

respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 

medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 

different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 

countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 

crucial research addressing the great societal challenges. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 129 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 

eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 

isikute põhiõigusi ja –vabadusi, eelkõige 

(129) Selleks et täita käesoleva määruse 

eesmärke, täpsemalt kaitsta füüsiliste 

isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige 
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nende õigust isikuandmete kaitsele ja 

tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 

tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte. 

Eelkõige tuleks delegeeritud õigusaktid 

vastu võtta järgnevates valdkondades: 

töötlemise seaduslikkus; lapse nõusoleku 

kriteeriumide ja tingimuste täpsustamine; 

andmete eriliikide töötlemine; taotluse 

selgelt liiga mahukaks tunnistamise 

kriteeriumide ja tingimuste ning 

andmesubjekti õiguste kasutamise tasude 

täpsustamine; andmesubjekti teavitamise 

ja andmetega tutvumise õiguse 

kriteeriumid ja nõuded; õigus olla 

unustatud ja õigus nõuda andmete 

kustutamist; profiilianalüüsil põhinevad 

meetmed; vastutava töötleja vastutuse 

ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 

kaitse kriteeriumid ja nõuded; volitatud 

töötleja; dokumenteerimise ja töötlemise 

turvalisuse kriteeriumid ja nõuded; 

isikuandmetega seotud rikkumise 

tuvastamise, sellest järelevalveasutusele 

teatamise ning olukorra, kus 

isikuandmetega seotud rikkumine võib 

tõenäoliselt kahjustada andmesubjekti, 

kriteeriumid ja nõuded; isikuandmete 

kaitse alast mõjuhinnangut nõudvate 

töötlemistoimingute kriteeriumid ja 

tingimused; eelnevat konsulteerimist 

nõudva konkreetse ja märkimisväärse 

ohtu määratlemise kriteeriumid ja 

nõuded; andmekaitseametniku 

määramine ja tema ülesanded; 

toimimisjuhendid; 

sertifitseerimismehhanismidele esitatavad 

kriteeriumid ja nõuded; siduvate 

ettevõtluseeskirjade alusel edastamise 

kriteeriumid ja nõuded; edastamisega 

seonduvad erandid; halduskaristused; 

töötlemine tervise kaitse eesmärgil; 

töötlemine töösuhte kontekstis ning 

töötlemine ajaloo- või statistikauurimuste 

ning teadustöö eesmärgil. On eriti oluline, 

et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

nende õigust isikuandmete kaitsele ja 

tagada ELis isikuandmete vaba liikumine, 

tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte 

teatavatel piiratud asjaoludel. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 

ajal tagama asjakohaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 
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sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 

peaks delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 

asjakohaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 130 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 

käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 

anda komisjonile rakendusvolitused 

järgnevates valdkondades: lapse 

isikuandmete töötlemise tüüpvormide 

kehtestamine; lapse nõusoleku 

tüüpvormide kehtestamine; 

andmesubjektide õiguste kasutamise 

tüüpkord ja -vormid; andmetega 

tutvumise tüüpvormid ja -kord; õiguse 

andmete ülekantavusele; õiguse andmete 

ülekantavusele; isikuandmete lõimitud ja 

vaikimisi kaitse ning dokumenteerimisega 

seonduva vastutava töötleja vastutuse 

tüüpvormid; töötlemise turvalisuse 

konkreetsed nõuded; isikuandmetega 

seotud rikkumisest järelevalveasutusele 

teatamise ning isikuandmetega seotud 

rikkumisest andmesubjektile teatamise 

tüüpvorming ja -kord; isikuandmete 

kaitse alase mõjuhinnangu standardid ja 

kord; eelneva loa ja eelneva 

konsulteerimise vormid ja kord; 

sertifitseerimise tehnilised standardid ja 

mehhanismid; kolmanda riigi, kolmanda 

riigi territooriumi või töötlemissektori või 

rahvusvahelise organisatsiooni 

isikuandmete kaitse piisav tase; andmete 

avaldamine juhtudel, kui liidu 

õigusaktidega ei ole seda lubatud; 

vastastikune abi; vastastikune abi; 

järjepidevuse mehhanismi raames 

tehtavad otsused. Kõnealuseid volitusi 

tuleks kasutada vastavalt Euroopa 

(130) Et tagada ühetaolised tingimused 

käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused. 

Käesoleva määruse sätete rakendamisel 

tuleks tagada, et toodete ja teenuste, 

sealhulgas lõppseadmete ja muude 

elektrooniliste sideseadmete suhtes ei 

kehtestata tehnilisi eriomadusi käsitlevaid 

kohustuslikke nõudeid, mis võiksid 

takistada seadmete turule laskmist ja 

niisuguste seadmete vaba ringlust 

liikmesriikides ning liikmesriikide vahel. 

Seejuures peaks komisjon asjaosalistega 

konsulteerides kaaluma konkreetsete 

meetmete kehtestamist mikro-, väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete jaoks, sest 

niisugused meetmed ei tohiks liialt 

koormata kõnealuseid ettevõtteid. 
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Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 

2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes. Seejuures peaks komisjon kaaluma 

konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-

, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 

jaoks. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 139 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(139) Arvestades asjaolu, mida on 

rõhutanud Euroopa Kohus, et isikuandmete 

kaitse õigus ei ole absoluutne õigus, vaid 

seda tuleb arvestada vastavalt selle 

ülesandele ühiskonnas ja tasakaalustada 

muude põhiõigustega, siis vastavalt 

proportsionaalsuse põhimõttele austatakse 

käesolevas määruses põhiõigusi ja peetakse 

kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartaga tunnustatud põhimõtetest, mis on 

sätestatud aluslepingutes, ning milleks on 

eelkõige õigus era- ja perekonnaelu, kodu 

ja edastatavate sõnumite saladuse 

austamisele, õigus oma isikuandmete 

kaitsele, mõtte-, südametunnistuse- ja 

usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 

ettevõtlusvabadus, õigus tõhusale 

õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele ning kultuuriline, 

usuline ja keeleline mitmekesisus, 

(139) Arvestades asjaolu, mida on 

rõhutanud Euroopa Kohus, et isikuandmete 

kaitse õigus ei ole absoluutne õigus, vaid 

seda tuleb arvestada vastavalt selle 

ülesandele ühiskonnas ning tegelikele ja 

potentsiaalsetele edusammudele teaduses, 

tervishoius ja tehnoloogias ning 
tasakaalustada muude põhiõigustega, siis 

vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele 

austatakse käesolevas määruses põhiõigusi 

ja peetakse kinni eelkõige Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartaga tunnustatud 

põhimõtetest, mis on sätestatud 

aluslepingutes, ning milleks on eelkõige 

õigus era- ja perekonnaelu, kodu ja 

edastatavate sõnumite saladuse 

austamisele, õigus oma isikuandmete 

kaitsele, mõtte-, südametunnistuse- ja 

usuvabadus, sõna- ja teabevabadus, 

ettevõtlusvabadus, õigus omandile ning 

eelkõige intellektuaalomandi kaitsele, 

õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja 

õiglasele kohtulikule arutamisele ning 

kultuuriline, usuline ja keeleline 

mitmekesisus, 
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Selgitus 

IP-aadresside töötlemine on vastavalt direktiivile 2004/48/EÜ sageli 

intellektuaalomandiõiguste rikkumiste uurimise väga tähtis komponent ja seda ei tohiks 

määrusega takistada. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevas määruses sätestatakse 

eeskirjad, mis käsitlevad üksikisikute 

kaitset isikuandmete töötlemisel ja 

isikuandmete vaba liikumist. 

1. Käesolevas määruses sätestatakse 

eeskirjad, mis käsitlevad füüsiliste ja 

juriidiliste isikute kaitset isikuandmete 

töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva määrusega kaitstakse 

füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, 

eriti nende õigust isikuandmete kaitsele. 

2. Käesoleva määrusega kaitstakse 

füüsiliste ja juriidiliste isikute põhiõigusi 

ja -vabadusi, eriti nende õigust 

isikuandmete kaitsele. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Isikuandmete vaba liikumist liidus ei 

piirata ega keelata põhjustel, mis on seotud 

üksikisikute kaitsega isikuandmete 

töötlemisel. 

3. Isikuandmete vaba liikumist liidus ei 

piirata ega keelata põhjustel, mis on seotud 

füüsiliste ja juriidiliste isikute kaitsega 

isikuandmete töötlemisel. 

 

Muudatusettepanek  68 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Käesolev määrus ei mõjuta ega piira 

ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust, 

mis on sätestatud liikmesriikide 

põhiseadustes ning mis tulenevad vabu ja 

avatud ühiskondi iseloomustavast 

ajakirjandus- ja sõnavabaduse 

traditsioonist. Samuti ei mõjuta ega 

kahjusta see kodanike õigusi ja 

juurdepääsu avaliku sektori asutuste 

teabele. Käesolev määrus ei mõjuta ka 

liikmesriikide õigust kaitsta üksikisiku 

eraelu puutumatust ja sellealast vastutust 

seoses avalike registrite käsitlemisega 

konkreetsetes õigusaktides. 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

isikuandmete täielikult või osaliselt 

automatiseeritud töötlemise suhtes ja 

isikuandmete automatiseerimata töötlemise 

suhtes, kui kõnealused isikuandmed 

kuuluvad toimikusüsteemi või kui need 

kavatsetakse toimikusüsteemi kanda. 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

isikuandmete täielikult või osaliselt 

automatiseeritud töötlemise suhtes, 

tegemata vahet selliste töötlemisvahendite 
ja kasutatava tehnoloogia vahel, ning 

isikuandmete automatiseerimata töötlemise 

suhtes, kui kõnealused isikuandmed 

kuuluvad toimikusüsteemi või kui need 

kavatsetakse toimikusüsteemi kanda. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) isikuandmeid töötlevad liidu 

institutsioonid, organid ja asutused; 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) isikuandmeid töödeldakse ajaloo- ja 

statistikauurimuste ning teadustöö 

eesmärgil; 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e b) isikuandmeid töödeldakse tegevuse 

käigus, mida saab seostada andmesubjekti 

ametialase või äritegevusega; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e c) isikuandmeid töötleb tööandja osana 

töötaja isikuandmete haldamisest töösuhte 

kontekstis; 

Selgitus 

On tähtis, et tööandja saaks jätkuvalt töödelda töötaja andmeid, näiteks seoses palkade, 

puhkuste, soodustuste, sünnipäevade, hariduse, tervise, süüdimõistvate kohtuotsustega jne. 

Praegu võib töötaja tööandjale oma andmete töötlemiseks nõusoleku anda. Siiski võib 

määruse sõnastusest välja lugeda, et tulevikus luuakse selgelt ebavõrdne olukord tööandja ja 

töötaja vahel. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e d) tegemist on anonüümsete andmetega 

artikli 4 punkti 2 b tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu 

territooriumil elavate andmesubjektide 

isikuandmete töötlemise suhtes mujal kui 

liidus asuva vastutava töötleja poolt, kui 

andmete töötlemine on seotud: 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse nende 

andmesubjektide isikuandmete töötlemise 

suhtes, kelle elukoht on liidu 

territooriumil, mujal kui liidus asuva 

vastutava töötleja poolt, kui andmete 

töötlemine on seotud: 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse elamise määratlust. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 

isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 

kaudselt tuvastatav vahenditega, mida 

vastutav töötleja või mis tahes muu 

füüsiline või juriidiline isik tavaliselt 

kasutavad, nagu isikukood, 

asukohaandmed ja veebiidentifikaator, 

samuti üks või mitu isiku füüsilist, 

füsioloogilist, geneetilist, vaimset, 

majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset 

tunnust; 

(1) „andmesubjekt” – füüsiline isik, kelle 

isikusamasus on tuvastatud või otseselt või 

kaudselt tuvastatav vahenditega, mida 

vastutav töötleja või vastutava töötlejaga 

koos töötav mis tahes muu füüsiline või 

juriidiline isik tavaliselt kasutavad, nagu 

isikukood või muu kordumatu 

identifikaator, asukohaandmed ja 

veebiidentifikaator, samuti üks või mitu 

isiku soolist, füüsilist, füsioloogilist, 

geneetilist, vaimset, majanduslikku, 

kultuurilist ja sotsiaalset või seksuaalse 

sättumusega seotud tunnust, ja kes ei 

tegutse oma ametiülesandeid täites; 
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Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) ,,varjunimega tähistatud andmed” – 

mis tahes isikuandmed, mis on kogutud, 

muudetud või muul viisil töödeldud nii, et 

neid ei saa omaette võetuna seostada 

andmesubjektiga, kasutamata selleks 

täiendavaid andmeid, mille suhtes 

kohaldatakse eraldi ja omaette tehnilist ja 

organisatsioonilist kontrolli, et tagada 

niisuguse seostamise vältimine;  

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) „identifitseerimisnumber” – mis 

tahes numbriline, tähtnumbriline või 

sarnane kood, mida tavaliselt kasutatakse 

sidusruumis, välja arvatud koodid, mille 

on määranud avaliku sektori või riigi 

poolt kontrollitav asutus, et tuvastada 

füüsilist isikut kui üksikisikut; 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 c) „anonüümsed andmed” – mis tahes 

isikuandmed, mis on kogutud, muudetud 

või muul viisil töödeldud nii, et neid ei saa 

enam seostada andmesubjektiga; 

anonüümseid andmeid ei loeta 

isikuandmeteks; 
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Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 

juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 

muu asutus või organ, kes üksi või koos 

teistega määrab kindlaks isikuandmete 

töötlemise eesmärgid, tingimused ja 

vahendid; kui töötlemise eesmärgid, 

tingimused ja vahendid on kindlaks 

määratud liidu või liikmesriikide õigusega, 

võib vastutava töötleja või tema määramise 

konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu 

või liikmesriigi õiguses; 

(5) „vastutav töötleja” – füüsiline või 

juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 

muu asutus või organ, kes üksi või koos 

teistega määrab kindlaks isikuandmete 

töötlemise eesmärgid; kui töötlemise 

eesmärgid on kindlaks määratud liidu või 

liikmesriikide õigusega, võib vastutava 

töötleja või tema määramise konkreetsed 

kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi 

õiguses; 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) „volitatud töötleja” – füüsiline või 

juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 

muu asutus või organ, kes töötleb 

isikuandmeid vastutava töötleja nimel; 

(6) „volitatud töötleja” – füüsiline või 

juriidiline isik, avaliku sektori asutus või 

muu asutus või organ, kes töötleb 

isikuandmeid vastutava töötleja nimel, on 

võimeline pääsema ligi isikuandmetele 

tehniliselt teostataval viisil ilma 

ebaproportsionaalsete jõupingutusteta ja 

saab üsna tõenäoliselt teada nende sisu; 

Selgitus 

Muudatusettepanek on järjepidev muudatusettepanekuga põhjenduse 24 a (uus) kohta. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) „andmesubjekti nõusolek” – (8) „andmesubjekti nõusolek” – 
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vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja selgelt 

väljendatud tahteavaldus, millega 

andmesubjekt kas avalduse vormis või 

nõusolekut väljendava tegevusega annab 

nõusoleku töödelda enda kohta käivaid 

isikuandmeid; 

vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja 

ühemõtteline tahteavaldus, millega 

andmesubjekt annab nõusoleku töödelda 

enda kohta käivaid isikuandmeid. 

Vaikimine või tegevusetus ei tähenda 

iseenesest nõusolekut; 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) ,,isikuandmete eriliigid” – teave, mis 

kajastab rassilist või etnilist päritolu, 

poliitilisi vaateid, religiooni ja usku või 

ametiühingusse kuulumist, samuti 

geneetilised andmed, terviseandmed või 

seksuaalelu puudutavad andmed ning 

andmed süüdimõistvate kohtuotsuste ja 

nendega seotud turvameetmete kohta; 

Selgitus 

Isikuandmete eriliikide töötlemisel kohaldatakse juba erinõudeid (vt artiklit 9). 

Proportsionaalsuse eesmärgil tuleks vastutava töötleja muude kohustuste määramisel 

arvestada ka kõnealuse tundlike andmete rühma. Käesoleva määratluse lisamine loob 

suurema õiguskindluse. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) „geneetilised andmed” – mis tahes 

liiki andmed isiku pärilike ja varajasel 

sünnieelsel arenguetapil kujunenud 
omaduste kohta; 

(10) „geneetilised andmed” – 

nukleiinhappeanalüüsi kaudu saadud 

teave tuvastatud või tuvastatava isiku 

pärilike omaduste või nende muutumise 

kohta; 

Selgitus 

Väljapakutud määratlus peaks vastama mujal kasutatavatele määratlustele, nt „inimeste 

geneetiliste andmete” määratlusele, mida kasutatakse ÜRO rahvusvahelises deklaratsioonis 



 

AD\927816ET.doc 49/176 PE496.562v02-00 

 ET 

inimeste geneetiliste andmete kohta. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) „terviseandmed” – teave, mis käsitleb 

isiku füüsilist ja vaimset tervist ning isikule 

tervishoiuteenuse osutamist; 

(12) „terviseandmed” – isikuandmed, mis 

käsitlevad isiku füüsilist ja vaimset tervist 

ning isikule tervishoiuteenuse osutamist; 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) „peamine tegevuskoht” – vastutava 

töötleja selline asukoht liidus, kus tehakse 

peamised otsused isikuandmete töötlemise 

eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 

või kui otsuseid isikuandmete töötlemise 

eesmärkide, tingimuste ja vahendite kohta 

ei tehta liidus, siis asukoht liidus, kus 

vastutav töötleja oma tegevuse käigus 

peamiselt andmeid töötleb. Volitatud 

töötleja peamine tegevuskoht on tema 

juhtkonna asukoht liidus; 

(13) „peamine tegevuskoht” – asukoht, 

mille vastutav töötleja või volitatud 

töötleja on määranud kindlaks järgmiste 

läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 

alusel: kontserni Euroopa peakorteri 
asukoht või kontserni kuuluva sellise 

ettevõtte asukoht, kellele on delegeeritud 

vastutus andmekaitse eest, või selle 

ettevõtte asukoht, kellel on kõige paremad 

võimalused (juhtimisülesannete ja 

haldussuutlikkuse raames), et tegelda 

käesolevas määruses sätestatud eeskirjade 

ja nende täitmisega, või asukoht, kus 

tehakse piirkondliku kontserni peamised 

otsused isikuandmete töötlemise 

eesmärkide kohta; 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada eri kohtualluvustes tegutsevate ettevõtete tegelikku 

olukorda. Seda ei tuleks tõlgendada kui rohelist tuld meelepärase kohtualluvuse valimiseks, 

sest ettevõte peab esitama läbipaistvad ja objektiivsed kriteeriumid, et õigustada oma peamist 

tegevuskohta määruse tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  87 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) „pädev järelevalveasutus” – 

järelevalveasutus, kes on ainupädev 

teostama vastutava töötleja üle 

järelevalvet kooskõlas artikli 51 lõigetega 

2, 3 ja 4; 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 

juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 

otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 

nimel ning kelle poole liidu 

järelevalveasutused ja muud organid 

võivad pöörduda vastutava töötleja poole 

pöördumise asemel vastutava töötleja 
käesolevast määrusest tulenevate 

kohustuste küsimuses. 

(14) „esindaja” – liidus asuv füüsiline või 

juriidiline isik, kelle vastutav töötleja on 

otseselt nimetanud ja kes tegutseb tema 

nimel ning kelle poole pädev 

järelevalveasutus pöördub vastutava 

töötleja käesolevast määrusest tulenevate 

kohustuste küsimuses; 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) ,,finantskuritegu” – kuritegu, mis 

on seotud järgmisega: organiseeritud 

kuritegevus, väljapressimine, terrorism, 

terroristide rahastamine, inimkaubandus, 

sisserändajate ebaseaduslik riiki 

toimetamine, seksuaalne 

ekspluateerimine, kauplemine 

narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega, 

ebaseaduslik relvakaubandus, kauplemine 

varastatud kaubaga, korruptsioon, 

altkäemaks, pettused, rahavõltsimine, 

võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine, 

keskkonnaõiguse rikkumine, inimrööv, 
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ebaseaduslik vabadusevõtmine ja 

pantvangi võtmine, röövimine, vargus, 

salakaubavedu, maksualased rikkumised, 

väljapressimine, võltsimine, piraatlus, 

siseteabe alusel kauplemine ja turuga 

manipuleerimine. 

Selgitus 

Rahapesuvastase töökonna soovituste alusel on vajalik lisada määratlus ,,finantskuritegu”, 

sest finantskuritegude ärahoidmiseks, uurimiseks ja avastamiseks on isikuandmete töötlemine 

lubatud. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 

kindlaksmääratud ning õiguspärastel 

eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem 

viisil, mis on nende eesmärkidega 

vastuolus; 

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 

kindlaksmääratud ning õiguspärastel 

eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem 

viisil, mis on nende eesmärkidega 

kokkusobimatu; 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 

neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui 

on minimaalselt vaja töötlemise otstarbe 

seisukohalt, ning et neid töödeldakse ainult 

sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe 

töötlemine ei võimalda saavutada seatud 

eesmärke;  

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja 

proportsionaalsed ega ole töötlemise 

otstarbe seisukohalt ülemäärased ning et 

neid töödeldakse ainult sel juhul ja seni, 

kuni isikuandmeteta teabe töötlemine ei 

võimalda saavutada seatud eesmärke; 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) isikuandmed on alati täpsed ja 

ajakohased ning et võetakse kõik 

mõistlikud meetmed, et töötlemise 

eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 

isikuandmed kustutakse või parandatakse 

viivitamata;  

d) isikuandmed on alati täpsed ja vajaduse 

korral ajakohastatud ning et võetakse kõik 

mõistlikud meetmed, et töötlemise 

eesmärgi seisukohalt ebatäpsed 

isikuandmed kustutakse või parandatakse 

põhjendamatu viivituseta; 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 

võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 

seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 

täitmiseks, milleks isikuandmeid 

töödeldakse; isikuandmeid võib 

pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 

kavatsetakse töödelda üksnes ajaloo- ja 

statistikauurimuste ning teadustöö 

eesmärgil kooskõlas artiklis 83 sätestatud 

eeskirjade ja tingimustega ning kui 

korrapäraselt hinnatakse nende edasise 

säilitamise vajalikkust; 

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis 

võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult 

seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 

täitmiseks, milleks isikuandmeid 

töödeldakse; isikuandmeid võib 

pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid 

kavatsetakse töödelda üksnes ajaloolisel, 

statistilisel ning teaduslikul eesmärgil 

kooskõlas artiklis 83 sätestatud eeskirjade 

ja tingimustega ning kui korrapäraselt 

hinnatakse nende edasise säilitamise 

vajalikkust; 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 

töötleja kohustuste raames ja vastutusel 

ning vastutav töötleja tagab ja tõendab, et 

töötlemistoimingud vastavad käesolevale 

määrusele. 

f) isikuandmeid töödeldakse vastutava 

töötleja kohustuste raames ja vastutusel 

ning vastutav töötleja tagab ja nõudmise 

korral tõendab artikli 51 lõike 2 kohaselt 

pädevale järelevalveasutusele, et vastutav 

töötleja töötleb andmeid vastavalt 

käesoleva määruse sätetele. 
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Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) andmesubjekt on andnud selgesõnalise 

nõusoleku töödelda oma isikuandmeid 

ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil; 

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku 

töödelda oma isikuandmeid; 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti 

osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või 

lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete 

võtmiseks vastavalt andmesubjekti 

taotlusele; 

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti 

osalusel sõlmitud lepingu või 

kollektiivlepingute ja ettevõtte kokkulepete 
täitmiseks või lepingu sõlmimisele 

eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt 

andmesubjekti taotlusele; 

Selgitus 

Saksamaa kollektiivlepingud on samaväärsed riigi seaduste kohaste lepingutega ning võivad 

seega samuti olla õiguspärase andmetöötluse aluseks. 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 

seadusjärgse kohustuse täitmiseks; 

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 

seadusjärgse kohustuse, reguleeriva 

eeskirja, suunise ning tööstusharu 

tegevusjuhise, sealhulgas 

järelevalveasutuste nõuete täitmiseks kas 

riigi või rahvusvahelisel tasandil; 

Selgitus 

Käesoleva sättega tuleks tagada, et kaasatud on riigisisesed finantseeskirjad või 
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tegevusjuhised. 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) töötlemine on vajalik võrgu- ja 

infoturbe tagamiseks; 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse teksti põhjenduses 39 sätestatud kaitsemeetmed, 

täpsustades õiguslikult siduvas artiklis, et andmete töötlemine võrgu- ja infoturbe tagamise 

eesmärgil on seaduslik andmete töötlemine. 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) töötlemine on vajalik avalikes huvides 

oleva ülesande täitmiseks või vastutava 

töötleja avaliku võimu teostamiseks; 

e) töötlemine on vajalik ülesande 

täitmiseks vastutava töötleja avaliku võimu 

teostamiseks või avalikes huvides; 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 

õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 

kui sellise huvi kaaluvad üles 

andmesubjekti, eriti lapse huvid, 

põhiõigused ja vabadused, mille nimel 

tuleb kaitsta isikuandmeid. Seda tingimust 

ei kohaldata, kui andmeid töötleb avaliku 

sektori asutus oma ülesannete täitmiseks. 

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja 

või volitatud töötleja poolt või tema nimel 

või kolmanda isiku või kolmandate 

isikute, kelle huvides andmeid 

töödeldakse, poolt taotletava õigustatud 

huvi korral, sealhulgas töötlemise 

turvalisuse jaoks, välja arvatud juhul, kui 

sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti, 

eriti lapse huvid, põhiõigused ja 

vabadused, mille nimel tuleb kaitsta 
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isikuandmeid. Andmesubjekti huvi või 

põhiõigused ja -vabadused ei ole 

ülimuslikud andmete töötlemise suhtes 
avaliku sektori asutuse poolt oma 

ülesannete täitmisel või ettevõtete poolt 

oma õiguslike kohustuste täitmisel, samuti 

kaitseks pettuse vastu. 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) töödeldakse vaid varjunimega 

tähistatud andmeid, mille puhul on 

andmesubjekt piisavalt kaitstud ning 

teenuse saajale antakse vaidlustamisõigus 

vastavalt artikli 19 lõikele 3 a; 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f b) andmeid kogutakse kõigile 

kättesaadavatest avalikest registritest, 

nimistutest või dokumentidest; 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f c) kui vastutav töötleja on usaldanud 

isikuandmed kolmandale isikule, on 

kolmas isik kaasvastutav käesoleva 

määruse järgimise eest;  
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Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f d) töötlemine on tingimata vajalik, et 

nõuetekohaselt reageerida tuvastatud 

võrgu- ja/või infoturbe vahejuhtumitele, 

rikkumistele või rünnakutele; 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f e) töötlemine on vajalik isikuandmete 

anonüümseks muutmiseks või nende 

varjunimega tähistamiseks. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Isikuandmete töötlemine ajaloo- ja 

statistikauurimuste ning teadustöö 

eesmärgil on seaduslik, kui artiklis 83 

osutatud tingimused on täidetud ja 

kaitsemeetmed võetud. 

2. Isikuandmete edasine töötlemine ajaloo- 

ja statistikauurimuste ning teadustöö 

eesmärgil on seaduslik, kui artiklis 83 

osutatud tingimused on täidetud ja 

kaitsemeetmed võetud. 

Selgitus 

Oluline on täpsustada ja lubada edasist töötlemist (nt andmesubjektiga seotud andmete 

seostamine, parandamine ja lisamine), sest ajakohased ja innovatiivsed rahvatervise 

uuringud ehitatakse üles paljudele andmekogumitele ja varasematele sarjadele. 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Varjunimega tähistatud andmete 

töötlemine vastutava töötleja õigustatud 

huvide kaitsmiseks on seaduslik, välja 

arvatud juhul, kui sellistest huvidest on 

kaalukamad andmesubjekti, eriti lapse 

huvid või põhiõigused ja -vabadused, 

mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. 

Seda tingimust ei kohaldata, kui andmeid 

töötleb avaliku sektori asutus oma 

ülesannete täitmiseks. 

Selgitus 

Määrus ei tunnista praegu veel andmete eriliike ega nende erinevat töötlemist. 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) rahvusvaheliste konventsioonidega, 

mille üheks osaliseks on liit või 

liikmesriik. 

Selgitus 

Avalikku huvi võib väljendada ka rahvusvahelistes konventsioonides, isegi kui selle teema 

kohta ei ole konkreetseid riigi või ELi õigusakte. Sellised konventsioonid peaksid 

sellegipoolest lähtuma põhimõttest, et isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 

proportsionaalsed taotletava õiguspärase eesmärgiga. Lisaks peaks kogu sellel alusel toimuv 

isikuandmete töötlemine olema loomulikult kooskõlas ka kõigi muude käesoleva määruse 

aspektidega. 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigi õiguses tuleb lähtuda 

avalikust huvist või teiste isikute õiguste ja 

Liikmesriigi õiguses tuleb lähtuda 

avalikust huvist või teiste isikute õiguste ja 
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vabaduste kaitsmise eesmärgist ning 

arvestada isikuandmete kaitse õiguse 

olemust, ja see peab olema 

proportsionaalne taotletava õiguspärase 

eesmärgiga. 

vabaduste kaitsmise eesmärgist. 

Liikmesriigi õiguses tuleb arvestada ka 

käesolevas määruses ja niisugustes 

rahvusvahelistes lepingutes sätestatud 
isikuandmete kaitse õiguse olemust, mille 

osaliseks liikmesriik on. Viimaks hindab 
ja otsustab liikmesriik, kas riigisisesed 

õigusaktid on proportsionaalsed taotletava 

õiguspärase eesmärgiga või kas 

õiguspärast eesmärki saaks saavutada 

eraelu puutumatust vähem riivavate 

lahendustega. 

Selgitus 

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: 

“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 

the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 

mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 

protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 

among Member States will come under pressure because national interests will result in many 

different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 

countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui isikuandmete edasise töötlemise 

eesmärk erineb nende kogumise algsest 

eesmärgist, peab töötlemine põhinema 

vähemalt ühel lõike 1 punktides a–e 

osutatud õiguslikul alusel. See kehtib 

eelkõige lepingu- ja üldtingimuste 

muutmise suhtes. 

4. Kui isikuandmete edasise töötlemise 

eesmärk erineb nende kogumise algsest 

eesmärgist, peab töötlemine põhinema 

vähemalt ühel lõike 1 punktides a–f 

osutatud õiguslikul alusel. See kehtib 

eelkõige lepingu- ja üldtingimuste 

muutmise suhtes. 

Selgitus 

Samuti on oluline kaasata õigustatud huvi, mille kinnituseks on valdkonnapõhised näited 

tulemuslikuma energiatarneahela tagamisest arukate võrkudega. Kui ka andmesubjekti 

energiatarbimise andmeid ei koguta just tulemuslikuma energiaga varustamise eesmärgil, 

tuleks ette näha mõningane paindlikkus selleks, et see oleks võimalik, kui teenuse pakkujal on 

õigustatud huvi seda teavet eeltoodud eesmärgiga kasutada. 
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Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse lõike 1 punktis f 

osutatud tingimusi, millest lähtutakse 

andmete töötlemisel eri sektorites ja 

andmetöötlusolukordades, sealhulgas 

lapse isikuandmete töötlemisel. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja peab suutma 

tõendada, et andmesubjekt on andnud 

nõusoleku töödelda oma isikuandmeid 

teatavatel eesmärkidel. 

välja jäetud 

Selgitus 

Üleliigne, sest tõendamiskohustus on reguleeritud tavaliste menetlusnormidega. 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Andmesubjekti isikuandmete 

töötlemiseks saadud nõusoleku kuju peab 

sobima kokku töödeldavate andmete liigi 

ja töötlemise eesmärgiga, nagu on 

kindlaks määratud artiklis 33 kirjeldatud 

nõuetekohaselt läbiviidud isikuandmete 

kaitsele avaldatava mõju hinnangus. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga seostatakse proportsionaalse nõusoleku tuvastamine mõjuhinnangute 
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tulemustega, mis ärgitab nende kasutamist. Juhtudel, kus isikuandmete kaitsele avaldatava 

mõju hinnangut ei ole teostatud, kehtib jätkuvalt kindlaksmääratud nõue, mille kohaselt 

andmesubjekt peab andma selgesõnalise nõusoleku. 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kui sellise mõju hindamise 

tulemusena ei peeta sobivaks nõusoleku 

mõnda teist kuju, antakse nõusolek 

konkreetse, teadliku ja selgesõnalise 

avalduse või muu nõusolekut väljendava 

tegevusega. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga seostatakse proportsionaalse nõusoleku tuvastamine mõjuhinnangute 

tulemustega, mis ärgitab nende kasutamist. Juhtudel, kus isikuandmete kaitsele avaldatava 

mõju hinnangut ei ole teostatud, kehtib jätkuvalt kindlaksmääratud nõue, mille kohaselt 

andmesubjekt peab andma selgesõnalise nõusoleku. 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui andmesubjekt peab nõusoleku 

andma kirjaliku kinnitusena, mis hõlmab 

ka muid küsimusi, siis tuleb nõusoleku 

andmise taotlus esitada selgelt muudest 

küsimustest eraldi. 

2. Kui andmesubjekt peab nõusoleku 

andma kirjaliku kinnitusena, mis hõlmab 

ka muid küsimusi, siis tuleb nõusoleku 

andmise taotlus esitada selgelt eristatavalt.  

Selgitus 

Tingimused, mille alusel andmesubjekt annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, 

peavad olema selged ja ühemõttelised. Kui eesmärgiks on tagada, et nõusoleku keel muu 

tehnilise ametikeele hulgas kaduma ei lähe, tuleks ehk termini ,,selgelt eraldi” asemel 

kasutada terminit ,,eristatav”. Seda tuleks rõhutada, mitte eraldada. 
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Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek 

igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine 

ei mõjuta enne tühistamist toimunud 

töötlemise seaduslikkust. 

3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek 

igal ajal tühistada. Kui nõusolek on osa 

lepinguga või liikmelisusega reguleeritud 

suhtest, sõltub tühistamine vastava 

lepinguga või õiguslikult reguleeritud 

tingimustest. Nõusoleku tühistamine ei 

mõjuta enne tühistamist toimunud 

töötlemise seaduslikkust.  

 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Nõusolek ei anna töötlemiseks 

õiguslikku alust, kui andmesubjekt ja 

vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses 

olukorras. 

4. Töötaja nõusolek ei anna tööandja poolt 

andmete töötlemiseks õiguslikku alust, kui 

nõusoleku andmine ei toimunud 

vabatahtlikult. Töötlemise seaduslikkust 

hinnatakse vastavalt artikli 6 lõike 1 

punktidele a–f ja artikli 6 lõigetele 2–5. 

Individuaalse nõusoleku vastavalt 

artikli 6 lõike 1 punktile a võib asendada 

kollektiivsete kokkulepetega õigusliku 

alusena, eelkõige kollektiivlepingute või 

töönõukogu vaheliste lepingutega. 

 

Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui infoühiskonna teenuse osutaja 

teeb sotsiaalvõrgustiku vahendid lastele 

kättesaadavaks, võtab ta selgeid meetmeid 

nende heaolu kaitsmiseks, sealhulgas 

tagades võimalikult suurel määral selle, et 
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nad on teadlikud sellest, kellega nad 

suhtlevad. 

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 1 osutatud kontrollitava 

nõusoleku saamise meetodite suhtes 

kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid. 

Seejuures kaalub komisjon konkreetsete 

meetmete kehtestamist mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete jaoks. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 

kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 

poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 

ametiühingusse kuulumist, samuti 

geneetilisi andmeid, andmeid tervise, 

seksuaalelu ning süüdimõistvate 

kohtuotsuste ja nendega seotud 

turvameetmete kohta. 

1. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 

kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, 

poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning 

ametiühingusse kuulumist, samuti 

geneetilisi andmeid, andmeid tervise, 

seksuaalelu ning süüdimõistvate 

kohtuotsuste, kuritegude (sh süüteod ja 

juhtumid, millega ei ole kaasnenud 

süüdimõistev otsus), oluliste sotsiaalsete 

probleemide ja nendega seotud 

turvameetmete kohta. 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava 

töötleja tööõigusest tulenevate kohustuste 

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava 

töötleja tööõigusest või tööturul sõlmitud 
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ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on 

lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, 

milles on sätestatud piisavad 

kaitsemeetmed, või 

kollektiivlepingutest tulenevate kohustuste 

ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on 

lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, 

milles on sätestatud piisavad 

kaitsemeetmed andmesubjekti põhiõiguste 

ja huvide jaoks, või 

 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) töötlemine toimub poliitilise, 

filosoofilise, religioosse või 

ametiühingulise suunitlusega sihtasutuse, 

ühenduse või muu mittetulundusühingu 

õiguspärase tegevuse raames, mille suhtes 

kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, 

ning kui töötlemine käsitleb ainult 

asjaomase ühingu liikmeid või endisi 

liikmeid või isikuid, kes on kõnealuse 

ühinguga püsivalt seotud tema tegevuse 

eesmärkide tõttu, ning tingimusel et 

andmeid ei avalikustata väljaspool seda 

ühingut ilma andmesubjekti nõusolekuta, 

või 

d) töötlemine toimub poliitilise, 

filosoofilise, religioosse või 

ametiühingulise suunitlusega sihtasutuse, 

ühenduse, tööturu organisatsioonide või 

muu mittetulundusühingu õiguspärase 

tegevuse raames, mille suhtes kohaldatakse 

vajalikke kaitsemeetmeid, ning kui 

töötlemine käsitleb ainult asjaomase 

ühingu liikmeid või endisi liikmeid või 

isikuid, kes on kõnealuse ühinguga püsivalt 

seotud tema tegevuse eesmärkide tõttu, 

ning tingimusel et andmeid ei avalikustata 

väljaspool seda ühingut ilma 

andmesubjekti nõusolekuta, või 

Selgitus 

Oluline on see, et tööturu organisatsioonid võivad jätkata oma liikmete isiklike andmete 

töötlemist ja vahetamist. 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) töötlemine on vajalik sellise avaliku 

huviga seotud ülesande täitmiseks, mis on 

ettenähtud liidu või liikmesriigi õiguses, 

milles on sätestatud asjakohased 

kaitsemeetmed andmesubjekti õigustatud 

g) töötlemine ja jagamine on vajalik sellise 

avaliku huviga seotud ülesande täitmiseks, 

mis on ettenähtud liidu õiguses, 

liikmesriigi õiguses või rahvusvahelistes 

konventsioonides, mille üheks pooleks on 

liit või liikmesriik, milles on sätestatud 
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huvi kaitsmiseks, või asjakohased kaitsemeetmed andmesubjekti 

põhiõiguste ja õigustatud huvi kaitsmiseks, 

või 

 

Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) tervislikku seisundit käsitlevate andmete 

töötlemine on vajalik tervise kaitseks, kui 

artiklis 81 osutatud tingimused on täidetud 

ja kaitsemeetmed võetud, või 

h) terviseandmete töötlemine ja jagamine 

on vajalik tervise kaitseks, sealhulgas 

ajaloo- ja statistikauurimuste või 

teadustöö eesmärgil, kui artiklis 81 

osutatud tingimused on täidetud ja 

kaitsemeetmed võetud, või 

Selgitus 

Selgitus on vajalik selleks, et kindlustada niisuguste meditsiiniliste andmete töötlemine, mida 

kasutatakse ajaloo- ja statistikauurimuste või teadustöö eesmärgil. Teadlased sõltuvad 

epidemioloogilisi, siirde- ja kliinilisi uuringuid läbi viies suurel määral patsientide 

registritest ja biopankadest, mistõttu on vaja tagada isikuandmete töötlemine tervisealastel 

eesmärkidel. 

 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) töötlemine on vajalik ajaloo- ja 

statistikauurimuste ning teadustöö 

eesmärgil, kui artiklis 83 osutatud 

tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed 

võetud, või 

i) töötlemine ja jagamine on vajalik 

ajaloo- ja statistikauurimuste ning 

teadustöö eesmärgil, kui artiklis 83 

osutatud tingimused on täidetud ja 

kaitsemeetmed võetud, või 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 

seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 

j) süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja nendega 

seotud turvameetmeid käsitlevaid andmeid 
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töödeldakse ametiasutuse järelevalve all 

või kui töötlemine on vajalik vastutava 

töötleja suhtes kohaldatavatest 

õigusaktidest tuleneva kohustuse või olulise 

avalike huvidega seotud ülesande 

täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 

liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 

sätestatud piisavad kaitsemeetmed. 

Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 

registrit võib pidada ainult ametiasutuse 

järelevalve all. 

töödeldakse vastavalt artiklis 83 a 

osutatud tingimustele ja kaitsemeetmetele 

või järelevalveasutuse järelevalve all või 

kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja 

suhtes kohaldatavatest õigusaktidest või 

tööturul sõlmitud kollektiivlepingutest 
tuleneva kohustuse täitmiseks või selle 

rikkumise ärahoidmiseks või olulise 

avalike huvidega seotud ülesande 

täitmiseks niivõrd, kuivõrd see on lubatud 

liidu või liikmesriigi õigusega, milles on 

sätestatud piisavad kaitsemeetmed 

andmesubjekti põhiõiguste jaoks. 

Süüdimõistvate kohtuotsuste täielikku 

registrit võib pidada ainult ametiasutuse 

järelevalve all.  

 

Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 j a) terviseandmete töötlemine on vajalik 

eraisiku sotsiaalkaitse jaoks, pakkudes 

eelkõige sissetulekukindlust või vahendeid 

riskide juhtimiseks, mis on andmesubjekti 

ning temast sõltuvate inimeste ja varade 

huvides, või parandades 

põlvkondadevahelist võrdsust jaotamise 

kaudu. 

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud 
isikuandmete eriliikide töötlemise 

kriteeriume, tingimusi ja kaitsemeetmeid 

3. Euroopa Andmekaitsenõukogule 

usaldatakse ülesanne anda välja soovitusi 

seoses kriteeriumite, tingimuste ja 

asjakohaste kaitsemeetmetega 
isikuandmete eriliikide kaitsmiseks 
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ning lõikes 2 osutatud erandeid. vastavalt lõikele 2. 

 

Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 

andmeid, mille alusel ei saa füüsilist isikut 

tuvastada, ei ole ta kohustatud hankima 

lisateavet ainult käesoleva määruse 

täitmiseks. 

Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid 

andmeid, mille alusel ei saa vastutava 

töötleja poolt kasutatavate vahenditega 

andmesubjekti tuvastada, eelkõige kui 

andmed on muudetud anonüümseks või 

tähistatud varjunimega, ei ole ta 

kohustatud hankima lisateavet ainult 

käesoleva määruse täitmiseks. 

 Uurimisandmebaaside vastutav töötleja 

annab üldteavet uurimisandmebaasi 

algsete andmeallikate kohta. 

 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja kehtestab läbipaistvad 

isikuandmete töötlemise ja 

andmesubjektide õiguste kaitsmise 

põhimõtted ja teeb need lihtsalt 

kättesaadavaks. 

1. Vastutav töötleja kehtestab läbipaistvad 

isikuandmete töötlemise ja 

andmesubjektide õiguste kaitsmise 

põhimõtted ning vastavasisulise taotluse 

korral annab asjakohasel viisil igaühele 

artikli 28 lõike 2 punktides a–g esitatud 

teavet. 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 a (uus) 

  

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 
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 Direktiivi 2002/58/EÜ artikliga 12 ning 

direktiivi 2002/22/EÜ artikliga 20 ja 

artikli 21 lõike 3 punktiga e kohaldatakse 

andmesubjektide õigust läbipaistvale 

teabele ja teavitamisele, mille kohaselt 

peab vastutav töötleja teavitama 

andmesubjekte nende õigustest seoses 

nende isikliku teabe kasutamisega ja 

juhtima tähelepanu niisuguste süsteemide 

olemasolule, mis on välja töötatud 

vastavalt lõimitud eraelukaitse 

põhimõtetele. 

Selgitus 

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artikkel 12 ja universaalteenuste 

direktiivi artiklid 20 ja 21 hõlmavad kataloogiteenuseid osana universaalteenuste ulatusest. 

Kataloogiandmebaaside teenuseosutajad peavad olema „kõikehõlmavad” ning seetõttu on 

abonendi andmete kaasamine oluline, nagu ka vajadus selle järele, et abonente teavitatakse 

selgesõnaliselt nende kõikidest võimalustest, sõltumata liikmesriigi poolt vastu võetud 

mudelist (opt-in, opt-out või nende kombinatsioon). 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja kehtestab artiklis 14 

osutatud teabe esitamise ning artiklites 13 

ja 15–19 nimetatud andmesubjekti õiguste 

kasutamise korra. Ta sätestab eelkõige 

mehhanismid, mille kohaselt lihtsustatakse 

artiklites 13 ja 15–19 osutatud toimingute 

tegemise taotluse esitamist. Isikuandmete 

automatiseeritud töötlemisel teeb vastutav 

töötleja kättesaadavaks vahendid, millega 

taotluse saab esitada elektrooniliselt. 

1. Vastutav töötleja kehtestab artiklis 14 

osutatud teabe esitamise ning artiklites 13 

ja 15–19 nimetatud andmesubjekti õiguste 

kasutamise korra. Ta sätestab eelkõige 

mehhanismid, mille kohaselt lihtsustatakse 

artiklites 13 ja 15–19 osutatud toimingute 

tegemise taotluse esitamist. Isikuandmete 

automatiseeritud töötlemisel võib vastutav 

töötleja teha kättesaadavaks vahendid, 

millega taotluse saab esitada 

elektrooniliselt. 

 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 

viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 

jooksul pärast taotluse kättesaamist, 

artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 

tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 

tähtaega võib pikendada ühe kuu võrra, kui 

oma õigust kasutavad mitu andmesubjekti 

ja mõistlikus ulatuses on vajalik 

nendepoolne koostöö, et vältida vastutava 

töötleja jaoks ebavajalikke ja 

ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 

Kõnealune teave esitatakse kirjalikult. Kui 

andmesubjekt esitab taotluse 

elektrooniliselt, esitatakse ka teave 

elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle 

teisiti. 

2. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti 

viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 

jooksul pärast taotluse kättesaamist, 

artiklites 13 ja 15–19 sätestatud toimingute 

tegemisest ja esitab nõutud teabe. Seda 

tähtaega võib pikendada ühe kuu võrra, kui 

oma õigust kasutavad mitu andmesubjekti 

ja mõistlikus ulatuses on vajalik 

nendepoolne koostöö, et vältida vastutava 

töötleja jaoks ebavajalikke ja 

ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 

Kõnealune teave esitatakse kirjalikult. 

Selgitus 

Eelkõige VKEde jaoks tähendaks see tohutut bürokraatiat, kui peaks olema vaja teha 

elektroonilisi toiminguid menetluse elektroonilise läbiviimise tagamiseks. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 

teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 

võeta. Kui taotlused on selgelt 

põhjendamatud, sest neid esitatakse 

korduvalt, võib vastutav töötleja võtta 

taotletud teabe andmise ja toimingute 

tegemise eest tasu või jätta toimingud 

tegemata. Sel juhul lasub vastutaval 

töötlejal kohustus tõendada, et taotlus on 

selgelt põhjendamatu. 

4. Lõikes 1 osutatud taotluse alusel antud 

teabe ja tehtud toimingute eest tasu ei 

võeta. Kui taotlused on selgelt 

põhjendamatud, eelkõige nende suure 

mahu, keerukuse või korduva esitamise 

tõttu, võib vastutav töötleja võtta taotletud 

teabe andmise ja toimingute tegemise eest 

asjakohast, mittekasumlikku tasu või 

keelduda toimingute tegemisest. Sel juhul 

lasub vastutaval töötlejal kohustus 

tõendada, et taotlus on selgelt 

põhjendamatu. 
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Selgitus 

Andmebaasis hoitavate andmete esitamine põhjustab kulusid. Andmesubjektidelt andmetele 

juurdepääsu eest asjakohase ja kasumit mitteandva tasu nõudmine aitaks piirata asjatuid 

taotlusi ja takistaks petturitel saada enda valdusesse mahukaid tarbijate krediidiandmeid, 

mida saaks kasutada pettuse eesmärgil. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

milles täpsustatakse lõikes 4 osutatud 

taotluse selgelt põhjendamatuks 

tunnistamise kriteeriumid ja tingimused 

ning tasu suurus. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 

osutatud teavitamise, sealhulgas 

elektroonilise teavitamise tüüpvormid ja -

korra. Seejuures võtab komisjon 

asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete suhtes. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

6. Komisjon kehtestab lõikes 2 osutatud 

teavitamise, sealhulgas elektroonilise 

teavitamise tüüpvormid ja täpsustab 

vastava tüüpkorra. Seejuures võtab 

komisjon asjakohased meetmed mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

suhtes. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

Selgitus 

Tüüpvormide ja -korra kehtestamine on vajalik nõue, et tagada selle meetme nõuetekohane 

rakendamine, eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poolt. 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) töötlemise eesmärk, mille jaoks 

isikuandmeid kasutatakse, sealhulgas 

lepingu- ja üldtingimused, kui töötlemine 

põhineb artikli 6 lõike 1 punktil b, ning 

vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 

töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil 

f; 

b) töötlemise eesmärk, mille jaoks 

isikuandmeid kasutatakse, ning vastutava 

töötleja õigustatud huvi, kui töötlemine 

põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f; 

Selgitus 

Lepingu- ja üldtingimuse edastamise nõue on piisavalt reguleeritud tsiviilõiguses. 

Andmekaitse seisukohast on seetõttu tarvis anda teavet üksnes töötlemise eesmärgi või 

õigustatud huvi kohta. 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) isikuandmete säilitamise tähtaeg; c) eeldatav isikuandmete säilitamise 

tähtaeg; 

 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 

järelevalveasutusele ning 

järelevalveasutuse kontaktandmed; 

e) andmesubjekti õigus esitada kaebus 

järelevalveasutusele; 

Selgitus 

Järelevalveasutuse kontaktandmete täpsustamise nõue, mis on seotud vastutusega igasuguse 

valeteabe eest, muudaks vajalikuks asjakohase teabe pideva kontrolli, mis oleks eelkõige 

VKEde suhtes ebaproportsionaalne. 

 

Muudatusettepanek  140 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) teave isikuandmete kaitsmiseks 

võetud konkreetsete turvameetmete kohta; 

 

Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) muu teave, mis on vajalik 

andmesubjekti õigusi arvestava 

andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse 

isikuandmete kogumise konkreetset 

olukorda. 

välja jäetud 

Selgitus 

Juba niigi mahukat teabe esitamise kohustust laiendav üldklausel toob tõenäoliselt kaasa 

märgatava õigusliku ebakindluse. Ei asjaomane ettevõte ega tarbija suuda kõnealuse 

sõnastuse järgi õiguskindlalt hinnata, millist teavet peab igal eraldi juhul kättesaadavaks 

tegema. 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Juhul kui isikuandmed kogutakse 

andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 

talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 

isikuandmete esitamine on kohustuslik või 

vabatahtlik, ning andmete esitamata 

jätmise võimalikud tagajärjed. 

2. Juhul kui isikuandmed kogutakse 

andmesubjektilt, teatab vastutav töötleja 

talle lisaks lõikes 1 osutatud teabele, kas 

isikuandmete esitamine on kohustuslik. 

Selgitus 

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 

informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 

of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 

There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
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the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 

refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 

unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 

ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 

product can actually be delivered. 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 

andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 

andmesubjektile lisaks lõikes 1 osutatud 

teabele teatavaks ka isikuandmete allika. 

3. Juhul kui isikuandmed ei ole kogutud 

andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 

andmesubjektile lisaks lõikes 1 osutatud 

teabele võimaluse korral teatavaks ka 

isikuandmete allika, välja arvatud juhul, 

kui andmed pärinevad avalikult 

kättesaadavast allikast või andmete 

edastamine on seaduses sätestatud või 

töötlemine on vajalik seoses asjaomase 

isiku ametialase tegevusega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kui isikuandmed ei ole kogutud 

andmesubjektilt, siis andmete salvestamise 

ajal või mõistliku aja jooksul pärast nende 

kogumist, võttes arvesse andmete 

kogumise või muul viisil töötlemise 

konkreetset olukorda ning seda, kas 

andmeid kavatsetakse avaldada mõnele 

teisele vastuvõtjale, kuid hiljemalt andmete 

esmakordse avalikustamise ajal. 

b) kui isikuandmed ei ole kogutud 

andmesubjektilt, siis andmete salvestamise 

ajal või mõistliku aja jooksul pärast nende 

kogumist, võttes arvesse andmete 

kogumise või muul viisil töötlemise 

konkreetset olukorda ning seda, kas 

andmeid kavatsetakse avaldada mõnele 

teisele vastuvõtjale, kuid hiljemalt kas 

andmete esmakordse avalikustamise ajal, 

või kui andmeid kasutatakse 

teabevahetuseks asjaomase isikuga, 

hiljemalt esimese teabevahetuse ajaks 

selle isikuga. 

Selgitus 

Andmesubjekti õigust teabealasele enesemääramisele võetakse piisavalt arvesse, kui sellel 
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ajal esitatakse asjakohane teave. 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) andmed ei ole kogutud andmesubjektilt 

ja sellise teabe esitamine on võimatu või 

nõuab ülemääraseid jõupingutusi või 

b) andmed ei ole kogutud andmesubjektilt 

või andmeprotsessid ei võimalda 

identiteedi kontrollimist ja sellise teabe 

esitamine on võimatu või nõuab 

ülemääraseid jõupingutusi, näiteks liigse 

halduskoormuse tekitamisega, eelkõige 

kui andmeid töötleb VKE, või 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) andmed on pärit avalikult 

kättesaadavatest allikatest.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

milles täpsustatakse lõike 1 punktis f 

osutatud vastuvõtjate liigitamise 

kriteeriumid, lõike 1 punktis g osutatud 

juurdepääsuvõimalusest teavitamise 

nõuded, lõike 1 punktis h osutatud 

täiendava teabe esitamise vajaduse 

kindlaksmääramise kriteeriumid sektorite 

ja olukordade kaupa ning kaitsemeetmed 

lõike 5 punktis b sätestatud erandite 

puhuks. Seejuures võtab komisjon 

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

milles täpsustatakse lõike 1 punktis f 

osutatud vastuvõtjate liigitamise 

kriteeriumid, lõike 1 punktis g osutatud 

juurdepääsuvõimalusest teavitamise 

nõuded, lõike 1 punktis h osutatud 

täiendava teabe esitamise vajaduse 

kindlaksmääramise kriteeriumid sektorite 

ja olukordade kaupa ning kaitsemeetmed 

lõike 5 punktis b sätestatud erandite 

puhuks. Seejuures võtab komisjon 
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asjakohased meetmed mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete suhtes. 
asjaomaste sidusrühmadega 

konsulteerides asjakohased meetmed 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtete suhtes. 

Selgitus 

Delegeeritud õigusaktidega seotud läbipaistvuse puudumise ohtu tuleks vältida selle 

tagamisega, et need koostatakse tihedas koostöös asjaomaste sidusrühmadega. 

 

Muudatusettepanek  148 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 

vastutavalt töötlejalt taotluse alusel 

kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid 

töödeldakse või mitte. Juhul kui 

andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse, 

esitab vastutav töötleja talle järgmise teabe: 

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada 

vastutavalt töötlejalt taotluse alusel selgelt 

ja lihtsalt sõnastatud kinnitus selle kohta, 

kas tema isikuandmeid töödeldakse või 

mitte. Juhul kui andmesubjekti 

isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud 

juhul, kui neid andmeid kasutatakse 

ajaloo- ja statistikauurimuste või 

teadustöö eesmärgil, esitab vastutav 

töötleja talle järgmise teabe: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) isikuandmete säilitamise tähtaeg; d) isikuandmete säilitamise maksimaalne 

tähtaeg; 

Selgitus 

Eri andmete säilitamise tähtaeg on väga erinev ja seda ei ole sageli võimalik kohe alguses 

täpselt kehtestada. Siiski tuleks nimetada isikuandmete säilitamise maksimaalne tähtaeg. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) andmesubjekti õigus taotleda vastutavalt 

töötlejalt oma isikuandmete parandamist 

või kustutamist, ning vaidlustada oma 

isikuandmete töötlemine; 

e) andmesubjekti õigus taotleda vastutavalt 

töötlejalt oma isikuandmete parandamist 

vastavalt artiklile 16 või kustutamist, ning 

vaidlustada oma isikuandmete töötlemine; 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 

järelevalveasutusele ning 

järelevalveasutuse kontaktandmed; 

f) andmesubjekti õigus esitada kaebus 

järelevalveasutusele; 

Selgitus 

Järelevalveasutuse kontaktandmete täpsustamise nõue, mis on seotud vastutusega igasuguse 

valeteabe eest, muudaks vajalikuks asjakohase teabe pideva kontrolli, mis oleks eelkõige 

VKEdele ebaproportsionaalne koormus. 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) vähemalt artiklis 20 osutatud meetmete 

puhul töötlemise tähtsus ja ettenähtavad 

tagajärjed. 

h) töötlemise tähtsus ja ettenähtavad 

tagajärjed. 

 

Muudatusettepanek  153 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Andmesubjektil on õigus igal ajal 

saada andmeallika vastutavalt töötlejalt 

taotluse alusel kinnitus selle kohta, kas 
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tema isikuandmeid töödeldakse 

uurimisandmebaasi jaoks vastavalt 

artiklile 10. 

Selgitus 

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 

threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 

would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 

on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 

from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 

with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 

notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 

he is not allowed to, namely to identify that data subject. 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada kriteeriume ja nõudeid, millest 

lähtutakse lõike 1 punktis g osutatud 

isikuandmete sisu teatamisel 

andmesubjektile. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Andmesubjektil on õigus vastutavalt 

töötlejalt taotleda ebatäpsete isikuandmete 

parandamist. Andmesubjektil on õigus 

taotleda mittetäielike isikuandmete 

täiendamist, sealhulgas parandusandmetega 

õiendi esitamise teel. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Õigus olla unustatud ja õigus andmete 

kustutamisele 

Õigus andmete kustutamisele 

 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Andmesubjektil on õigus nõuda 

vastutavalt töötlejalt enda isikuandmete 

kustutamist ning levitamisest hoidumist, 

eriti kui tegemist on isikuandmetega, mille 

andmesubjekt tegi teatavaks lapsena, 

järgmistel põhjustel: 

1. Andmesubjektil on õigus nõuda 

vastutavalt töötlejalt enda isikuandmete 

kustutamist ning töötlemisest hoidumist, 

välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja 

on avaliku sektori asutus või avaliku 

sektori asutuse poolt volitatud või mõnel 

muul viisil avaliku sektori asutuse nimel 

tegutsev üksus, sealhulgas kui tegemist on 

isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi 

teatavaks lapsena, järgmistel põhjustel: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) andmeid ei ole enam vaja sellel 

eesmärgil, millega seoses need on kogutud 

või muul viisil töödeldud; 

a) andmeid ei ole enam vaja sellel 

eesmärgil, millega seoses need on kogutud 

või edasiselt töödeldud, ning õiguslikult 

kohustuslik minimaalne säilitamise 

tähtaeg on lõppenud; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks b) andmesubjekt tühistab töötlemiseks 
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antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 

punktile a või kui nõusolekukohane 

andmete talletamise tähtaeg lõppenud ning 

puudub muu õiguslik alus andmete 

töötlemiseks; 

antud nõusoleku vastavalt artikli 6 lõike 1 

punktile a või kui nõusolekukohane 

andmete säilitamise tähtaeg lõppenud ning 

puudub muu õiguslik alus andmete 

töötlemiseks või säilitamiseks; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Vastutav töötleja võtab kõik 

mõistlikud meetmed, et edastada teave 

andmete kustutamise kohta kõigile 

juriidilistele isikutele, kellele andmed on 

avaldatud. 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Lõiget 1 kohaldatakse üksnes juhul, 

kui vastutav töötleja on võimeline 

kinnitama kustutamistaotluse esitanud 

andmesubjekti isiku identiteeti. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Juhul kui lõikes 1 osutatud vastutav 

töötleja on isikuandmed avalikustanud, 

peab ta enda avaldatud andmete suhtes 

võtma tarvitusele kõik mõistlikud 

abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, 

et teavitada kõnealuseid andmeid 

töötlevaid kolmandaid isikuid sellest, et 

andmesubjekt taotleb neilt kõnealustele 

välja jäetud 
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andmetele osutavate linkide ning 

andmekoopiate ja -korduste kustutamist. 

Kui vastutav töötleja on andnud 

kolmandale isikule loa isikuandmeid 

avaldada, vastutab avalikustamise eest 

vastutavat töötleja. 

Selgitus 

Võttes arvesse interneti olemust ja võimalust postitada teavet üle maailma erinevatele 

võrgusaitidele, ei ole see säte teostatav. 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 

viivitamatult kustutama, välja arvatud 

sellised andmed, mida tuleb säilitada: 

3. Vastutav töötleja peab isikuandmed 

põhjendamatu viivituseta kustutama, välja 

arvatud sellised andmed, mida tuleb 

säilitada ja levitada: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) avaliku huvi kaitsmiseks tervishoiu 

valdkonnas vastavalt artiklile 81; 

(b) avaliku huvi kaitsmiseks tervishoiu 

valdkonnas ja tervise kaitse eesmärkidel 

vastavalt artiklile 81; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) vastavalt liidu või liikmesriigi õigusest 

tulenevale vastutava töötleja kohustusele 

säilitada isikuandmeid; liikmesriigi 

õigusaktid peavad lähtuma avaliku huvi 

kaitsmise eesmärgist ja põhimõttest, et 

(d) vastavalt liidu või liikmesriigi õigusest 

tulenevale vastutava töötleja kohustusele 

säilitada isikuandmeid; 
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isikuandmete kaitse on õigus, ning olema 

proportsionaalsed taotletava õiguspärase 

eesmärgiga;  

Selgitus 

Teistel liikmesriikidel võib olla õigusakte, milles kohustatakse vastutavat töötlejat keelduma 

järgimast õigust olla unustatud. Andmeid tuleb alles hoida näiteks finantsaruandluse 

eeskirjade kohaselt aruandluse jaoks. 

 

Muudatusettepanek  166 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) pettuse ennetamiseks või 

tuvastamiseks, identiteedi kinnitamiseks 

ja/või krediidivõimelisuse või maksevõime 

kindlaksmääramiseks. 

 

Muudatusettepanek  167 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) vastutav töötleja peab säilitama 

isikuandmeid tagamaks, et artikli 19 

kohaselt esitatud vaidlustamise tõttu on 

asjaomaste andmete töötlemine välistatud. 

Selgitus 

Isikuandmete töötlemise vaidlustamine vastavalt artiklile 19 välistab tavapäraselt asjaomaste 

andmete edasise töötlemise. Selleks et tagada, et asjaomaseid andmeid tegelikult ei 

kasutataks tulevaste andmetöötlusmeetmete jaoks, tuleb need kustutamise asemel sulgeda või 

muul viisil märgistada. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Taotlused isikuandmete 

parandamiseks, kustutamiseks või 

sulgemiseks ei piira sellist töötlemist, mis 

on vajalik ühe või mitme infosüsteemi 

vastupidavuse kindlustamiseks, 

kaitsmiseks ja säilitamiseks. Lisaks ei 

kehti isikuandmete parandamise ja/või 

kustutamise õigus mis tahes isikuandmete 

suhtes, mida tuleb säilitada seadusjärgse 

kohustuse tõttu või vastutava töötleja, 

volitatud töötleja või kolmandate isikute 

õiguste kaitsmiseks. 

Selgitus 

On asjaolusid, mille puhul ei tohiks kehtida andmesubjekti õigus isikuandmeid parandada või 

kustutada – näiteks kooskõlas ELi liikmesriikide seaduste ja muude jurisdiktsioonidega, mis 

nõuavad teatavat tüüpi isikuandmete säilitamist riikliku julgeoleku seisukohast või võimalike 

kuritegude uurimiseks. 

 

Muudatusettepanek  169 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse: 

välja jäetud 

a) kriteeriume ja tingimusi, millest 

lähtutakse lõike 1 kohaldamisel eri 

sektorites ja andmetöötlusolukordades; 

 

b) lõikes 2 osutatud üldkasutatavate 

kommunikatsiooniteenuste käsutuses 

olevatele isuandmetele osutavate linkide 

ning andmekoopiate ja -korduste 

kustutamise tingimused; 

 

c) lõikes 4 osutatud isikuandmete 

töötlemise piiramise tingimused. 
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Muudatusettepanek  170 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 

vormingus olevate isikuandmete 

elektroonilise töötlemise korral on 

andmesubjektil õigus saada vastutavalt 

töötlejalt töödeldavate andmete 

elektrooniline struktureeritud ja 

üldkasutatavas vormingus koopia, mida 

andmesubjekt saab omakorda kasutada. 

1. Struktureeritud ja üldkasutatavas 

vormingus olevate isikuandmete 

elektroonilise töötlemise korral on 

andmesubjektil õigus saada taotluse alusel 

vastutavalt töötlejalt, kui see on tehniliselt 

teostatav, töödeldavate andmete 

elektrooniline, koostalitlusvõimeline, 

struktureeritud ja üldkasutatavas 

vormingus koopia, mida andmesubjekt 

saab omakorda kasutada. 

 

Muudatusettepanek  171 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 

isikuandmed ja neid töödeldakse nõusoleku 

või lepingu alusel, on tal õigus neid 

isikuandmeid ning mis tahes muud tema 

esitatud ja automatiseeritud 

andmetöötlussüsteemis üldkasutatavas 

elektroonilises vormingus säilitatavat 

teavet edastada teise sellisesse süsteemi, 

ilma et seda takistaks vastutav töötleja, 

kelle süsteemist andmed pärinevad. 

2. Kui andmesubjekt on andnud oma 

isikuandmed ja neid töödeldakse nõusoleku 

või lepingu alusel, on tal õigus neid 

isikuandmeid ning mis tahes muud tema 

esitatud ja automatiseeritud 

andmetöötlussüsteemis säilitatavat teavet 

edastada, kui see on tehniliselt teostatav. 

 

Muudatusettepanek  172 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õigused ei 

kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi, 

sealhulgas ärisaladusi ega 

intellektuaalomandi õigusi. Selliste 

kaalutluste tulemus ei tohi aga olla see, et 
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andmesubjektile ei anta üldse teavet. 

Selgitus 

Kasutatakse põhjenduse 51 sõnastust seoses andmetele juurdepääsuga. Tuleb võtta 

nõuetekohaselt arvesse andmete ülekandmise piiranguid, eelkõige seoses ettevõtete 

õigustatud huviga kaitsta mõistlikkuse piires ärisaladusi ja intellektuaalomandi õigusi. 

 

Muudatusettepanek  173 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õigused ei 

piira andmete kustutamise kohustust, kui 

need ei ole enam vajalikud artikli 5 punkti 

e alusel. 

 

Muudatusettepanek  174 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 

anonüümseks muudetud ja varjunimega 

tähistatud andmete töötlemise suhtes, kui 

selliste andmete alusel ei ole 

andmesubjekt piisavalt tuvastatav või kui 

tuvastamiseks peaks vastutav töötleja 

varjunimega tähistamise protsessi 

olematuks tegema. 

 

Muudatusettepanek  175 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 d. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata juhul, kui 

vastutav töötleja suudab mõistlikult 
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tõendada, et andmesubjekti andmeid ei 

ole võimalik muude andmesubjektide 

andmetest eraldada. 

 

Muudatusettepanek  176 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon võib kindlaks määrata lõikes 

1 osutatud elektroonilise vormingu ning 

isikuandmete lõike 2 kohase edastamise 

tehnilised standardid ja korra. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 

artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

3. Elektroonilise vormingu, sellega seotud 

toimingud ning isikuandmete lõike 2 

kohase edastamise korra määrab kindlaks 

vastutav töötleja, viidates kõige 

asjakohasematele kättesaadavatele 

tööstusstandarditele või tööstuse 

sidusrühmade või standardimisasutuste 

poolt määratletud standarditele. Komisjon 

toetab ja abistab tööstust, sidusrühmi ja 

standardimisasutusi isikuandmete lõike 2 

kohase edastamise tehniliste standardite, 

meetodite ja korra kaardistamisel ja 

vastuvõtmisel. 

 

Muudatusettepanek  177 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Vastutavad töötlejad tagavad piisava 

dokumentatsiooni saamise andmesubjekti 

identiteedi kohta, kui andmesubjekt 

kasutab käesoleva määruse artiklites 14–

19 osutatud õigusi. 

Selgitus 

Kodanikud peavad nimetatud õiguste kasutamiseks oma identiteedi dokumenteerima, et olla 

kindel, et mis tahes vormis identiteedivargus ei ole võimalik. 
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 ET 

Muudatusettepanek  178 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 

konkreetsest olukorrast lähtudes 
vaidlustada isikuandmete töötlemine artikli 

6 lõike 1 punktide d, e ja f alusel, välja 

arvatud juhul, kui vastutav töötleja 

tõendab, et töötlemine toimub täiesti 

õiguspärasel alusel, mis kaalub üles 

andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja 

vabadused. 

1. Andmesubjektil on õigus igal ajal 

vaidlustada oma isikuandmete töötlemine 

artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f viidatud 

juhtudel valitsevast ja kaitset väärivast 

konkreetsest olukorrast lähtudes. 

Õigustatud vaidlustamise korral ei 

puuduta vastutava töötleja poolt läbi 

viidav töötlemine enam kõnealuseid 

andmeid. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus kajastatakse tulemuslikku ja järeleproovitud vaidlustamisalast sätet 

direktiivi 95/46/EÜ artikli 14 punktis a. Kehtiva süsteemi muutmiseks puudub põhjus. 

Kõnealuses valdkonnas ei ole teadaolevalt praktilisi probleeme, mis õigustaksid 

õigusnormide muutmist. See kehtib veel enam seetõttu, et määrus on otsekohalduv ja seega 

jääb direktiivi pakutav paindlikkus ära. 

 

Muudatusettepanek  179 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Isikuandmete töötlemisel otseturunduse 

eesmärgil on andmesubjektil õigus tasuta 

vaidlustada oma isikuandmete töötlemine 

nimetatud eesmärgil. Kõnealune õigus 

antakse andmesubjektile arusaadaval viisil 

ja muust teabest selgelt eraldi. 

2. Isikuandmete töötlemisel otseturunduse 

eesmärgil või juhul, kui töötlemine toimub 

artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, on 

andmesubjektil õigus tasuta vaidlustada 

oma isikuandmete töötlemine nimetatud 

eesmärgil. Kõnealune õigus antakse 

andmesubjektile arusaadaval viisil, 

kasutades selget ja lihtsat sõnastust, mis 

on kohandatud andmesubjektile, eelkõige 

konkreetselt lapsele antava teabe korral, 

ja muust teabest selgelt eraldi. 

 

Muudatusettepanek  180 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui varjunimega tähistatud andmeid 

töödeldakse artikli 6 lõike 1 punkti g 

alusel, on andmesubjektil töötlemise 

tasuta vaidlustamise õigus. Kõnealune 

õigus antakse andmesubjektile 

arusaadaval viisil ja muust teabest selgelt 

eraldi. 

 

Muudatusettepanek  181 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Füüsilisel isikul on õigus vältida tema 

suhtes õiguslike tagajärgedega või teda 

märkimisväärselt mõjutavat meedet, mis 

põhineb üksnes automaatsel töötlemisel, 

millega hinnatakse füüsilise isiku teatavaid 

isiklikke aspekte või analüüsitakse või 

prognoositakse tema tööpanust, 

majanduslikku olukorda, asukohta, tervist, 

eelistusi, usaldusväärsust ja käitumist. 

1. Andmesubjektil on õigus vältida teda 

kahjulikult mõjutavat meedet (seda nii 

internetis kui ka väljaspool seda), mis 

põhineb andmete üksnes automaatsel 

töötlemisel, millega hinnatakse 

andmesubjekti teatavaid isiklikke aspekte 

või analüüsitakse või prognoositakse 

andmesubjekti tööpanust, majanduslikku 

olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 

usaldusväärsust ja käitumist. 

 

Muudatusettepanek  182 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Reklaami, turu-uuringute või 

telemeedia vajaduspõhise kujundamise 

eesmärgil võib luua kasutajaprofiile 

selleks varjunimega tähistatud andmeid 

kasutades, tingimusel et asjaomane isik 

seda ei vaidlusta. Asjaomast isikut tuleb 

tema vaidlustamisõigusest teavitada. 

Kasutajaprofiile ei tohi viia kokku 
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andmetega varjunime kandja kohta. 

Selgitus 

Artikli 20 esialgne sõnastus võib viia selleni, et ettevõte peab saama isikuandmete iga liiki 

töötlemise jaoks nõusoleku. Selleks et eelkõige paljude Euroopa väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete ärimudelit siiski mitte kahjustada, mis annaks eelise suurtele USA 

ettevõtetele, peaks olema lubatud teatavas vormis andmetöötlus, arvestades nõuetekohaselt 

isikuandmete kaitset. 

 

Muudatusettepanek  183 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Vastutavad töötlejad teavitavad 

andmesubjekti lõikes 1 osutatud 

töötlemise toimumisest ja annavad 

üksikisikule õiguse mis tahes sellise 

otsuse läbivaatamisele. 

Selgitus 

Krediidihindamise eesmärgil tehtavat profiilianalüüsi tuleks selgelt eristada teistest 

eesmärkidest, eriti selle poolest, et sellisest profiilianalüüsist tuleb üksikisikut juba eelnevalt 

selgelt teavitada. 

 

Muudatusettepanek  184 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) põhineb varjunimega tähistatud 

andmetel; 

 

Muudatusettepanek  185 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) põhineb andmete vastutava töötleja 

õigustatud huvide elluviimisel; 

 

Muudatusettepanek  186 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) toimub lepingu sõlmimise või täitmise 

ajal pärast seda, kui on rahuldatud 

andmesubjekti taotlus leping sõlmida või 

asuda seda täitma või kui andmesubjekti 

õigustatud huvi kaitsmiseks on võetud 

asjakohased meetmed, näiteks tänu 

õigusele otsesele isiklikule kontaktile, või 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  187 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) on selgesõnaliselt lubatud liidu või 

liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud 

ka meetmed andmesubjekti õigustatud 

huvi kaitsmiseks, või 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  188 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) põhineb andmesubjekti nõusolekul, kui 

on täidetud artiklis 7 sätestatud 

tingimused ja võetud sobivad 

kaitsemeetmed. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  189 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) on vajalik andmesubjekti eluliste 

huvide kaitsmiseks või avaliku huvi 

kaitsmiseks, nagu on kehtestatud artikli 5 

punktides d ja e; 

 

Muudatusettepanek  190 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c b) on piiratud varjunimega tähistatud 

andmetega. Selliseid varjunimega 

tähistatud andmeid ei tohi kõrvutada 

andmetega varjunime kandva isiku kohta. 

Selle kohta kehtib artikli 19 lõige 3 a; 

Selgitus 

Kooskõlas Saksamaa telemeedia seaduse artikli 15 lõikega 3, milles julgustatakse andmete 

varjunimega tähistamist ning pakutakse selget õigusraamistikku profiilianalüüsi jaoks muu 

hulgas sellistes valdkondades nagu reklaam ja turu-uuringud. 

 

Muudatusettepanek  191 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c c) on vajalik muude andmesubjektide 

poolt kasutatavate õiguste kaitsmiseks, 

näiteks pettuse avastamiseks või liidu 

õiguse või liikmesriigi õiguse rikkumise 

või muu ebaseadusliku tegevuse 

avastamiseks; 
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Muudatusettepanek  192 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c d) hõlmab anonüümseks muudetud 

andmeid. 

Selgitus 

Alatiseks anonüümseks muudetud andmed artikli 4 esimese lõigu punkti 2 b (uus) tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  193 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Isikuandmete automaatne töötlemine 

füüsilise isiku isiklike aspektide 

hindamiseks ei põhine ainult artiklis 9 

osutatud isikuandmete eriliikidel. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  194 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Isikuandmete automaatset töötlemist, 

mille eesmärk on hinnata füüsilise isiku 

teatavaid isiklikke aspekte, ei kasutata 

laste tuvastamiseks või 

kindlakstegemiseks. 

 

Muudatusettepanek  195 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 4 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 2 osutatud juhtudel esitab 

vastutav töötleja artikli 14 kohase 

teavitamise korral teabe selle kohta, kas 

töötlemine toimub lõikes 1 osutatud 

eesmärgil ning millist mõju võib selline 

töötlemine avaldada andmesubjektile. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  196 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse andmesubjekti 

lõikes 2 osutatud õigustatud huvi 

kaitsmiseks sobivate meetmete võtmise 

kriteeriumid ja tingimused. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  197 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Tööturu osapooled võivad 

seadusandliku meetmega piirata artikli 5 

punktides a–e, artiklites 11–20 ja artiklis 

32 sätestatud kohustuste ja õiguste 

ulatust, kui selline piirang on kokku 

lepitud riiklike kollektiivlepingutega ning 

see on vajalik ja proportsionaalne meede. 

Selgitus 

Tööturg on eri liikmesriikides väga erinevalt reguleeritud. Osades liikmesriikides on 

seadusandlik traditsioon ja teistes liikmesriikides kasutatakse kõrgel tasemel reguleerimist, 

mis tuleneb tööturul sõlmitud kollektiivlepingutest. 

 

Muudatusettepanek  198 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja võtab vastu 

põhimõtted ja rakendab meetmeid, mis 

võimaldavad tagada ja tõendada, et 

isikuandmete töötlemine on käesoleva 

määrusega kooskõlas. 

1. Võttes arvesse tehnika taset, 

isikuandmete töötlemise olemust ja 

organisatsiooni tüüpi, rakendatakse nii 

töötlemisvahendite kindlaksmääramise 

kui ka töötlemise enda ajal asjakohaseid 

ja tõendatavaid tehnilisi ja 

organisatsioonilisi meetmeid viisil, 

millega tagatakse töötlemise vastavus 

käesoleva määruse nõuetele ja 

andmesubjekti õiguste lõimitud kaitse. 

Selgitus 

Käesoleva määrusega tuleks tagada piisav paindlikkus, et võimaldada eri organisatsioonidel 

rakendada kõige tulemuslikumaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis sobivad iga 

vastava organisatsiooni olemuse ja struktuuriga. 

 

Muudatusettepanek  199 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Pädeva andmekaitseasutuse taotlusel 

tõendab vastutav töötleja või volitatud 

töötleja tehniliste ja organisatsiooniliste 

meetmete olemasolu. 

 

Muudatusettepanek  200 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kontsern võib käesolevast määrusest 

tulenevate kohustuste täitmiseks 

rakendada ühiseid tehnilisi ja 

organisatsioonilisi meetmeid. 
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Muudatusettepanek  201 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui 

isikuandmeid töötleb ärihuvita füüsiline 

isik. 

 

Muudatusettepanek  202 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete hulka 

kuuluvad eelkõige: 

2. Selliste meetmete hulka kuuluvad ilma 

piiranguteta: 

 

Muudatusettepanek  203 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) dokumenteerimine vastavalt artiklile 

28; 

(a) isikuandmete töötlemise sõltumatu 

haldusjärelevalve, et tagada tehniliste ja 

organisatsiooniliste meetmete olemasolu 

ja tulemuslikkus; 

 

Muudatusettepanek  204 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) kontrolli haldussüsteemi 

rakendamine, sealhulgas 

vastutusvaldkondade määramine, 

töötajate koolitamine ja piisavad juhised;  

 



 

PE496.562v02-00 94/176 AD\927816ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  205 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) artiklis 30 sätestatud 

andmeturbenõuete rakendamine; 

(b) nõuetekohaste põhimõtete, juhiste või 

muude suuniste olemasolu, mille eesmärk 

on suunata andmetöötlust, mis peab 

olema käesoleva määrusega kooskõlas, 

samuti menetluste ja jõustamismeetmete 

olemasolu, mille eesmärk on muuta 

niisugused suunised tulemuslikeks; 

 

Muudatusettepanek  206 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 

hindamine vastavalt artiklile 33; 

(c) nõuetekohase kavandamiskorra 

olemasolu, et tagada nõuetele vastavus ja 

käsitleda võimalikku riskantset 
isikuandmete töötlemist enne töötlemise 

algust; 

 

Muudatusettepanek  207 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) artikli 34 lõigete 1 ja 2 kohase eelneva 

loa taotlemise ja järelevalveasutusega 

eelneva konsulteerimise nõude täitmine; 

(d) andmetöötluse asjakohase 

dokumentatsiooni olemasolu, et 

võimaldada vastavust käesolevast 

määrusest tulenevatele kohustustele; 

 

Muudatusettepanek  208 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) selge ja kergesti ligipääsetav 

andmehalduspoliitika, mis on 

proportsioonis vastutava töötleja poolt 

töödeldavate isikuandmete hulga ja liigiga 

ning andmete töötlemisega kaasneva 

kahju tekke ohuga andmekaitsele; 

Selgitus 

Lisatavad punktid esitatakse selleks, et luua alus tegelikule, jõustatavale 

vastutusmehhanismile, mis oleks piisavalt paindlik, et hõlmata nii suuri ettevõtteid kui ka 

väiksemaid organisatsioone. Selline kontseptsioon on kooskõlas muudes nõuetele vastavuse 

süsteemides juba rakendatavate parimate tavadega, näiteks altkäemaksuvastased sätted. 

 

Muudatusettepanek  209 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) andmete töötlemises ja sellekohaste 

otsuste tegemises osalevate töötajate 

puhul käesolevast määrusest tulenevate 

kohustuste alase nõuetekohase 

teadlikkuse ja koolituse tagamine; 

 

Muudatusettepanek  210 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) artiklis 11 osutatud meetmete 

kehtestamine ja dokumenteerimine; 

 

Muudatusettepanek  211 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e d) tõendid selle kohta, et tippjuhtkond 

on kindlalt otsustanud rakendada 

andmehalduspoliitikat kogu ettevõttes, et 

tagada käesoleva määruse järgimine. 

Selgitus 

Lisatavad punktid esitatakse selleks, et luua alus tegelikule, jõustatavale 

vastutusmehhanismile, mis oleks piisavalt paindlik, et hõlmata nii suuri ettevõtteid kui ka 

väiksemaid organisatsioone. Selline kontseptsioon on kooskõlas muudes nõuetele vastavuse 

süsteemides juba rakendatavate parimate tavadega, näiteks altkäemaksuvastased sätted. 

 

Muudatusettepanek  212 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Vastutava töötleja tegevust käsitlevad 

korrapärased aruanded sisaldavad lõikes 

1 osutatud põhimõtete ja meetmete 

kirjeldust. 

 

Muudatusettepanek  213 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 1 osutatud meetmete 

otstarbekuse kindlakstegemise 

kriteeriume ja nõudeid lisaks lõikes 2 

osutatud kriteeriumidele ja nõuetele, 

lõikes 3 osutatud kontrollimise ja 

auditeerimise mehhanismide tingimusi 

ning proportsionaalsuse kriteeriume, 

kaaludes erimeetmete võtmist mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

jaoks. 

välja jäetud 
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 ET 

Muudatusettepanek  214 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Isikuandmete lõimitud kaitse ja vaikimisi 

kaitse 

Isikuandmete lõimitud kaitse 

 

Muudatusettepanek  215 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Võttes arvesse tehnika arengut ja 

juurutamise kulusid, võtab vastutav töötleja 

töötlemisvahendite valikul ja töötlemise 

käigus selliseid tehnilisi ja 

organisatsioonilisi meetmeid, millega 

tagatakse töötlemise vastavus käesoleva 

määruse nõuetele ja andmesubjekti õiguste 

kaitsmine. 

1. Võttes arvesse tehnika taset, juurutamise 

kulusid ja rahvusvahelist parimat tava, 

võtab vastutav töötleja töötlemisvahendite 

valikul ja töötlemise käigus selliseid 

asjakohaseid meetmeid, millega tagatakse 

töötlemise vastavus käesoleva määruse 

nõuetele ja andmesubjekti õiguste 

kaitsmine. 

 Esimesest lõigust olenemata koormatakse 

vastutavat töötlejat üksnes meetmetega, 

mis on proportsionaalsed töödeldavate 

isikuandmete olemusest tuleneva 

andmetöötluse ohuga. 

 

Muudatusettepanek  216 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastutav töötleja rakendab 

mehhanisme, millega tagatakse, et 

vaikimisi töödeldakse vaid töötlemise 

konkreetse eesmärgi seisukohalt olulisi 

isikuandmeid, ning eelkõige selle, et 

andmeid ei koguta rohkem ega säilitata 

kauem, kui kõnealusel otstarbel 

minimaalselt vajalik. Nende 

mehhanismidega tagatakse eelkõige see, 

2. Lõikes 1 osutatud meetmete puhul: 



 

PE496.562v02-00 98/176 AD\927816ET.doc 

ET 

et isikuandmed ei ole vaikimisi üldiselt 

kättesaadavad. 

 a) võetakse nõuetekohaselt arvesse 

olemasolevaid tehnilisi standardeid ja 

eeskirju avaliku korra ja julgeoleku 

valdkonnas; 

 b) järgitakse tehnoloogia, teenuse ja 

ärimudeli neutraalsuse põhimõtet; 

 c) lähtutakse ülemaailmsetest tööstuse 

juhitud püüdlustest ja standarditest; 

 d) võetakse nõuetekohaselt arvesse 

rahvusvahelisi muutusi. 

 

Muudatusettepanek  217 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesoleva määruse sätete 

rakendamisel tagatakse, et toodete ja 

teenuste, sealhulgas lõppseadmete ja 

muude elektrooniliste sideseadmete suhtes 

ei kehtestata tehnilisi eriomadusi 

käsitlevaid kohustuslikke nõudeid, mis 

võiksid takistada seadmete turule laskmist 

ja niisuguste seadmete vaba ringlust 

liikmesriikides ning liikmesriikide vahel. 

 

Muudatusettepanek  218 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse lõigetes 1 ja 2 

osutatud meetmetele ja mehhanismidele, 

eelkõige aga eri sektorites ning toodete ja 

teenuste pakkumisel isikuandmete 

lõimitud kaitse kriteeriume ja nõudeid. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  219 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 ja 2 

sätestatud nõuete kohased tehnilised 

standardid. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusele. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  220 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui mitu vastutavat töötlejat määravad 

ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise 

tingimused ja vahendid, on nad 

kaasvastutavad töötlejad, kes omavaheliste 

kokkulepetega kehtestavad igaühe 

vastutuse käesolevast määrusest tulenevate 

kohustuste täitmisel, eelkõige 

andmesubjekti õiguste kasutamise korra ja 

mehhanismid. 

Kui mitu vastutavat töötlejat määravad 

ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise 

eesmärgid, on nad kaasvastutavad 

töötlejad, kes omavaheliste kokkulepetega 

kehtestavad igaühe vastutuse käesolevast 

määrusest tulenevate kohustuste täitmisel, 

eelkõige andmesubjekti õiguste kasutamise 

korra ja mehhanismid. Sellise kokkuleppe 

puhul võetakse nõuetekohaselt arvesse 

kaasvastutavate töötlejate vastavaid 

tulemuslikke rolle ja suhteid seoses 

andmesubjektidega. 

Selgitus 

Tuleks selgesõnaliselt nõuda, et kokkulepe, mille kaasvastutavad töötlejad sõlmivad, kajastaks 

nõuetekohaselt kaasvastutavate töötlejate vastavaid rolle ja suhteid andmesubjektidega. 

Kaasvastutavad töötlejad ei ole lepingute üle läbirääkimisel tingimata võrdses olukorras. 

Pealegi ei ole kõikidel kaasvastutavatel töötlejatel andmesubjektidega otseseid suhteid ning 

nad ei kontrolli sama liiki ja samas koguses isikuandmeid. 

 

Muudatusettepanek  221 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Vastutava töötleja esindaja määramine 

ei piira võimalust võtta õiguslikke 

meetmeid vastutava töötleja enda suhtes. 

välja jäetud 

Selgitus 

Esindaja tegutseb vastutava töötleja nimel ja on vastutav töötleja ELis. Non bis in idem 

põhimõte. 

 

Muudatusettepanek  222 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 

isikuandmeid töödelda enda nimel, volitab 

ta selleks töötleja, kes võtab käesoleva 

määruse nõuete täitmiseks ja 

andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 

vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 

meetmeid, eelkõige tehnilisi 

turbemeetmeid ja töötlemise 

organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 

nende järgimise. 

1. Kui vastutav töötleja soovib lasta 

isikuandmeid töödelda enda nimel ja see 

hõlmab andmete töötlemist, mis 

võimaldaks volitatud töötajal 

andmesubjekti mõistlikult tuvastada, 
volitab ta selleks töötleja, kes võtab 

käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja 

andmesubjekti õiguste kaitsmiseks 

vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi 

meetmeid, eelkõige tehnilisi 

turbemeetmeid ja töötlemise 

organisatsioonilisi meetmeid, ning tagab 

nende järgimise.  

 

Muudatusettepanek  223 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Volitatud töötleja töötleb andmeid 

volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 

omavahel siduva lepingu või muu õigusakti 

alusel, milles on eelkõige sätestatud, et 

volitatud töötleja: 

2. Volitatud töötleja töötleb andmeid 

volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat 

omavahel siduva lepingu või muu õigusakti 

alusel. Vastutav töötleja ja volitatud 

töötleja võivad ise määrata kindlaks oma 

käesoleva määruse nõuete kohased 

vastavad rollid ja vastutusvaldkonnad 
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 ET 

ning nad tagavad järgmise: 

 

Muudatusettepanek  224 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) tegutseb ainult vastavalt vastutava 

töötleja juhtnööridele, eelkõige juhul, kui 

isikuandmete edastamine on keelatud; 

a) volitatud töötleja tegutseb ainult 

vastavalt vastutava töötleja juhtnööridele, 

eelkõige juhul, kui isikuandmete 

edastamine on keelatud; 

 

Muudatusettepanek  225 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) võtab arvesse isikuandmete lõimitud 

kaitse põhimõtet; 

 

Muudatusettepanek  226 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) kaasab teisi töötlejaid ainult vastutava 

töötleja eelneval loal; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  227 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) määrab koos vastutava töötlejaga 

võimaluse piires ja vastavalt töötlemise 

laadile kindlaks tehnilised ja 

organisatsioonilised nõuded, mille 

e) võimaluse piires ja vastavalt töötlemise 

laadile ning volitatud töötleja 

suutlikkusele mõistlike jõupingutustega 

toetust pakkuda lepib kokku asjakohaste 
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kohaselt täidetakse vastutava töötleja 

kohustust vastata III peatükis sätestatud 

taotlustele andmesubjektide õiguste 

teostamiseks; 

ja oluliste tehniliste ja organisatsiooniliste 

nõuete asjus, mis toetavad vastutava 

töötleja suutlikkust vastata III peatükis 

sätestatud taotlustele subjektide õiguste 

teostamiseks; 

 

Muudatusettepanek  228 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) aitab vastutaval töötlejal täita artiklites 

30–34 sätestatud kohustusi; 

f) võimaluse piires ja vastavalt töötlemise 

laadile, volitatud töötlejale kättesaadavale 

teabele ja tema suutlikkusele mõistlike 

jõupingutustega toetust pakkuda lepib 

kokku selles, kuidas tagada artiklites 30–

34 sätestatud kohustuste täitmine; 

 

Muudatusettepanek  229 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) annab töötlemise tulemused pärast 

töötlemist üle vastutavale töötlejale ega 

töötle isikuandmeid muul eesmärgil; 

g) annab töötlemise tulemused pärast 

töötlemist üle vastutavale töötlejale või 

hävitab need kaubanduslikult 

heakskiidetud viisil; 

 

Muudatusettepanek  230 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui volitatud töötleja töötleb 

isikuandmeid eesmärgil, mis ei vasta 

vastutava töötleja antud ülesandele, 

käsitatakse volitatud töötlejat sellise 

töötlemise suhtes vastutava töötlejana ja 

tema suhtes kohaldatakse artiklis 24 

sätestatud kaasvastutuse eeskirju. 

välja jäetud 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  231 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 1 osutatud vastutuse, 

kohustuste ja ülesannete suhtes 

kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid 

ning kehtestada kontserni raames 

isikuandmete töötlemise, eelkõige 

järelevalve ja aruandluse tingimused. 

välja jäetud 

Selgitus 

Vastutuse põhimõte peaks jätma üksikasjad vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejale. 

 

Muudatusettepanek  232 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 

vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 

dokumenteerivad omal vastutusel tehtud 

töötlemistoimingud. 

1. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 

vastutava töötleja esindaja 

dokumenteerivad asjakohaselt niisuguseid 

võetud meetmeid, mille eesmärk on 

tagada, et nende vastutusel toimunud 

isikuandmete töötlemine on kooskõlas 

käesoleva määrusega. 

 

Muudatusettepanek  233 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Dokumendid sisaldavad teavet, mida 

vajab järelevalveasutus, et teha kindlaks, 

kas vastutav töötleja või volitatud töötleja 

on järginud käesolevat määrust, 
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sealhulgas mis tahes niisuguste 

sisemeetmete ja -mehhanismide kirjeldus, 

mida kohaldatakse artikli 22 järgimiseks. 

Selgitus 

Iga andmetöötlemistoimingu kohta esitatav dokumenteerimisnõue ei ole täidetav 

rahvusvaheliste ettevõtete ega väiksemate ettevõtete poolt ning ei tõhustaks tarbijate eraelu 

kaitset. Siin esitatud ettepanekus välditakse üksnes õiguslikke, koormavaid andmekaitse 

nõuetele vastavuse programme, mis tekitavad palju paberitööd, kuid ei too kaasa paremaid 

praktilisi tavasid kohapeal. 

 

Muudatusettepanek  234 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Lõigetes 1 ja 1 a osutatud kohustus ei 

kehti VKEde suhtes, kes töötlevad 

andmeid üksnes kaupade või teenuste 

müügi kõrvaltegevusena. Kõrvaltegevus 

määratletakse äri- või mittekaubandusliku 

tegevusena, mis ei ole seotud ettevõtte 

põhitegevusega. Andmekaitsega seoses 

käsitatakse kõrvaltegevusena 

andmetöötlustoiminguid, mis 

moodustavad ettevõtte käibest vähem kui 

50 %. 

 

Muudatusettepanek  235 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Dokumendid peavad sisaldama 

vähemalt järgmisi andmeid: 

välja jäetud 

a) vastutava töötleja, kaasvastutava 

töötleja, volitatud töötleja ning vajaduse 

korral esindaja nimi ja kontaktandmed; 

 

b) vajaduse korral andmekaitseametniku 

nimi ja kontaktandmed; 
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c) töötlemise eesmärgid, sealhulgas 

vastutava töötleja õigustatud huvi, kui 

töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 

punktil f; 

 

d) andmesubjektide kategooria ja nendega 

seotud isikuandmete liik; 

 

e) andmete vastuvõtja või vastuvõtjate 

kategooria, sealhulgas vastutavad 

töötlejad, kellele isikuandmed 

avalikustatakse vastavalt nende 

õigustatud huvile; 

 

f) kui andmeid edastatakse kolmandasse 

riiki või rahvusvahelisele 

organisatsioonile, siis andmed selle kohta 

koos asjaomase riigi või rahvusvahelise 

organisatsiooni nimega, ning juhul, kui 

tegemist artikli 44 lõike 1 punktis h 

osutatud edastamisega, siis 

kaitsemeetmete kohta koostatud 

dokumendid; 

 

g) üldine teave eri andmeliikide 

kustutamise tähtaja kohta; 

 

h) artikli 22 lõkkes 3 osutatud 

mehhanismide kirjeldus. 

 

 

Muudatusettepanek  236 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 

vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 

esitavad dokumendid taotluse alusel 

järelevalveasutusele. 

3. Vastutav töötleja ja vajaduse korral 

vastutava töötleja esindaja esitavad 

dokumendid taotluse alusel 

järelevalveasutusele. 

 

Muudatusettepanek  237 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 1 osutatud dokumentide 

suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja 

nõudeid, et võtta arvesse eelkõige 

vastutava töötleja ja volitatud töötleja 

ning vajaduse korral ka töötleja esindaja 

ülesandeid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  238 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib kehtestada lõikes 1 

osutatud dokumentide tüüpvormid. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

6. Komisjon võib pärast Euroopa 

Andmekaitsenõukoguga konsulteerimist 
kehtestada lõikes 1 osutatud dokumentide 

tüüpvormid. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusele. 

 

Muudatusettepanek  239 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 

vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 

teevad asjakohase taotluse alusel 

järelevalveasutusega tema ülesannete 

täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 

artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 

ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 

sätestatud juurdepääsu. 

1. Vastutav töötleja, volitatud töötleja ja 

vajaduse korral vastutava töötleja esindaja 

teevad asjakohase taotluse alusel 

järelevalveasutusega tema ülesannete 

täitmiseks koostööd, eelkõige esitades 

artikli 53 lõike 2 punktis a osutatud teavet 

ja võimaldades kõnealuse lõike punktis b 

sätestatud juurdepääsu. Vastutav töötleja, 

volitatud töötleja ja vajaduse korral 

vastutava töötleja esindaja teevad 

dokumendid järelevalveasutusele 

kättesaadavaks taotluse alusel, milles on 

dokumentidele juurdepääsu taotlemist 
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 ET 

põhjendatud. 

 

Muudatusettepanek  240 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui vastutav töötleja ja volitatud 

töötleja omavad tegevuskohta mitmes 

liikmesriigis andmete täieliku või osalise 

haldamise eesmärgil, antakse neile 

võimalus määrata kindlaks nende 

peamine tegevuskoht.  

Muudatusettepanek  241 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

võtavad vajalikke tehnilisi ja 

organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 

töötlemisest ja kaitstavate andmete laadist 

tulenevatele ohtudele vastav turvalisus, 

võttes arvesse tehnika taset ja selliste 

meetmete rakendamise kulusid. 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

võtavad vajalikke tehnilisi ja 

organisatsioonilisi meetmeid, kaasa 

arvatud andmete varjunimega 

tähistamine, et tagada töötlemisest ja 

kaitstavate andmete laadist tulenevatele 

ohtudele vastav turvalisus, võttes arvesse 

tehnika taset ja selliste meetmete 

rakendamise kulusid. 

 Esimesest lõigust olenemata koormatakse 

vastutavat töötlejat ja volitatud töötlejat 

üksnes meetmetega, mis on 

proportsionaalsed töödeldavate 

isikuandmete olemusest tuleneva 

andmetöötluse ohuga. 

 

Muudatusettepanek  242 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud õiguslikud 
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kohustused, mis nõuaksid isikuandmete 

töötlemist sellisel määral, mis on 

tingimata vajalik võrgu- ja infoturbe 

tagamiseks, on vastutava või volitatud 

töötleja poolt või nende nimel taotletav 

õigustatud huvi, nagu on osutatud artikli 

6 lõike 1 punktis f. 

 

Muudatusettepanek  243 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 

lõigetes 1 ja 2 osutatud kriteeriumide ja 

tingimuste ning tehniliste ja 

organisatsiooniliste meetmete 

täpsustamiseks, sealhulgas tehnika 

taseme kindlaksmääramiseks konkreetsete 

sektorite ja andmetöötlusolukordade 

kaupa, võttes eelkõige arvesse tehnoloogia 

ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi 

kaitse lahenduste arengut, välja arvatud 

juhtudel, kui kohaldatakse lõiget 4. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  244 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon võib vajaduse korral vastu 

võtta rakendusakte, millega täpsustatakse 

lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmist 

eri olukordades, eelkõige selleks et: 

välja jäetud 

a) vältida loata juurdepääsu 

isikuandmetele; 

 

b) vältida isikuandmete loata 

avalikustamist, lugemist, kopeerimist, 

muutmist, kustutamist ja eemaldamist; 

 

c) tagada töötlemistoimingute  
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 ET 

õiguspärasuse kontrollimine. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

 

 

Muudatusettepanek  245 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja teavitab 

järelevalveasutust isikuandmetega seotud 

rikkumisest põhjendamatu viivitusteta ja 

võimaluse korral 24 tunni jooksul pärast 

rikkumise avastamist. Kui 

järelevalveasutusele esitatakse teade 

hiljem kui 24 tunni jooksul, esitatakse 

teates selle kohta põhjendus. 

1. Vastutav töötleja teavitab 

järelevalveasutust isikuandmetega seotud 

rikkumisest põhjendamatu viivituseta, kui 

tegemist on isikuandmetega seotud 

rikkumisega, mis hõlmab isikuandmete 

eriliike, ametisaladuse alla käivaid 

isikuandmeid, kuritegudega või 

kuriteokahtlusega seotud isikuandmeid 

või panga- või krediitkaardikontoga 

seotud isikuandmeid ning mis on tõsiseks 

ohuks andmesubjekti õigustele või 

õigustatud huvidele. 

 

Muudatusettepanek  246 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 

teavitab volitatud töötleja vastutavat 

töötlejat isikuandmetega seotud 

rikkumisest kohe pärast selle avastamist. 

2. Vastavalt artikli 26 lõike 2 punktile f 

teavitab volitatud töötleja vastutavat 

töötlejat isikuandmetega seotud 

rikkumisest põhjendamatu viivituseta 

pärast selle tuvastamist, kui selline 

rikkumine võib tõenäoliselt tuua kaasa 

õiguslikke tagajärgi, mis kahjustavad 

andmesubjekti eraelu puutumatust. 

 

Muudatusettepanek  247 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) kirjeldada vastutava töötleja kavandatud 

või võetud meetmeid isikuandmetega 

seotud rikkumise lahendamiseks. 

e) kirjeldada vastutava töötleja kavandatud 

või võetud meetmeid isikuandmetega 

seotud rikkumise lahendamiseks ja/või 

selle mõju leevendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  248 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 

isikuandmetega seotud rikkumised, 

sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 

ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 

peavad võimaldama järelevalveasutusel 

kontrollida käesolevas artiklis sätestatud 

nõuete täitmist. Dokumentides esitatakse 

ainult nimetatud eesmärgi kohane teave. 

4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik 

isikuandmetega seotud rikkumised, 

sealhulgas rikkumise asjaolud, nende mõju 

ja võetud parandusmeetmed. Dokumendid 

peavad olema piisavad, et võimaldada 

järelevalveasutusel kontrollida käesolevas 

artiklis sätestatud nõuete täitmist. 

Dokumentides esitatakse ainult nimetatud 

eesmärgi kohane teave. 

 

Muudatusettepanek  249 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 

rikkumise tuvastamise kriteeriume ning 

olukordi, mille puhul vastutav töötleja ja 

volitatud töötleja on kohustatud 

isikuandmetega seotud rikkumisest 

teatama. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  250 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 6 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib kehtestada 

järelevalveasutusele esitatava teate 

tüüpvormi ja esitamise korra ning lõikes 4 

osutatud dokumentide vormi ja esitamise 

korra, sealhulgas tähtaja, mille 

möödumisel on lubatud neis esitatud teave 

kustutada. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusele. 

6. Komisjon võib kehtestada 

järelevalveasutusele esitatava teate 

tüüpvormi ja aruannete esitamise korra. 

 

Muudatusettepanek  251 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 

võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete 

ja tema eraelu kaitset, teavitab vastutav 

töötleja pärast artiklis 31 osutatud 

teavitamist sellest põhjendamatu viivituseta 

ka andmesubjekti. 

1. Kui isikuandmetega seotud rikkumine 

võib rikkuda andmesubjekti isikuandmete, 

tema eraelu, õiguste või õigustatud huvide 

kaitset, teavitab vastutav töötleja pärast 

artiklis 31 osutatud teavitamist sellest 

põhjendamatu viivituseta ka 

andmesubjekti. Rikkumist peetakse 

andmesubjekti isikuandmeid ja eraelu 

puutumatust kahjustavaks juhul, kui selle 

tulemuseks võib olla näiteks 

identiteedivargus või pettus, füüsiline 

kahju, märkimisväärne alandamine või 

maine kahjustamine. 

 

Muudatusettepanek  252 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 

esitatud teates kirjeldatakse 

isikuandmetega seotud rikkumise laadi 

ning esitatakse vähemalt artikli 31 lõike 3 

punktides b ja c nimetatud teave ja 

2. Andmesubjektile lõike 1 kohaselt 

esitatud teade on kõikehõlmav, selge ja 

igaühe jaoks arusaadav ning selles 
kirjeldatakse isikuandmetega seotud 

rikkumise laadi ning esitatakse vähemalt 

artikli 31 lõike 3 punktides b, c ja d 
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soovitused. nimetatud teave ja soovitused. 

 

Muudatusettepanek  253 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 

isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 

vastutav töötleja suudab 

järelevalveasutusele tõendada, et ta on 

rakendanud vajalikud tehnilised abinõud 

nende isikuandmete kaitsmiseks, mille 

suhtes rikkumine toime pandi. Selliste 

tehniliste kaitseabinõudega muudetakse 

andmed loetamatuks kõikidele 

juurdepääsuõiguseta isikutele. 

3. Andmesubjekti ei pea teavitama 

isikuandmetega seotud rikkumisest, kui 

rikkumine ei ole põhjustanud 

märkimisväärset kahju ja vastutav töötleja 

on rakendanud vajalikud tehnilised 

abinõud nende isikuandmete kaitsmiseks, 

mille suhtes rikkumine toime pandi. 

Selliste tehniliste kaitseabinõudega 

muudetakse andmed loetamatuks, 

kasutamiskõlbmatuks või anonüümseks 
kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele. 

 

Muudatusettepanek  254 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada kriteeriume ja nõudeid, mille 

alusel tehakse kindlaks, kas 

isikuandmetega seotud rikkumine võib 

kahjustada lõikes 1 osutatud 

isikuandmeid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  255 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 32 a 

 Muude organisatsioonide teavitamine 

isikuandmetega seotud rikkumisest 
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 Vastutav töötleja, kes teavitab 

andmesubjekti isikuandmetega seotud 

rikkumisest vastavalt artiklile 32, võib 

teavitada isikuandmetega seotud 

rikkumisest muud organisatsiooni, 

valitsusasutust või valitsusasutuse osa, kui 

selline organisatsioon, valitsusasutus või 

valitsusasutuse osa võib suuta vähendada 

sellest tulenevat kahju tekitamise ohtu või 

leevendada tekitatud kahju. Selline 

teavitamine ilma andmesubjekti 

teavitamata on lubatud, kui 

avalikustamise eesmärgiks on üksnes 

andmesubjektile rikkumisest tuleneva 

kahju tekitamise ohu vähendamine või 

sellise kahju leevendamine. 

 

Selgitus 

Paljudel juhtudel võivad muud organisatsioonid või valitsusasutused olla suutelised aitama 

leevendada kahju, mis võib andmesubjektile tekkida isikuandmetega seotud rikkumise 

tulemusel, kui neile sellisest rikkumisest ja sellega seotud asjaoludest teatatakse. 

 

Muudatusettepanek  256 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 4 – jagu 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ISIKUANDMETE KAITSELE 

AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 

EELNEV LUBA 

ISIKUANDMETE KAITSELE 

AVALDATAVA MÕJU HINNANG JA 

EELNEV TEAVITAMINE 

Selgitus 

Eelnevat luba vajavad menetlused on kulukad ja vastutava töötleja jaoks aeganõudvad ning 

nende lisandväärtus eelneva teavitamise süsteemiga võrreldes võib olla andmekaitse 

seisukohast küsitav. Piisab eelnevast teavitamisest, mis annaks järelevalveasutusele 

võimaluse reageerida ja tegutseda, ning see tagab ka kasutajasõbraliku isikuandmete kaitse 

menetluse. 

 

Muudatusettepanek  257 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 

laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 

andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 

vastutav töötleja või tema nimel tegutsev 

volitatud töötleja kavandatavate 

töötlemistoimingute mõju isikuandmete 

kaitsele. 

1. Kui töötlemistoimingud ohustavad oma 

laadi, ulatuse või eesmärkide tõttu 

andmesubjektide õigusi ja vabadusi, hindab 

vastutav töötleja kavandatavate 

töötlemistoimingute mõju isikuandmete 

kaitsele. Endast sarnaseid ohte kujutavate 

töötlemistoimingute kogumiga 

tegelemiseks piisab ühest hindamisest. 

VKEdelt nõutakse vaid mõju hindamist 

kolme aasta möödumisel alates nende 

asutamisest, kui andmetöötlus on nende 

põhitegevus. 

 

Muudatusettepanek  258 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud ohtu kujutavad endast 

eelkõige järgmised töötlemistoimingud: 

2. Lõikes 1 osutatud ohtu kujutavad endast 

järgmised töötlemistoimingud: 

Selgitus 

Õiguskindluse huvides on vaja selgelt ja ammendavalt kehtestada, millised on konkreetsed 

ohud. 

 

Muudatusettepanek  259 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) automatiseeritud andmetöötlusel 

põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 

põhjalik analüüsimine, et hinnata või 

prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 

olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 

usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 

teha andmesubjekti jaoks õiguslike 

tagajärgedega või teda oluliselt mõjutavaid 

otsuseid; 

a) automatiseeritud andmetöötlusel 

põhinev füüsilise isiku süstemaatiline ja 

põhjalik analüüsimine, et hinnata või 

prognoosida füüsilise isiku majanduslikku 

olukorda, asukohta, tervist, eelistusi, 

usaldusväärsust ja käitumist eesmärgiga 

teha andmesubjekti jaoks kahjulike 

õiguslike tagajärgedega otsuseid, kaasa 

arvatud käesoleva määruse artikli 20 

lõikes 1 osutatud täiendavad 
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 ET 

töötlemistoimingud; 

 

Muudatusettepanek  260 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 

rassilist ja etnilist päritolu käsitleva või 

tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 

teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 

vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 

andmete töötlemise eesmärk on võtta 

meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 

paljusid üksikisikuid; 

b) seksuaalelu, tervislikku seisundit, 

poliitilisi seisukohti, usulisi veendumusi, 

süüdimõistvaid kohtuotsuseid, rassilist ja 

etnilist päritolu käsitleva või 

tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku 

teabe töötlemine ning epidemioloogilised, 

vaimu- ja nakkushaiguste uuringud, kui 

andmete töötlemise eesmärk on võtta 

meetmeid või teha otsuseid, mis käsitlevad 

paljusid üksikisikuid; 

 

Muudatusettepanek  261 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 

töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 

andmesubjektide õigusi ja vabadusi 

ähvardavate ohtude hinnangut, ohtude 

kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 

kaitsemeetmed, isikuandmete kaitseks ja 

käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 

võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 

mehhanisme, võttes arvesse 

andmesubjektide ja teiste asjaomaste 

isikute õigusi ja õigustatud huvi. 

3. Hindamine hõlmab vähemalt kavandatud 

töötlemistoimingute üldist kirjeldust, 

andmesubjektide õigusi ja vabadusi 

ähvardavate ohtude hinnangut, kaasa 

arvatud toimingus sisalduv või selle 

tulemusena suurenev 

diskrimineerimisoht, ohtude 

kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid, 

kaitsemeetmeid, isikuandmete kaitseks ja 

käesoleva määruse järgimise tõendamiseks 

võetavaid turbemeetmeid ja rakendatavaid 

mehhanisme, võttes arvesse 

andmesubjektide ja teiste asjaomaste 

isikute õigusi ja õigustatud huvi ning 

võttes arvesse ka nüüdisaegset 

tehnoloogiat ja nüüdisaegseid meetodeid, 

mille abil on võimalik parandada 

kodanike eraelu puutumatust. Euroopa 

suuniste olemasolu korral võetakse neid 
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mõju hindamisel arvesse. 

 

Muudatusettepanek  262 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Vastutav töötleja küsib 

andmesubjektide või nende esindajate 

seisukohti kavandatud töötlemise kohta, 

ilma et see piiraks kaubandus- või avalike 

huvide kaitset ja töötlemistoimingute 

turvalisust. 

välja jäetud 

Selgitus 

Vastutavatele töötlejatele oleks andmesubjektide seisukohtade küsimine ebaproportsionaalne 

koormus. 

 

Muudatusettepanek  263 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 

asutus või organ ja kui töötlemine on 

vajalik artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 

seadusjärgse kohustuse täitmiseks ning 

selliste töötlemistoimingute tegemise 

eeskirjad ja kord on ette nähtud liidu 

õigusaktidega, siis lõikeid 1–4 ei 

kohaldata, välja arvatud juhul, kui 

liikmesriigid peavad vajalikuks sellise 

hindamise läbi viia enne 

töötlemistoimingute alustamist. 

5. Kui vastutav töötleja on avaliku sektori 

asutus või organ või kui andmeid töötleb 

muu organ, kellele on usaldatud vastutus 

avaliku teenistuse ülesannete täitmise 

eest, ja kui töötlemine on vajalik artikli 6 

lõike 1 punktis c osutatud seadusjärgse 

kohustuse täitmiseks ning selliste 

töötlemistoimingute tegemise eeskirjad ja 

kord on ette nähtud liidu õigusaktidega, siis 

lõikeid 1–4 ei kohaldata, välja arvatud 

juhul, kui liikmesriigid peavad vajalikuks 

sellise hindamise läbi viia enne 

töötlemistoimingute alustamist. 

Selgitus 

Selle, kas andmete mõju hindamise eeskirju kohaldatakse, peaks määrama osutatava teenuse 

olemus, mitte seda teenust osutava organi olemus. Näiteks usaldatakse avalike teenuste 

osutamine sageli erasektori organisatsioonidele. Avalike teenuste osutamisel peaks kehtima 
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ühtne lähenemisviis, olenemata sellest, kas teenust osutav organ on avaliku sektori asutus või 

organ või lepinguline erasektori organisatsioon. 

 

Muudatusettepanek  264 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõigetes 1 ja 2 osutatud 

töötlemistoimingutega seotud konkreetse 

ohu tuvastamise kriteeriume ja tingimusi 

ning lõikes 3 osutatud hindamisnõudeid, 

sealhulgas skaleeritavuse, kontrollitavuse 

ja auditeeritavuse tingimusi. Seejuures 

kaalub komisjon konkreetsete meetmete 

kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete jaoks. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  265 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon võib kehtestada lõikes 3 

osutatud hindamise ja hinnangu 

kontrollitavuse ja auditeeritavuse nõuded 

ja korra. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu vastavalt artikli 87 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusele. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  266 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Isikuandmete kaitsele avaldatava 

mõju hinnanguid käsitatakse 
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konfidentsiaalsete teadetena. 

Selgitus 

See säte on oluline ettevõtjate kartuste vaigistamiseks selles suhtes, et ärisaladusega kaitstud 

innovatiivsed uued protsessid võidakse avalikkusele teatavaks teha. 

 

Muudatusettepanek  267 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelnev luba ja konsulteerimine Eelnev konsulteerimine 

Selgitus 

Õigusaktisisene järjepidevus, võttes arvesse põhjenduses 70 esitatud eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  268 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastavalt vajadusele kas vastutav 

töötleja või volitatud töötleja taotleb 

järelevalveasutuselt loa enne 

isikuandmete töötlemise algust, et 

kavandatud töötlemine vastaks käesoleva 

määruse nõuetele ning eelkõige 

vähendamaks andmesubjekti jaoks ohtu, 

et vastutav töötleja või volitatud töötleja 

võtab vastu artikli 42 lõike 2 punktis d 

osutatud lepingusätted või jätab 

isikuandmete edastamisel kolmandasse 

riiki või rahvusvahelisele 

organisatsioonile õiguslikult siduva 

dokumendiga kehtestamata artikli 42 

lõikes 5 osutatud kaitsemeetmed. 

välja jäetud 

Selgitus 

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 

of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 

authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
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and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 

Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 

compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 

ability to develop and release to the market new products and services which benefit 

consumers and the economy. 

 

Muudatusettepanek  269 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastutav töötleja või tema nimel 

tegutsev volitatud töötleja konsulteerib 

järelevalveasutusega enne isikuandmete 

töötlemise algust, et tagada kavandatud 

töötlemise vastavus käesoleva määruse 

nõuetele ning vähendada 

andmesubjektidele tekkivat ohtu, kui: 

2. Vastutav töötleja või tema nimel 

tegutsev volitatud töötleja võib 

konsulteerida järelevalveasutusega enne 

isikuandmete eriliikide töötlemise algust, 

et tagada kavandatud töötlemise vastavus 

käesoleva määruse nõuetele ning 

vähendada andmesubjektidele tekkivat 

ohtu, kui: 

 

Muudatusettepanek  270 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) järelevalveasutus peab vajalikuks 

eelnevalt konsulteerida selliste lõike 4 

kohaselt kindlaksmääratud 
töötlemistoimingute küsimustes, mis oma 

olemuse, ulatuse ja/või eesmärgi tõttu 

võivad tõenäoliselt ohustada 

andmesubjektide õigusi ja vabadusi. 

b) järelevalveasutus peab vajalikuks 

eelnevalt konsulteerida selliste 

töötlemistoimingute küsimustes, mis oma 

olemuse, ulatuse ja/või eesmärgi tõttu 

võivad tõenäoliselt ohustada 

andmesubjektide õigusi ja vabadusi. 

Selgitus 

Vt lõike 4 väljajätmise selgitust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui järelevalveasutus on seisukohal, et 

töötlemine ei vasta käesoleva määruse 

nõuetele, eelkõige kui töötlemisega 

kaasnevad ohud ei ole piisavalt kindlaks 

tehtud ega leevendatud, keelab ta 

kavandatud töötlemise ja teeb ettepanekud 

töötlemise vastavusseviimiseks määrusega. 

3. Kui pädev järelevalveasutus teeb 

kooskõlas oma volitustega kindlaks, et 

töötlemine ei vasta käesoleva määruse 

nõuetele, eelkõige kui töötlemisega 

kaasnevad ohud ei ole piisavalt kindlaks 

tehtud ega leevendatud, keelab ta 

kavandatud töötlemise ja teeb ettepanekud 

töötlemise vastavusseviimiseks määrusega. 

Sellise otsuse suhtes on võimalik esitada 

pädevale kohtule edasikaebus ja seda ei 

saa edasikaebamise ajal jõustada, välja 

arvatud juhul, kui töötlemine toob 

andmesubjektide jaoks kaasa kohese 

tõsise kahju. 

 

Muudatusettepanek  272 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Järelevalveasutus koostab ja 

avalikustab loetelu töötlemistoimingutest, 

mille suhtes kohaldatakse lõike 2 punktis 

b sätestatud eelnevat konsulteerimist. 

Järelevalveasutus edastab loetelud 

Euroopa Andmekaitsenõukogule. 

välja jäetud 

Selgitus 

Tulemuslikuks rakendamiseks halduslikult liiga keeruline, pidades eelkõige silmas vajadust, 

et määrus ei tohi olla valdkondlik ja peab olema tulevikukindel. 

 

Muudatusettepanek  273 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui lõikes 4 sätestatud loetelu hõlmab 

töötlemistoimingud, mis on seotud kaupade 

5. Kui töötlemistoimingud on seotud 

kaupade või teenuste pakkumisega 
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või teenuste pakkumisega 

andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 

andmesubjektide käitumise kontrollimisega 

või kui töötlemistoimingud võivad oluliselt 

mõjutada isikuandmete vaba liikumist 

Euroopa Liidus, kohaldab 

järelevalveasutus enne loetelu 

vastuvõtmist artiklis 57 osutatud 

järjepidevuse mehhanismi. 

andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 

andmesubjektide käitumise kontrollimisega 

või kui töötlemistoimingud võivad oluliselt 

mõjutada isikuandmete vaba liikumist 

Euroopa Liidus, kohaldab 

järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 

järjepidevuse mehhanismi. 

Selgitus 

Suunab järjepidevuse mehhanismi kooskõlas artikli 58 lõike 2 muudatusettepanekutega sinna, 

kus see on kõige asjakohasem. 

 

Muudatusettepanek  274 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 

esitab järelevalveasutustele isikuandmete 

kaitsele avaldatava mõju hinnangu, nagu 

sätestatud artiklis 33, ja taotluse korral ka 

muu teabe, mille alusel järelevalveasutus 

saab hinnata, kas töötlemine, eelkõige 

andmesubjekti isikuandmete kaitset 

ohustavate tegurite suhtes võetavad 

meetmed ja pakutavad kaitsemeetmed 

vastavad käesolevale määrusele. 

6. Vastutav töötleja esitab 

järelevalveasutustele isikuandmete kaitsele 

avaldatava mõju hinnangu, nagu sätestatud 

artiklis 33, ja taotluse korral ka muu teabe, 

mille alusel järelevalveasutus saab hinnata, 

kas töötlemine, eelkõige andmesubjekti 

isikuandmete kaitset ohustavate tegurite 

suhtes võetavad meetmed ja pakutavad 

kaitsemeetmed vastavad käesolevale 

määrusele. 

Selgitus 

Selleks et tagada õiguskindlus ja anda järelevalveasutustele võimalus paremaks jõustamiseks 

ning vastavalt põhjendusele 62, milles nõutakse vastutusvaldkondade selget jaotamist 

käesolevas määruses, peaks järelevalveasutuselt eelneva loa küsimine ja temaga 

konsulteerimine olema ainult vastutava töötleja kohustus. See loob nii ettevõtete kui ka 

järelevalveasutuste jaoks palju selgema raamistiku. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõike 2 punktis a osutatud 

märkimisväärse ohu tuvastamise 

kriteeriume ja nõudeid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  276 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Komisjon võib kehtestada lõigetes 1 ja 2 

osutatud eelneva loa ja konsultatsioonide 

ning järelevalveasutuste lõike 6 alusel 

teavitamise tüüpvormid ja korra. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

9. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 

osutatud eelnevate konsultatsioonide ning 

järelevalveasutuste lõike 6 alusel 

teavitamise tüüpvormid ja korra. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

vastavalt artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusele. 

 

Muudatusettepanek  277 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 

määravad ametisse andmekaitseametniku, 

kui: 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

määravad ametisse 

andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametniku, kui: 

 

Muudatusettepanek  278 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 

põhitegevuse moodustavad 

c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 

põhitegevuse moodustavad 
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töötlemistoimingud, mille laad, ulatus 

ja/või eesmärk tingivad andmesubjektide 

korrapärase ja süstemaatilise järelevalve. 

töötlemistoimingud, mille laad, ulatus 

ja/või eesmärk tingivad andmesubjektide 

korrapärase ja süstemaatilise järelevalve. 

Põhitegevus määratletakse tegevusena, 

kus 50 % andmemüügist teenitavast 

aastakäibest või tulust saadakse 

kõnealustest andmetest. Andmekaitsega 

seoses käsitatakse kõrvaltegevusena 

andmetöötlustoiminguid, mis 

moodustavad ettevõtte käibest vähem kui 

50 %. 

Selgitus 

Andmekaitseametnike määramine peaks olema vajalik üksnes juhul, kui ettevõtte põhitegevus 

on seotud isikuandmete töötlemisega. 

 

Muudatusettepanek  279 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui vastutav töötleja või volitatud 

töötleja on avaliku sektori asutus või organ, 

võib mitme üksuse jaoks määrata ühe 

andmekaitseametniku olenevalt avaliku 

sektori asutuse või organi 

organisatsioonilisest struktuurist. 

3. Kui vastutav töötleja või volitatud 

töötleja on avaliku sektori asutus või organ, 

võib mitme üksuse jaoks määrata ühe 

andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametniku olenevalt avaliku 

sektori asutuse või organi 

organisatsioonilisest struktuurist. 

 

Muudatusettepanek  280 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

lähtuvad andmekaitseametniku määramisel 

tema kutseoskustest, eelkõige isikuandmete 

kaitse alaste õigusaktide ja tava tundmisest 

ning suutlikkusest täita artiklis 37 osutatud 

ülesandeid. Erialateadmised määratakse 

kindlaks eelkõige vastavalt andmete 

5. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

võivad lähtuda andmekaitseametniku 

määramisel tema kutseoskustest, eelkõige 

isikuandmete kaitse alaste õigusaktide ja 

tava tundmisest ning suutlikkusest täita 

artiklis 37 osutatud ülesandeid. 

Erialateadmised määratakse kindlaks 
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töötlemise laadile ja vastutava töötleja ja 

volitatud töötleja töödeldavate 

isikuandmete kaitsmise nõuetele. 

eelkõige vastavalt andmete töötlemise 

laadile ja vastutava töötleja ja volitatud 

töötleja töödeldavate isikuandmete 

kaitsmise nõuetele. 

 

Muudatusettepanek  281 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

tagavad, et andmekaitseametniku muud 

ametiülesanded on kooskõlas tema 

isikuandmete kaitse alaste ülesannete ja 

kohustustega ega põhjusta huvide konflikti. 

6. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

tagavad, et andmekaitseorganisatsiooni 

või andmekaitseametniku muud 

ametiülesanded on kooskõlas tema 

isikuandmete kaitse alaste ülesannete ja 

kohustustega ega põhjusta huvide konflikti. 

 

Muudatusettepanek  282 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 

määravad andmekaitseametniku vähemalt 

kaheaastaseks ametiajaks. 

Andmekaitseametniku võib ametisse tagasi 

nimetada. Andmekaitseametniku võib 

tema ametiaja jooksul ametist kõrvaldada 

ainult juhul, kui ta enam ei vasta 

kohustuste täitmiseks esitatavatele 

tingimustele. 

7. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 

määravad andmekaitseametniku vähemalt 

kaheaastaseks ametiajaks. 

Andmekaitseametniku võib ametisse tagasi 

nimetada. 

Selgitus 

Nagu kõiki muid töötajaid, peaks ka andmekaitseametnikku olema võimalik ametist 

kõrvaldada, kui ta juhtkonna antud ülesandeid ei täida. Juhtkond otsustab, kas ta on palgatud 

isikuga rahul või ei. 

 

Muudatusettepanek  283 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Andmesubjektidel on õigus pöörduda 

andmekaitseametniku poole kõigis 

küsimustes, mis on seotud nende 

isikuandmete töötlemisega, ning taotleda 

käesolevast määrusest tulenevate õiguste 

kasutamist. 

10. Andmesubjektidel on õigus pöörduda 

andmekaitseorganisatsiooni või 
andmekaitseametniku poole kõigis 

küsimustes, mis on seotud nende 

isikuandmete töötlemisega, ning taotleda 

käesolevast määrusest tulenevate õiguste 

kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  284 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Komisjoni volitatakse vastavalt 

artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada lõike 1 punktis c 

osutatud vastutava töötleja ja volitatud 

töötleja põhitegevuse määratlemise 

kriteeriume ja nõudeid ning lõikes 5 

osutatud andmekaitseametniku 

kutseoskuse nõudeid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  285 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

tagavad andmekaitseametniku 

nõuetekohase ja õigeaegse kaasamise 

kõikidesse isikuandmete kaitse 

küsimustesse. 

1. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 

tegevjuhtkond toetab 

andmekaitseorganisatsiooni või 

andmekaitseametnikku oma ülesannete 

täitmisel ning annab tema käsutusse 

töötajad, ruumid, seadmed ja muud 

artiklis 37 osutatud kohustuste ja 

ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

tagavad, et andmekaitseametnik on oma 

ülesannete ja kohustuste täitmisel 

sõltumatu ega saa oma tööülesannete 

täitmisel juhtnööre. Andmekaitseametnik 

allub otse vastutava töötleja või volitatud 

töötleja juhtkonnale. 

2. Andmekaitseorganisatsioon ja 

andmekaitseametnik täidavad oma 

ülesandeid ja kohustusi sõltumatult ning 

alluvad otse vastutava töötleja või 

volitatud töötleja juhtkonnale. 

 

Muudatusettepanek  287 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastutava töötleja ja volitatud töötleja 

toetavad andmekaitseametnikku tema 

ülesannete täitmisel, andes tema käsutusse 

töötajad, ruumid, seadmed ja muud artiklis 

37 osutatud kohustuste ja ülesannete 

täitmiseks vajalikud vahendid. 

3. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

toetavad andmekaitseorganisatsiooni või 

andmekaitseametnikku tema ülesannete 

täitmisel, andes tema käsutusse töötajad, 

ruumid, seadmed ja muud artiklis 37 

osutatud kohustuste ja ülesannete 

täitmiseks vajalikud vahendid. 

 

Muudatusettepanek  288 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

annavad andmekaitseametnikule vähemalt 

järgmised ülesanded: 

1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 

annavad andmekaitseorganisatsioonile või 

andmekaitseametnikule vähemalt 

järgmised ülesanded: 

 

Muudatusettepanek  289 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat 

ja volitatud töötlejat seoses nende 

kohustustega, mis tulenevad käesolevast 

määrusest, ning oma tegevus ja saadud 

vastused dokumenteerida; 

a) suurendada teadlikkust, teavitada ja 

nõustada vastutavat töötlejat ja volitatud 

töötlejat seoses nende kohustustega, mis 

tulenevad käesolevast määrusest, ning oma 

tegevus ja saadud vastused 

dokumenteerida; 

 

Muudatusettepanek  290 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) jälgida käesoleva määruse, eelkõige 

isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitse, 

andmeturbe, andmesubjektide teavitamise 

ning andmesubjektide poolt nende 

käesolevast määrusest tulenevate õiguste 

kasutamiseks esitatavate taotluste kohta 

kehtestatud nõuete rakendamist ja 

kohaldamist; 

c) jälgida käesoleva määruse järgimist; 

 

Muudatusettepanek  291 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) jälgida isikuandmetega seotud 

rikkumiste dokumenteerimist ning neist 

teavitamist vastavalt artiklitele 31 ja 32; 

e) töötada välja protsessid isikuandmetega 

seotud rikkumiste jälgimiseks, 

dokumenteerimiseks ning neist 

teavitamiseks vastavalt artiklitele 31 ja 32; 

 

Muudatusettepanek  292 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) jälgida isikuandmete kaitsele avaldatava 

mõju hinnangu koostamist vastutava 

f) töötada välja protsessid, et jälgida 

isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 
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töötleja ja volitatud töötleja poolt ning 

eelneva loa taotlemist ja eelneva 

konsulteerimise kohaldamist, kui seda 

nõutakse vastavalt artiklitele 33 ja 34; 

hinnangu koostamist vastutava töötleja ja 

volitatud töötleja poolt ning eelneva loa 

taotlemist ja eelneva konsulteerimise 

kohaldamist, kui seda nõutakse vastavalt 

artiklitele 33 ja 34; 

 

Muudatusettepanek  293 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) tagada vastutusmeetmete olemasolu 

artikli 22 lõike 2 punktide c–e d 

tähenduses; 

Selgitus 

Muudatusettepanek selgitab andmekaitseametniku keskset rolli tippjuhtkonnani viivas 

vastutusahelas. 

 

Muudatusettepanek  294 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) jälgida järelevalveasutuse taotlustele 

vastamist ja oma pädevuse piires ka 

temaga koostöö tegemist vastavalt 

järelevalveasutuse taotlusele või 

andmekaitseametniku omal algatusel; 

g) aidata vastata järelevalveasutuse 

taotlustele ja oma pädevuse piires ka teha 

temaga koostööd vastavalt 

järelevalveasutuse taotlusele või 

andmekaitseametniku omal algatusel; 

 

Muudatusettepanek  295 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 

eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 

kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 

isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 

kasutuselevõttu, et andmesubjektid saaksid 

kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 

1. Liikmesriigid ja komisjon töötavad koos 

vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate 

ja muude sidusrühmadega, et toetada 
eelõige Euroopa tasandil isikuandmete 

kaitse sertifitseerimise mehhanismide ning 

isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 
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volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 

kaitse taset. Isikuandmete kaitse 

sertifitseerimise mehhanismid aitavad 

kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 

kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 

ja töötlemistoimingute laadi. 

kasutuselevõttu, et andmesubjektid ja 

liikmesriikide ametiasutused saaksid 

kiiresti hinnata vastutavate töötlejate ja 

volitatud töötlejate pakutavat isikuandmete 

kaitse taset. Isikuandmete kaitse 

sertifitseerimise mehhanismid aitavad 

kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele 

kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 

ja töötlemistoimingute laadi. 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek soosib ja võimaldab sellise süsteemi loomist, milles 

reguleerivad asutused akrediteerivad sõltumatuid hindajaid nii kogu ettevõtet hõlmavaks 

hindamiseks kui teatava toote või tehnoloogia hindamiseks. 

 

Muudatusettepanek  296 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Isikuandmete kaitse sertifitseerimise 

mehhanismid on vabatahtlikud, 

taskukohased ning ligipääsetavad 

protsessi kaudu, mis on läbipaistev ja ei 

ole põhjendamatult koormav. Samuti on 

kõnealused mehhanismid tehnoloogiliselt 

neutraalsed ja neid on võimalik üleilmselt 

kohaldada ning need aitavad kaasa 

käesoleva määruse nõuetekohasele 

kohaldamisele, võttes arvesse eri sektorite 

ja erinevate töötlemistoimingute eripära. 

Selgitus 

Sertifitseerimismehhanismid tuleks kavandada selliselt, et nad on tulemuslikud, kuid mitte 

ülemäära bürokraatlikud või koormavad. 

 

Muudatusettepanek  297 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 

kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 

sealhulgas sertifikaadi andmise ja 

tühistamise ning liidus ja kolmandates 

riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 

kriteeriume ja nõudeid. 

2. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 1 osutatud isikuandmete 

kaitse sertifitseerimise mehhanismide, 

sealhulgas sertifikaadi andmise ja 

tühistamise ning liidus ja kolmandates 

riikides tunnustamise suhtes kohaldatavaid 

kriteeriume ja nõudeid, tingimusel et need 

meetmed on tehnoloogiliselt neutraalsed. 

 

Muudatusettepanek  298 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Sertifitseerimismehhanismide ning 

isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 

kasutuselevõtu edendamiseks ja 

tunnustamiseks võib komisjon kehtestada 

sertifitseerimismehhanismide ning 

isikuandmete kaitse pitserite ja märgiste 

tehnilised standardid. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu artikli 88 

artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  299 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 

konkreetse sektori kehtivad asjaomased 

õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 

riigikaitse, riigi julgeoleku ja 

kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 

kõnealuses riigis või rahvusvahelises 

organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 

ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 

a) õigusriigi põhimõte, nii üldised kui ka 

konkreetse sektori kehtivad asjaomased 

õigusaktid, sealhulgas avaliku korra, 

riigikaitse, riigi julgeoleku ja 

kriminaalõigusega seotud õigusaktid, 

samuti nende õigusaktide rakendamine, 
kõnealuses riigis või rahvusvahelises 

organisatsioonis järgitavad ametieeskirjad 
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kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 

andmesubjektide halduslikud ja 

õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 

elavate andmesubjektide puhul, kelle 

isikuandmeid edastatakse; 

ja turvameetmed ning samuti kehtivad ja 

kohtulikult kaitstavad õigused, sealhulgas 

andmesubjektide halduslikud ja 

õiguskaitsevahendid, eelkõige nende liidus 

elavate andmesubjektide puhul, kelle 

isikuandmeid edastatakse; 

 

Muudatusettepanek  300 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kui komisjonil on mis tahes muu 

allika jälgimise põhjal alust arvata, et riik 

või rahvusvaheline organisatsioon, kelle 

suhtes on vastu võetud lõike 3 kohane 

otsus, ei taga enam piisavat kaitse taset 

lõike 2 tähenduses, vaatab ta kõnealuse 

otsuse läbi. 

 

Muudatusettepanek  301 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 

kohast otsust, võib vastutav töötleja või 

volitatud töötleja edastada isikuandmeid 

kolmandale riigile või rahvusvahelisele 

organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav 

töötleja või volitatud töötleja on õiguslikult 

siduvas dokumendis sätestanud 

isikuandmete kaitseks asjakohased 

kaitsemeetmed. 

1. Kui komisjon ei ole teinud artikli 41 

kohast otsust või kui ta otsustab, et kolmas 

riik, kolmanda riigi territoorium või 

töötlemissektor või rahvusvaheline 

organisatsioon ei taga piisavat kaitsetaset 

vastavalt käesoleva artikli lõikele 5, võib 

vastutav töötleja või volitatud töötleja 

edastada isikuandmeid kolmandale riigile 

või rahvusvahelisele organisatsioonile, kes 

edastab andmeid rahvusvaheliselt, üksnes 

juhul, kui vastutav töötleja või volitatud 

töötleja on õiguslikult siduvas dokumendis 

sätestanud isikuandmete kaitseks 

asjakohased kaitsemeetmed, ja kui see on 

mõjuhindamise põhjal asjakohane, siis 

juhul, kui vastutav või volitatud töötleja 

on kindlaks teinud, et andmete vastuvõtja 

kolmandas riigis täidab kõrgeid 



 

PE496.562v02-00 132/176 AD\927816ET.doc 

ET 

andmekaitse standardeid. 

 Nende kaitsemeetmetega tagatakse 

vähemalt artiklis 5 kehtestatud 

isikuandmete töötlemise põhimõtete 

järgimine ja III peatükis kehtestatud 

andmesubjekti õigused. 

 

Muudatusettepanek  302 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 

mille on vastu võtnud komisjon. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt või 

b) niisugustele isikuandmete kaitse 

standardklauslitele andmete vastutava 

töötleja või volitatud töötleja ja vastuvõtja 

vahel, kes võib olla volitatud alamtöötleja, 

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 

(EMP), mis võivad sisaldada 

standardtingimusi andmete edasise 

edastamise kohta väljaspool Euroopa 

Majanduspiirkonda ning mille on vastu 

võtnud komisjon. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu artikli 87 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt või 

Selgitus 

See on oluline täiendus, et selgitada vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja volitatud 

alamtöötlejate vahelist suhet andmete rahvusvahelise edastamise kontekstis. 

 

Muudatusettepanek  303 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) isikuandmete kaitse standardklauslitele, 

mille on vastu võtnud järelevalveasutus 

vastavalt artiklis 57 osutatud järjepidevuse 

mehhanismile pärast seda, kui komisjon on 

need artikli 62 lõike 1 punkti b kohaselt 

c) niisugustele isikuandmete kaitse 

standardklauslitele andmete vastutava 

töötleja või volitatud töötleja ja vastuvõtja 

vahel, kes võib olla volitatud alamtöötleja, 

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, 

mis võivad sisaldada standardtingimusi 
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tunnistanud üldkehtivaks, või andmete edasise edastamise kohta 

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 

ning mille on vastu võtnud 

järelevalveasutus vastavalt artiklis 57 

osutatud järjepidevuse mehhanismile pärast 

seda, kui komisjon on need artikli 62 lõike 

1 punkti b kohaselt tunnistanud 

üldkehtivaks, või 

Selgitus 

See on oluline täiendus, et selgitada vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja volitatud 

alamtöötlejate vahelist suhet andmete rahvusvahelise edastamise kontekstis. 

 

Muudatusettepanek  304 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vastutava töötleja või volitatud töötleja 

ja järelevalveasutuse poolt vastavalt lõikele 

4 volitatud andmesaaja vahelistele 

lepingutingimustele. 

d) vastutava töötleja või volitatud töötleja 

ja järelevalveasutuse poolt vastavalt lõikele 

4 volitatud andmesaaja vahelistele 

lepingutingimustele või 

 

Muudatusettepanek  305 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) vastutava töötleja või volitatud 

töötleja ja andmete vastuvõtja vahelise 

lepingu tingimustele, mis täiendavad 

käesoleva lõike punktides b ja c osutatud 

isikuandmete kaitse standardklausleid 

ning millele pädev järelevalveasutus on 

vastavalt lõikele 4 loa andnud; 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek annaks organisatsioonidele stiimuli regulatiivsetest 

põhinõuetest kaugemale minekuks ja selliste süsteemide nagu „andmepitser” või 

„usaldusmärk” järgimiseks. 
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Muudatusettepanek  306 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) ajaloo- ja statistikauurimuste või 

teadustöö eesmärgil artikli 83 lõikes 4 

osutatud meetmetele. 

 

Muudatusettepanek  307 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõike 2 punktides a, b või c osutatud 

isikuandmete kaitse standardklauslitel või 

siduvatel ettevõtluseeskirjadel põhineva 

edastamise puhul ei ole täiendavat luba 

vaja. 

3. Lõike 2 punktidel a, b, c või e põhineva 

edastamise puhul ei ole täiendavat luba 

vaja. 

Selgitus 

Teadustöö eesmärgil tuleks täiendava halduskoormuseta lubada võtme ja koodiga varustatud 

andmete edastamist, mida kolmandates riikides paiknevad vastuvõtjad ei saa uuesti tuvastada 

ega hakka seda tegema. 

 

Muudatusettepanek  308 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui edastamine põhineb käesoleva 

artikli lõike 2 punktis d osutatud 

lepingutingimustel, peab vastutav töötleja 

või volitatud töötleja saama 

järelevalveasutuselt eelneva loa vastavalt 

artikli 34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui 

edastamine on seotud töötlemisega, mis 

puudutab teise liikmesriigi või teiste 

4. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 

peab saama pädevalt järelevalveasutuselt 

käesolevale artiklile vastavaks 

edastamiseks eelneva loa vastavalt artikli 

34 lõike 1 punktile a. Juhul, kui edastamine 

on seotud töötlemisega, mis mõjutab 

märgatavalt isikuandmete vaba liikumist 

liidu piires, kohaldab pädev 
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liikmesriikide andmesubjekte või mis 
mõjutab märgatavalt isikuandmete vaba 

liikumist liidu piires, kohaldab 

järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 

järjepidevuse mehhanismi. 

järelevalveasutus artiklis 57 osutatud 

järjepidevuse mehhanismi. 

 

Muudatusettepanek  309 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 

võib otsustada võtta edastamisel aluseks 

lõike 2 punktides b ja c osutatud 

isikuandmete kaitse standardklauslid ning 

pakkuda lisaks nendele 

standardklauslitele täiendavaid, 

õiguslikult siduvaid kohustusi, mida 

kohaldatakse edastatud andmete suhtes. 

Sellistel juhtudel konsulteeritakse 

lisakohustuste osas eelnevalt pädeva 

järelevalveasutusega ning need 

täiendavad standardklausleid, mitte ei ole 

nendega otseselt või kaudselt vastuolus. 

Liikmesriigid, järelevalveasutused ja 

komisjon julgustavad täiendavate ja 

õiguslikult siduvate kohustuste 

kasutamist, pakkudes kõrgendatud 

kaitsemeetmeid võtvatele vastutavatele 

töötlejatele ja volitatud töötlejatele artikli 

39 kohaselt vastu võetud isikuandmete 

kaitse pitserit, märgist või mehhanismi. 

Selgitus 

Vastutavatel töötlejatel ja volitatud töötlejatel on sageli vahetud ja praktilised kogemused, 

mis näitavad, et täiendavad kaitsemeetmed võivad seoses nende edastatavate isikuandmetega 

olla asjakohased. Määrusega peaks julgustama vastutavaid töötlejaid ja volitatud töötlejaid 

pakkuma täiendavaid kaitsemeetmeid, kui need on asjakohased. Kõnealused täiendavad 

kohustused ei tohiks olla standardklauslitega vastuolus. 

 

Muudatusettepanek  310 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Käesoleva artikli lõike 2 punktis e 

osutatud täiendavate lepingutingimuste 

kasutamise julgustamiseks võivad 

pädevad asutused pakkuda kõnealuseid 

kaitsemeetmeid võtvatele vastutavatele 

töötlejatele ja volitatud töötlejatele 

vastavalt artiklile 39 vastu võetud 

isikuandmete kaitse pitserit, märgist või 

mehhanismi. 

Selgitus 

Muudatusettepanek, mis julgustab kasutama täiendavaid andmekaitse pitsereid või 

usaldusmärke. 

 

Muudatusettepanek  311 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Järelevalveasutus kehtestab kooskõlas 

artiklis 58 osutatud järjepidevuse 

mehhanismiga siduvad 

ettevõtluseeskirjad, tingimusel et need: 

1. Pädev järelevalveasutus annab 

ühekordse heakskiiduakti alusel 

kontsernile loa siduvateks 

ettevõtluseeskirjadeks. Kõnealused 

eeskirjad võimaldavad mitmekordset 

rahvusvahelist ettevõtetevahelist 

edastamist Euroopas ja väljaspool 

Euroopat, tingimusel et need: 

 

Muudatusettepanek  312 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) on õiguslikult siduvad ja neid 

kohaldatakse vastutava töötleja või 

volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 

liikme, sealhulgas nende töötajate suhtes 

a) on õiguslikult siduvad ja neid 

kohaldatakse vastutava töötleja või 

volitatud töötleja ettevõtjate rühma iga 

liikme ja nende väliste alltöövõtjate, 
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ning kõik täidavad neid; sealhulgas nende töötajate suhtes ning kõik 

täidavad neid; 

Selgitus 

Pilvandmetöötlusteenuste puhul kasutavad pilveteenuste osutajad ööpäevaringse teeninduse 

ja hoolduse tagamiseks konkreetse ülesande täitmiseks sageli väliseid alltöövõtjaid. Seetõttu 

peaks järelevalveasutus seda siduvates ettevõtluseeskirjades tunnustama. 

 

Muudatusettepanek  313 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 

kohtulikult kaitstavad õigused; 

b) sõnaselgelt annavad andmesubjektidele 

kohtulikult kaitstavad õigused ja on 

andmesubjektide jaoks läbipaistvad; 

 

Muudatusettepanek  314 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete 

struktuur ja kontaktandmed; 

a) ettevõtjate rühma ja selle liikmete ning 

nende väliste alltöövõtjate struktuur ja 

kontaktandmed; 

 

Muudatusettepanek  315 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 

artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 

õigusakte, millega täpsustatakse siduvate 

ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 

käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 

seoses nende heakskiitmise tingimustega, 

lõike 2 punktide b, d, e ja f kohaldamisega 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 

artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 

õigusakte, millega täpsustatakse siduvate 

ettevõtluseeskirjade tingimusi ja nõudeid 

käesoleva artikli tähenduses, eelkõige 

seoses nende heakskiitmise tingimustega, 

kaasa arvatud läbipaistvus 
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volitatud töötlejate poolt täidetavate 

siduvate ettevõtluseeskirjade suhtes ja 

täiendavate nõuetega, et tagada asjaomaste 

andmesubjektide isikuandmete kaitse. 

andmesubjektide jaoks, lõike 2 punktide b, 

d, e ja f kohaldamisega volitatud töötlejate 

poolt täidetavate siduvate 

ettevõtluseeskirjade suhtes ja täiendavate 

nõuetega, et tagada asjaomaste 

andmesubjektide isikuandmete kaitse. 

 

Muudatusettepanek  316 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandid Muud õiguspärased alused andmete 

rahvusvaheliseks edastamiseks 

 

Muudatusettepanek  317 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 

või artikli 42 kohaste asjaomaste 

kaitsemeetmete puudumise korral võib 

kolmandale riigile või rahvusvahelisele 

organisatsioonile isikuandmeid edastada 

ainult tingimusel, et: 

1. Artikli 41 kohase piisava kaitse otsuse 

puudumise korral või juhul, kui komisjon 

otsustab, et kolmas riik või territoorium 

või kolmanda riigi töötlemissektor või 

rahvusvaheline organisatsioon ei taga 

piisavat kaitsetaset vastavalt artikli 41 

lõikele 5, või artikli 42 kohaste asjaomaste 

kaitsemeetmete puudumise korral võib 

kolmandale riigile või rahvusvahelisele 

organisatsioonile isikuandmeid edastada 

ainult tingimusel, et: 

 

Muudatusettepanek  318 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 

vastutava töötleja või volitatud töötleja 

õigustatud huvi, mida esineb harva ja mis 

h) edastamine on vajalik, et kaitsta 

vastutava töötleja või volitatud töötleja 

õigustatud huvi, ning siis kui vastutav 
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ei ole mahukas, ning siis kui vastutav 

töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 

kõiki andmete edastamisega seotud 

asjaolusid ning sellele hinnangule 

tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 

vajaduse korral lisanud asjakohased 

kaitsemeetmed. 

töötleja või volitatud töötleja on hinnanud 

kõiki andmete edastamisega seotud 

asjaolusid ning sellele hinnangule 

tuginedes on seoses isikuandmete kaitsega 

vajaduse korral lisanud asjakohased 

kaitsemeetmed. 

Selgitus 

Tänapäeva ühiskonnas, kus andmed on väga olulised, ei ole mingit õigustust teha erandit 

mahukatele või sageli esinevatele edastamistele, sest see ei kajasta tegelikke andmevooge ja 

oleks seetõttu vastuolus andmete vaba liikumise eesmärgi saavutamisega. 

 

Muudatusettepanek  319 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 

peab olema tunnustatud liidu õigusaktides 

või liikmesriigi õiguses, mida vastutava 

töötaja suhtes kohaldatakse. 

5. Lõike 1 punktis d osutatud avalik huvi 

peab olema tunnustatud rahvusvahelistes 

konventsioonides, liidu õigusaktides või 

liikmesriigi õiguses, mida vastutava töötaja 

suhtes kohaldatakse. Seda erandit 

kasutatakse ainult juhuedastuste korral. 

Iga kord tuleb edastamise kõiki asjaolusid 

hoolikalt hinnata. 

 

Muudatusettepanek  320 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 

registreerivad hindamise ja ka käesoleva 

artikli lõike 1 punktis h osutatud 

asjakohased lisatud kaitsemeetmed 

artiklis 28 osutatud dokumentides ning 

teavitavad edastamisest järelevalveasutust. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  321 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse lõike 1 punktis d 

osutatud avalikust huvist tulenevaid 

kaalukaid põhjuseid ning samuti lõike 1 

punktis h osutatud asjakohaste 

kaitsemeetmete kriteeriume ja tingimusi. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  322 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik näeb ette ühe või mitu 

avaliku sektori asutust, kes vastutavad 

käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 

eest ja osalevad selle järjepideval 

kohaldamisel kogu liidus, et kaitsta 

füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi 

seoses nende isikuandmete töötlemisega ja 

hõlbustada isikuandmete vaba liikumist 

kogu liidus. Selleks teevad 

järelevalveasutused omavahel ja 

komisjoniga koostööd. 

1. Iga liikmesriik näeb ette juhtiva avaliku 

sektori järelevalveasutuse, kes vastutab 

käesoleva määruse kohaldamise järelevalve 

eest ja osaleb selle järjepideval 

kohaldamisel kogu liidus, et kaitsta 

füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi 

seoses nende isikuandmete töötlemisega ja 

hõlbustada isikuandmete vaba liikumist 

kogu liidus. Selleks teevad 

järelevalveasutused omavahel ja 

komisjoniga koostööd. 

Selgitus 

On ilmne, et tuleks näha ette juhtiv järelevalveasutus, et muuta ühtse kontaktpunkti asutamist 

sujuvamaks. 

 

Muudatusettepanek  323 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Igal järelevalveasutusel on õigus 

haldusõigusrikkumise korral kohaldada 

sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõigetes 4, 
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5 ja 6 osutatud rikkumiste puhul. 

Järelevalveasutusel on õigus kohaldada 

sanktsioone üksnes vastutavale töötlejale 

või volitatud töötlejale, kelle peamine 

tegevuskoht asub samas liikmesriigis, või 

vastavalt artiklitele 56 ja 57 juhul, kui 

peamise tegevuskoha järelevalveasutus ei 

võta meetmeid. 

Selgitus 

Muudatusettepanekus selgitatakse ja rõhutatakse järelevalveasutuste rolli sanktsioonide 

kohaldamises. 

 

Muudatusettepanek  324 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 

kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 

volituste kasutamisel täiesti sõltumatult. 

1. Järelevalveasutus tegutseb oma 

kohustuste täitmisel ja talle usaldatud 

volituste kasutamisel täiesti sõltumatult, 

olenemata VII peatükiga seotud koostöö- 

ja järjepidevuskorrast. 

Selgitus 

Nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta järelevalveasutuste kohustusi üksteise ees järjepidevuse 

mehhanismi raames. 

 

Muudatusettepanek  325 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid näevad ette, et 

järelevalveasutuse liikmed nimetab 

ametisse kas asjaomase liikmesriigi 

parlament või valitsus. 

1. Liikmesriigid näevad ette, et 

järelevalveasutuse liikmed nimetab 

ametisse asjaomase liikmesriigi parlament. 

 

Muudatusettepanek  326 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui isikuandmete töötlemine toimub 

liidus asuva vastutava töötleja või 

volitatud töötleja tegevuse käigus ning 

vastutav töötleja või volitatud töötleja 

omab tegevuskohta mitmes liikmesriigis, 

on vastutava töötleja või volitatud töötleja 

peamise tegevuskoha järelevalveasutus 

pädev korraldama järelevalvet vastutava 

töötleja või volitatud töötleja 

töötlemistoimingute üle kõikides 

liikmesriikides, ilma et see piiraks 

käesoleva määruse VII peatüki 

kohaldamist. 

2. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 

artikli 3 lõike 1 alusel, on pädevaks 

järelevalveasutuseks selle liikmesriigi või 

territooriumi järelevalveasutus, kus on 

määrusega hõlmatud vastutava töötleja 

või volitatud töötleja peamine tegevuskoht. 

Vaidlusi lahendatakse kooskõlas artiklis 

58 sätestatud järjepidevuse 

mehhanismiga, ilma et see piiraks 

käesoleva määruse VII peatüki muude 

sätete kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  327 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui käesolevat määrust kohaldatakse 

artikli 3 lõike 2 alusel, on pädevaks 

järelevalveasutuseks selle liikmesriigi või 

territooriumi järelevalveasutus, kus 

vastutav töötleja on kooskõlas artikliga 25 

määranud oma esindaja liidus. 

 

Muudatusettepanek  328 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kui käesolevast määrust 

kohaldatakse artikli 3 lõigete 1 ja 2 alusel 

mitme samasse kontserni kuuluva 

vastutava töötleja ja/või volitatud töötleja 

suhtes, on pädev ainult üks 

järelevalveasutus ja ta määratakse 
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kindlaks kooskõlas artikli 51 lõikega 2. 

 

Muudatusettepanek  329 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Järelevalveasutus annab andmesubjektile 

tema taotluse korral nõu käesolevast 

määrusest tulenevate õiguste kasutamisel ja 

teeb vajaduse korral sel eesmärgil koostööd 

teiste liikmesriikide järelevalveasutustega. 

3. Pädev järelevalveasutus annab 

andmesubjektile tema taotluse korral nõu 

käesolevast määrusest tulenevate õiguste 

kasutamisel ja teeb vajaduse korral sel 

eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide 

järelevalveasutustega. 

 

Muudatusettepanek  330 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  331 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) tagada, et täidetakse artiklis 34 osutatud 

eelnevate lubade ja konsultatsioonide 

tingimus; 

d) tagada, et täidetakse artiklis 34 osutatud 

eelnevate konsultatsioonide tingimus; 

 

Muudatusettepanek  332 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 j a) teavitada vastutavat töötlejat ja/või 

volitatud töötlejat õiguskaitsevahenditest, 
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mida võib kasutada asutuse otsuse 

vaidlustamiseks. 

Selgitus 

Sätetesse, mis käsitlevad järelevalveasutuse volitusi, mis on suunatud vastutava töötleja ja/või 

volitatud töötleja tegevuse vastu, tuleks lisada konkreetsed õiguslikud kaitsemeetmed 

vastutavale töötlejale ja/või volitatud töötlejale. 

 

Muudatusettepanek  333 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Igal järelevalveasutusel on 

uurimisvolitused, et saada vastutavalt 

töötlejalt või volitatud töötlejalt 

juurdepääs: 

2. Pädeval järelevalveasutusel on 

uurimisvolitused, et saada vastutavalt 

töötlejalt või volitatud töötlejalt 

juurdepääs: 

 

Muudatusettepanek  334 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Igal järelevalveasutusel on õigus juhtida 

õigusasutuste tähelepanu käesoleva 

määruse rikkumisele ja osaleda 

kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 

artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2. 

3. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 

juhtida õigusasutuste tähelepanu käesoleva 

määruse rikkumisele ja osaleda 

kohtumenetluses, eelkõige vastavalt 

artikli 74 lõikele 4 ja artikli 75 lõikele 2. 

 

Muudatusettepanek  335 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Igal järelevalveasutusel on õigus 

haldusõigusrikkumise korral kohaldada 

sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 

ja 6 osutatud rikkumiste puhul. 

4. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 

haldusõigusrikkumise korral kohaldada 

sanktsioone, eelkõige artikli 79 lõikes 4, 5 

ja 6 osutatud rikkumiste puhul. 
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Muudatusettepanek  336 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 55 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 

teavet ja osutavad vastastikust abi 

käesoleva määruse järjepidevaks 

rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 

kehtestavad meetmed omavaheliseks 

tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 

hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 

järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva loa 

ja eelneva konsulteerimise taotlusi, 

kontrolle ja kiireteabe edastamist juhtumite 

alustamise ning nende käigu kohta, kui 

töötlemistoimingud mõjutavad 

tõenäoliselt andmesubjekte mitmes 

liikmesriigis. 

1. Järelevalveasutused annavad üksteisele 

teavet ja osutavad vastastikust abi 

käesoleva määruse järjepidevaks 

rakendamiseks ja kohaldamiseks ning 

kehtestavad meetmed omavaheliseks 

tõhusaks koostööks. Vastastikune abi 

hõlmab eelkõige teabenõudeid ja 

järelevalvemeetmeid, näiteks eelneva 

konsulteerimise taotlusi, kontrolle ja 

kiireteabe edastamist juhtumite alustamise 

ning nende käigu kohta, kui 

andmesubjektid mitmes liikmesriigis 

võivad tõenäoliselt põhjustada 

andmesubjektide suhtes kahjulikke 

õiguslikke tagajärgi. 

 

Muudatusettepanek  337 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 55 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 

nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 

järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 

hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 

Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 

asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 

kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 

keelata käesoleva määruse vastased 

töötlemistoimingud. 

2. Iga järelevalveasutus võtab kõik 

nõuetekohased meetmed, et vastata teisele 

järelevalveasutusele viivitamata ja mitte 

hiljem kui üks kuu pärast taotluse saamist. 

Need meetmed võivad eelkõige hõlmata 

asjaomase teabe edastamist uurimise käigu 

kohta või täitemeetmeid, et katkestada või 

keelata töötlemistoimingud, mis on 

tõendatult osutunud käesoleva määrusega 

vastuolus olevateks. 

 

Muudatusettepanek  338 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 56 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Järelevalveasutused kehtestavad 

spetsiaalsete koostöömeetmete praktilised 

aspektid. 

4. Järelevalveasutused kehtestavad 

spetsiaalsete koostöömeetmete praktilised 

aspektid oma töökorras. Töökord 

avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

 

Muudatusettepanek  339 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Enne kui järelevalveasutus võtab vastu 

lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta 

meetme eelnõu Euroopa 

Andmekaitsenõukogule ja komisjonile. 

1. Enne kui pädev järelevalveasutus võtab 

vastu lõikes 2 osutatud meetme, edastab ta 

meetme eelnõu Euroopa 

Andmekaitsenõukogule ja komisjonile. 

 

Muudatusettepanek  340 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) on seotud töötlemistoimingutega, mis on 

seotud kaupade või teenuste pakkumisega 

andmesubjektidele mitmes liikmesriigis või 

nende käitumise jälgimisega, või 

a) on seotud isikuandmete 

töötlemistoimingutega, mis on seotud 

kaupade või teenuste pakkumisega 

andmesubjektidele mitmes liikmesriigis, 

kui Euroopa Majanduspiirkonda 

mittekuuluv vastutav töötleja või volitatud 

töötleja ei nimeta esindajat Euroopa 

Majanduspiirkonna territooriumil, või 

Selgitus 

See peaks stimuleerima ELi mittekuuluvate riikide ettevõtteid nimetama esindaja ELi 

territooriumil. ELis tegutsevate ELi mittekuuluvate riikide ettevõtteid ei tohiks 

diskrimineerida. 

 

Muudatusettepanek  341 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt b 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) võib oluliselt mõjutada isikuandmete 

vaba liikumist Euroopa Liidus või 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  342 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) on suunatud sellise töötlemistoimingute 

loetelu vastuvõtmisele, mille puhul 

kohaldatakse eelnevat konsulteerimist 

vastavalt artikli 34 lõikele 5, või 

välja jäetud 

Selgitus 

Vt artikli 34 muudatusettepanekuid eelneva konsulteerimise kohta – nõue koostada loetelud ja 

esitada need järjepidevuse mehhanismile on ülemäära bürokraatlik ja uuendusvastane. 

 

Muudatusettepanek  343 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) on suunatud artikli 42 lõike 2 punktis c 

osutatud isikuandmete kaitse 

standardklauslite kindlaksmääramisele 

või 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  344 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) on suunatud artikli 42 lõike 2 punktis d 

osutatud lepingutingimuste kinnitamisele 

või 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  345 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) on suunatud siduvate 

ettevõtluseeskirjade heakskiitmisele 

artikli 43 tähenduses. 

välja jäetud 

Selgitus 

Andmekaitseasutused peaksid olema määruse otsese mõju all pädevad koostama siduvaid 

ettevõtluseeskirju, ilma et nad peaksid neid järjepidevuse mehhanismile esitama. 

 

Muudatusettepanek  346 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) võimaldab töötlemist uurimustöö 

eesmärgil kooskõlas artikli 81 lõikega 3 

ja/või artikli 83 lõikega 3. 

 

Muudatusettepanek  347 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 

Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 

küsimuse käsitlemist järjepidevuse 

mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui 

järelevalveasutus ei esita lõikes 2 osutatud 

meetme eelnõu või ei täida vastastikuse abi 

kohustust vastavalt artiklile 55 või 

ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 

artiklile 56. 

3. Mis tahes järelevalveasutus või Euroopa 

Andmekaitsenõukogu võib nõuda iga 

küsimuse käsitlemist järjepidevuse 

mehhanismi abil, eelkõige juhul, kui pädev 

asutus ei esita lõikes 2 osutatud meetme 

eelnõu või ei täida vastastikuse abi 

kohustust vastavalt artiklile 55 või 

ühisoperatsioonide kohustust vastavalt 

artiklile 56. 
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Muudatusettepanek  348 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 

kohaldamise tagamiseks võib komisjon 

nõuda mis tahes küsimuse käsitlemist 

järjepidevuse mehhanismi abil. 

4. Määruse nõuetekohase ja järjepideva 

kohaldamise tagamiseks võib komisjon 

enda nimel tegutsedes nõuda ja peab 

sidusrühma taotlusel nõudma mis tahes 

küsimuse käsitlemist järjepidevuse 

mehhanismi abil. 

Selgitus 

Kui määruse kohaldamisel tekivad vastuolud, mis ohustavad ühtlustatud rakendamist ja 

mõjutavad konkreetseid sidusrühmasid, tuleks anda mõjutatud sidusrühmadele õigus 

lahendada oma probleemid järjepidevuse mehhanismi raames. 

 

Muudatusettepanek  349 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 

teavitab viivitamata elektrooniliselt 

Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 

komisjoni talle edastatud asjakohasest 

teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 

korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 

tõlkimise. 

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 

teavitab põhjendamatu viivituseta 

elektrooniliselt Euroopa 

Andmekaitsenõukogu liikmeid ja 

komisjoni talle edastatud asjakohasest 

teabest, kasutades selleks tüüpvormi. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja 

korraldab vajaduse korral asjaomase teabe 

tõlkimise. 

 

Muudatusettepanek  350 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus ja 

artikli 51 alusel pädev järelevalveasutus 

8. Lõikes 1 osutatud pädev 

järelevalveasutus arvestab Euroopa 



 

PE496.562v02-00 150/176 AD\927816ET.doc 

ET 

arvestavad Euroopa Andmekaitsenõukogu 

arvamusega ja kahe nädala jooksul pärast 

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujalt 

arvamuse kohta saadud teavet annavad 

elektrooniliselt tüüpvormi kasutades 

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistujale 

ja komisjonile teada, kas jäädakse meetme 

eelnõu juurde või seda muudetakse ning 

edastavad vajaduse korral meetme 

muudetud eelnõu. 

Andmekaitsenõukogu arvamusega ja kahe 

nädala jooksul pärast Euroopa 

Andmekaitsenõukogu eesistujalt arvamuse 

kohta saadud teavet annab elektrooniliselt 

tüüpvormi kasutades Euroopa 

Andmekaitsenõukogu eesistujale ja 

komisjonile teada, kas ta jääb meetme 

eelnõu juurde või muudab seda, ning 

edastab vajaduse korral meetme muudetud 

eelnõu. 

 

Muudatusettepanek  351 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 61 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Erandlike asjaolude korral, kui 

järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 

huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 

eelkõige siis, kui on oht, et andmesubjekti 

õiguse kohtulikku kaitsmist võib praeguse 

seisundi muutmine märkimisväärselt 

takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 

puudusi või muudel põhjustel, võib ta 

erandina artiklis 58 sätestatud korrast võtta 

viivitamata vastu piiratud kehtivusajaga 

ajutised meetmed. Järelevalveasutus 

edastab viivitamata kõnealused meetmed 

koos kõikide põhjendustega Euroopa 

Andmekaitsenõukogule ja komisjonile. 

1. Erandlike asjaolude korral, kui 

järelevalveasutus leiab, et andmesubjektide 

huvide kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, 

kui on oht, et andmesubjekti õiguse 

kohtulikku kaitsmist võib praeguse 

seisundi muutmine märkimisväärselt 

takistada, või kui on vaja ära hoida olulisi 

puudusi, võib ta erandina artiklis 58 

sätestatud korrast võtta viivitamata vastu 

piiratud kehtivusajaga ajutised meetmed. 

See järelevalveasutus edastab viivitamata 

kõnealused meetmed koos kõikide 

põhjendustega pädevale 

järelevalveasutusele, Euroopa 

Andmekaitsenõukogule, komisjonile ja 

asjaomasele vastutavale töötlejale või 

volitatud töötlejale. 

 

Muudatusettepanek  352 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 61 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 

kohase meetme ja leiab, et lõplikud 

meetmed tuleb kiiresti vastu võtta, võib ta 

Euroopa Andmekaitsenõukogult taotleda 

2. Kui järelevalveasutus on võtnud lõike 1 

kohase meetme, taotleb ta Euroopa 

Andmekaitsenõukogult arvamuse 

viivitamatut esitamist, esitades taotluse ja 
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 ET 

arvamuse viivitamatut esitamist, esitades 

kõnealuse taotluse ja lõplike meetmete 

kiireloomulisuse põhjused. 

lõplike meetmete kiireloomulisuse 

põhjused. 

 

Muudatusettepanek  353 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) seoses talle järelevalveasutustelt 

vastavalt artiklile 58 või 61 edastatud 

küsimustega teha otsus käesoleva 

määruse eesmärkidele ja tingimustele 

vastava nõuetekohase rakendamise kohta, 

milles käsitletakse küsimust, mille suhtes 

on vastu võetud põhjendatud otsus 

vastavalt artikli 60 lõikele 1, või milles 

käsitletakse küsimust, mille suhtes 

järelevalveasutus ei võta vastu meetme 

eelnõud ja mille kohta on 

järelevalveasutus teatanud, et ta ei 

kavatse järgida komisjoni arvamust, mis 

on vastu võetud artikli 59 kohaselt; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  354 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 

käesoleva määruse järjepideva 

kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 

Andmekaitsenõukogu omal algatusel või 

komisjoni taotluse korral eelkõige järgmist: 

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab 

käesoleva määruse järjepideva 

kohaldamise. Selleks teeb Euroopa 

Andmekaitsenõukogu omal algatusel, 

komisjoni või muude sidusrühmade 

taotluse korral eelkõige järgmist: 

 

Muudatusettepanek  355 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt a 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) nõustab komisjoni kõikides 

isikuandmete kaitsega seotud küsimustes 

Euroopa Liidus, sealhulgas käesoleva 

määruse kavandatavad muudatused; 

a) nõustab Euroopa institutsioone kõikides 

isikuandmete kaitsega seotud küsimustes 

Euroopa Liidus, sealhulgas käesoleva 

määruse kavandatavad muudatused; 

 

Muudatusettepanek  356 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 

liikme või komisjoni taotluse korral 

käesoleva määruse kohaldamist käsitlevaid 

küsimusi ning annab käesoleva määruse 

järjepideva kohaldamise tagamiseks välja 

järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 

soovitusi ja parimaid tavasid; 

b) analüüsib omal algatusel või ühe oma 

liikme, komisjoni või muude 

sidusrühmade taotluse korral käesoleva 

määruse kohaldamist käsitlevaid küsimusi 

ning annab käesoleva määruse järjepideva 

kohaldamise tagamiseks välja 

järelevalveasutustele mõeldud juhiseid, 

soovitusi ja parimaid tavasid; 

 

Muudatusettepanek  357 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 66 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu 

konsulteerib oma käesolevas artiklis 

sätestatud ülesannete täitmisel vajaduse 

korral huvitatud isikutega ja annab neile 

võimaluse mõistliku aja jooksul 

omapoolsete märkuste esitamiseks. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu teeb 

artikli 72 kohaldamist piiramata 

konsulteerimismenetluse tulemused 

üldsusele kättesaadavaks. 

Selgitus 

Enne arvamuste ja aruannete vastuvõtmist peaks andmekaitsenõukogu konsulteerima 

huvitatud isikutega ning andma neile võimaluse mõistliku aja jooksul omapoolsete märkuste 
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 ET 

esitamiseks, nagu see on võimalik muudes reguleerimisvaldkondades. 

 

Muudatusettepanek  358 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab 

vastu oma töökorra ja paneb paika oma 

töökorralduse. Eelkõige näeb ta ette 

ülesannete täitmise jätkamise juhuks, kui 

liikme ametiaeg lõpeb või liige lahkub 

ametist, allrühmade loomise eriküsimuste 

lahendamiseks või erivaldkondade 

käsitlemiseks ning seoses artiklis 57 

osutatud järjepidevuse mehhanismi 

kasutamise korra. 

2. Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab 

vastu oma töökorra ja paneb paika oma 

töökorralduse. Eelkõige näeb ta ette 

ülesannete täitmise jätkamise juhuks, kui 

liikme ametiaeg lõpeb või liige lahkub 

ametist, allrühmade loomise eriküsimuste 

lahendamiseks või erivaldkondade 

käsitlemiseks ning artiklis 57 osutatud 

järjepidevuse mehhanismi kasutamise ja 

asjaomaste vastutavate töötlejate või 

volitatud töötlejate suhtes kohaldatavate 

õiguslike kaitsemeetmetega seotud korra. 

Selgitus 

Asjaomastele vastutavatele töötlejatele ja volitatud töötlejatele ei ole konkreetseid õiguslikke 

kaitsemeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  359 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 69 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Eesistuja ja eesistuja asetäitjate ametiaeg 

on viis aastat ja neid võib ametisse tagasi 

nimetada. 

2. Eesistuja ja eesistuja asetäitjate ametiaeg 

on viis aastat ja neid võib ametisse tagasi 

nimetada. Neid saab ametist tagasi 

kutsuda Euroopa Parlamendi otsusega, 

mis on vastu võetud antud häälte 

kahekolmandikulise enamusega, mis 

esindab selle koosseisu häälteenamust. 

 

Muudatusettepanek  360 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 73 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 

ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 

andmesubjektide õigusi ja huve seoses 

nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 

on moodustatud vastavalt liikmesriigi 

õigusaktidele, on õigus esitada 

järelevalveasutusele kaebus mis tahes 

liikmesriigis ühe või mitme andmesubjekti 

nimel, kui ta leiab, et käesoleva määruse 

kohaseid andmesubjekti õigusi on rikutud 

isikuandmete töötlemise tulemusel. 

2. Igal asutusel, organisatsioonil või 

ühendusel, mille eesmärk on kaitsta 

andmesubjektide õigusi ja huve seoses 

nende isikuandmete kaitsmisega ning mis 

on moodustatud vastavalt liikmesriigi 

õigusaktidele, on õigus esitada 

järelevalveasutusele kaebus mis tahes 

liikmesriigis oma liikmete hulka kuuluva 

ühe või mitme andmesubjekti nimel, kui ta 

leiab, et käesoleva määruse kohaseid 

andmesubjekti õigusi on rikutud 

isikuandmete töötlemise tulemusel, ning 

kui tema finantsvarade suuruseks on 

vähemalt 80 000 eurot ja tal on vastava 

liikmeskonna struktuuriga 

representatiivne koosseis. 

Selgitus 

Finantsvarade miinimumsuurus ja representatiivne liikmeskonna struktuur on vajalikud, et 

tagada kollektiivhagide kuritarvitamise ärahoidmine ja vältida olukorda, kus ühendused 

moodustatakse üksnes sellel eesmärgil, ning tagada advokaadi- ja kohtukulude katmise 

miinimumulatus. 

 

Muudatusettepanek  361 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 75 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 

vastu algatatakse menetlus selle 

liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 

või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 

algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 

asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 

arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 

avalikku võimu teostav avaliku sektori 

asutus. 

2. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 

vastu algatatakse menetlus selle 

liikmesriigi kohtus, kus vastutav töötleja 

või volitatud töötleja asub. Menetluse võib 

algatada ka selle liikmesriigi kohtus, kus 

asub andmesubjekti alaline elukoht, välja 

arvatud juhul, kui vastutav töötleja on 

avalikku võimu teostav avaliku sektori 

asutus. Teises lauses esitatud erandit ei 

kohaldata kolmanda riigi avaliku sektori 

asutuse suhtes. 
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Muudatusettepanek  362 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 76 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 

organisatsioonil või ühingul on õigus 

kasutada artiklites 74 ja 75 osutatud õigusi 

ühe või mitme andmesubjekti nimel. 

1. Igal artikli 73 lõikes 2 osutatud asutusel, 

organisatsioonil või ühingul on õigus 

kasutada artiklis 74 osutatud õigusi ühe või 

mitme andmesubjekti nimel. Artikli 77 

kohaseid nõudeid ei saa esitada asutused, 

organisatsioonid või ühendused artikli 73 

lõike 2 tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  363 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 

keelatud andmetöötlustoimingu või 

käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 

toimingu tagajärjel, on õigus saada 

vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt 

hüvitist kahju tekitamise eest. 

1. Kõikidel isikutel, kes on kandnud kahju 

keelatud andmetöötlustoimingu või 

käesoleva määruse sätetega vastuolus oleva 

toimingu tagajärjel, on õigus saada 

vastutavalt töötlejalt hüvitist kahju 

tekitamise eest. 

 

Muudatusettepanek  364 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 

rohkem kui üks vastutav töötleja või 

volitatud töötleja, on iga vastutav töötleja 

või volitatud töötleja solidaarselt vastutav 

kogu kahju eest. 

2. Kui töötlemistoimingutega on seotud 

rohkem kui üks vastutav töötleja, on iga 

vastutav töötleja solidaarselt vastutav kogu 

kahju eest, kui artiklis 24 osutatud 

õiguslikes kokkulepetes ei ole kehtestatud 

kaasvastutavate töötlejate igaühe 

vastutus. Kontserni puhul vastutab kogu 

kontsern ühtse majandusüksusena. 

 

Muudatusettepanek  365 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastutava töötleja või volitatud töötleja 

võib kõnealusest vastutusest tervikuna või 

osaliselt vabastada, kui ta tõestab, et tema 

ei ole kahju põhjustanud sündmuse eest 

vastutav. 

3. Vastutava töötleja võib kõnealusest 

vastutusest tervikuna või osaliselt 

vabastada, kui ta tõestab, et tema ei ole 

kahju põhjustanud sündmuse eest vastutav. 

 

Muudatusettepanek  366 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Igal järelevalveasutusel on õigus 

kohaldada halduskaristusi kooskõlas 

käesoleva artikliga. 

1. Pädeval järelevalveasutusel on õigus 

kohaldada halduskaristusi kooskõlas 

käesoleva artikliga. 

 

Muudatusettepanek  367 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 

arvestades igati rikkumise olemust, raskust 

ja kestust, kõrvalekaldumise tahtlikku või 

tahtmatut iseloomu, füüsilise või juriidilise 

isiku või nende isikute varasemate 

rikkumiste vastutuse määra, kooskõlas 

artikliga 23 kohaldatud tehnilisi ja 

organisatoorseid meetmeid ja protseduure 

ning rikkumise heastamiseks 

järelevalveasutusega tehtava koostöö 

määra. 

2. Halduskaristused on igal üksikul juhul 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Haldustrahvi suurus määratakse kindlaks, 

arvestades igati rikkumise olemust, raskust 

ja kestust, kõnealuste andmete 

tundlikkust, kõrvalekaldumise tahtlikku 

või tahtmatut iseloomu, rikkumisega 

tekitatud kahju suurust, füüsilise või 

juriidilise isiku või nende isikute 

varasemate rikkumiste vastutuse määra, 

kooskõlas artikliga 23 kohaldatud tehnilisi 

ja organisatoorseid meetmeid ja 

protseduure ning rikkumise heastamiseks 

järelevalveasutusega tehtava koostöö 

määra. Kuigi niisuguste karistuste 

määramisel tagatakse eespool esitatud 

asjaolude ja muude olukorrale 

iseloomulike faktide arvessevõtmiseks 
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teatav kaalutlusõigus, võib 

halduskaristuste kohaldamise erisused 

järjepidevuse mehhanismi alusel läbi 

vaadata. Andmekaitseasutusel on 

vajaduse korral õigus nõuda ka 

andmekaitseametniku nimetamist, kui 

kõnealune asutus, organisatsioon või 

ühendus on otsustanud seda mitte teha. 

 

Muudatusettepanek  368 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Raskendavad asjaolud, mis toetavad 

lõigetes 4–6 sätestatud haldustrahvide 

ülemmäärasid, hõlmavad eelkõige 

järgmist: 

 i) korduvad rikkumised, mis on sooritatud 

kohaldatavaid õigusakte hoolimatult 

eirates; 

 ii) keeldumine koostööst täitemenetluse 

raames või selle takistamine; 

 iii) tahtlikud, tõsised ja tõenäoliselt 

märkimisväärset kahju põhjustavad 

rikkumised; 

 iv) isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 

hinnangu teostamata jätmine; 

 v) andmekaitseametniku nimetamata 

jätmine. 

 

Muudatusettepanek  369 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kergendavad asjaolud, mis toetavad 

lõigetes 4–6 sätestatud haldustrahvide 

alammäärasid, hõlmavad eelkõige 
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järgmist: 

 i) füüsilise või juriidilise isiku võetud 

meetmed, millega tagatakse asjaomaste 

kohustuste täitmine; 

 ii) siiras teadmatus sellest, kas tegevus 

kujutas endast asjaomaste kohustuste 

rikkumist; 

 iii) rikkumise viivitamatu lõpetamine 

sellest teadasaamisel; 

 iv) koostöö täitemenetluse raames; 

 v) isikuandmete kaitsele avaldatava mõju 

hinnang on teostatud; 

 vi) andmekaitseametnik on nimetatud. 

 

Muudatusettepanek  370 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesoleva määruse esimese ja tahtmatu 

rikkumise korral ei kohaldata karistusi, 

vaid esitatakse kirjalik hoiatus, kui: 

3. Järelevalveasutus võib teha kirjaliku 

hoiatuse ilma karistust kohaldamata. 

Järelevalveasutus võib määrata trahvi 

korduva ja tahtliku rikkumise eest 

summas kuni 1 000 000 eurot või ettevõtte 

puhul kuni 1 % ulatuses selle 

ülemaailmsest aastakäibest. 

(a) füüsiline isik töötleb isikuandmeid 

ilma ärihuve omamata või 

 

(b) vähem kui 250 töötajaga ettevõte või 

organisatsioon töötleb isikuandmeid oma 

põhitegevuse kõrvaltegevusena. 

 

Selgitus 

Tuleb säilitada maksimaalne trahvisumma, mida järelevalveasutus võib määrata ning mis 

võib ulatuda ühe miljoni euroni ja ettevõtete puhul kuni 1 protsendini nende ülemaailmsest 

aastakäibest. Ühtlasi tuleb aga säilitada järelevalveasutuste sõltumatus, mis on sätestatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 3. Lisaks võivad järjepidevuse mehhanism ja 

eelkõige artikli 58 lõiked 3 ja 4 aidata ühtlustada halduskaristuste alast poliitikat ELis. 

 



 

AD\927816ET.doc 159/176 PE496.562v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  371 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Järelevalveasutus määrab kuni 250 000 

euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 

mis ulatub kuni 0,5 %-ni ülemaailmsest 

aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 

hooletusest: 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  372 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 4 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ei kehtesta mehhanisme 

andmesubjektide taotluste jaoks või ei 

vasta andmesubjektidele viivitamata või 

nõutavas vormis kooskõlas artikli 12 

lõigetega 1 ja 2; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  373 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) võtab andmesubjektidele antava teabe 

või nende taotlustele vastamise eest tasu, 

rikkudes artikli 12 lõiget 4. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  374 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Järelevalveasutus määrab kuni 500 000 

euro suuruse trahvi või ettevõttele trahvi, 

mis ulatub kuni 1 %-ni ülemaailmsest 

aastakäibest, igaühele, kes tahtlikult või 

välja jäetud 
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hooletusest: 

 

Muudatusettepanek  375 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ei esita andmesubjektile teavet või teeb 

seda puudulikult või ei tee seda piisavalt 

läbipaistval viisil vastavalt artiklile 11, 

artikli 12 lõikele 3 ja artiklile 14; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  376 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ei võimalda andmesubjektidele 

juurdepääsu või ei paranda isikuandmeid 

vastavalt artiklitele 15 ja 16 või ei edasta 

saajale asjakohast teavet vastavalt 

artiklile 13; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  377 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) rikub õigust olla unustatud või õigust 

andmete kustutamisele või ei kehtesta 

tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks 

mehhanisme või ei võta kõiki vajalikke 

meetmeid kolmandate isikute 

teavitamiseks, et andmesubjekt nõuab 

andmetele osutavate linkide ning andmete 

koopiate ja korduste kustutamist 

kooskõlas artikliga 17; 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  378 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ei esita isikuandmete koopiat 

elektroonilisel kujul või artikli 18 vastaselt 

takistab andmesubjektil edastada 

isikuandmeid teisele rakendusele; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  379 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) ei määra üldse või piisavas ulatuses 

kindlaks kaasvastutavate töötlejate 

asjakohaseid kohustusi vastavalt 

artiklile 24; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  380 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) ei säilita üldse või piisaval määral 

dokumente vastavalt artiklile 28, artikli 31 

lõikele 4 ja artikli 44 lõikele 3; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  381 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 5 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) juhtudel, kui tegemist ei ole 

konkreetsete andmekategooriatega, ei 

täida artiklite 80, 82 ja 83 kohaseid 

eeskirju, mis on seotud sõnavabadusega 

või mis käsitlevad töötlemist töösuhte 

kontekstis või ajaloo- ja 

välja jäetud 
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statistikauurimuste ning teadustöö 

eesmärgil. 

 

Muudatusettepanek  382 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Järelevalveasutus määrab kuni 

1 000 000 euro suuruse trahvi või 

ettevõttele trahvi, mis ulatub kuni 2 %-ni 

ülemaailmsest aastakäibest, igaühele, kes 

tahtlikult või hooletusest: 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  383 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) töötleb isikuandmeid ilma või piisava 

õigusliku aluseta ja ei täida artiklite 6, 7 

ja 8 kohaseid nõusoleku andmise 

tingimusi; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  384 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) töötleb andmete erikategooriaid 

artiklite 9 ja 81 tingimusi rikkudes; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  385 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) rikub artikli 19 kohast 

vaidlustamisõigust või nõuet; 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  386 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) ei täida artikli 20 kohasel 

profiilianalüüsil põhinevate meetmetega 

seotud tingimusi; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  387 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) ei võta vastu sise-eeskirju või ei 

kohalda vajalikke meetmeid, et tagada 

vastavus artiklitele 22, 23 ja 30 ning seda 

tõendada; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  388 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) ei määra esindajat vastavalt 

artiklile 25; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  389 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) töötleb isikuandmeid või annab 

korralduse nende töötlemiseks, rikkudes 

kohustusi, mis on seotud vastutava 

töötleja nimel tehtavate 

töötlemistoimingutega vastavalt artiklitele 

26 ja 27; 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  390 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) ei hoiata ega teata isikuandmetega 

seotud rikkumisest ega anna 

järelevalveasutusele ja andmesubjektile 

õigeaegselt või täies ulatuses teada 

andmetega seotud rikkumisest vastavalt 

artiklitele 31 ja 32; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  391 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) ei tee artiklis 33 nõutud isikuandmete 

kaitse mõjuhinnangut või töötleb 

isikuandmeid ilma järelevalveasutuse 

eelneva loata või konsulteerimiseta, nagu 

on nõutud artiklis 34; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  392 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) ei määra ametisse 

andmekaitseametnikku ega taga tingimusi 

artiklite 35, 36 ja 37 kohaste ülesannete 

täitmiseks; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  393 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt k 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(k) kuritarvitab isikuandmekaitse pitserit 

või märgist artikli 39 tähenduses; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  394 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt l 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) kannab kolmandale riigile või 

rahvusvahelisele organisatsioonile 

andmeid üle või annab selleks korralduse, 

mis ei ole lubatud piisava kaitstuse otsuse 

või asjakohaste kaitsemeetmete või erandi 

alusel vastavalt artiklitele 40–44; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  395 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt m 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(m) ei täida järelevalveasutuse ajutist või 

alalist töötlemiskeeldu või andmevoogude 

peatamise keeldu vastavalt artikli 53 

lõikele 1; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  396 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt n 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(n) ei täida kohustust aidata 

järelevalveasutust, talle vastata või 

edastada vajalikku teavet või võimaldada 

tal juurdepääs ruumidele vastavalt 

artikli 28 lõikele 3, artiklile 29, artikli 34 

lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 2; 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  397 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 6 – punkt o 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(o) ei täida artikli 84 kohaseid 

ametisaladuse kaitsmise eeskirju. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  398 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 79 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte 

eesmärgiga ajakohastada lõigetes 4, 5 ja 6 

osutatud haldustrahvide summad, võttes 

arvesse lõikes 2 osutatud tingimusi. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  399 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid näevad isikuandmete 

töötlemiseks üksnes ajakirjanduse jaoks 

või kirjandusliku või kunstilise 

eneseväljenduse huvides ette vabastused 

või erandid järgmistest sätetest: 

II peatükk põhimõtted, III peatükk 

andmesubjekti õigused, IV peatükk 

vastutav töötleja ja volitatud töötleja, V 

peatükk isikuandmete edastamine 

kolmandatele riikidele ja 

rahvusvahelistele organisatsioonidele, VI 

peatükk sõltumatud järelevalveasutused ja 

VII peatükk koostöö ja järjepidevus, et 

ühitada õigus isikuandmete kaitsele 

sõnavabadust käsitlevate eeskirjadega. 

1. II peatükki (põhimõtted), III peatükki 

(andmesubjekti õigused), IV peatükki 

(vastutav töötleja ja volitatud töötleja), V 

peatükki (isikuandmete edastamine 

kolmandatele riikidele ja 

rahvusvahelistele organisatsioonidele), VI 

peatükki (sõltumatud 

järelevalveasutused), VII peatükki 

(koostöö ja järjepidevus) ning VIII 

peatüki (õiguskaitsevahendid, vastutus ja 

sanktsioonid) artikleid 73, 74, 76 ja 79 ei 

kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes 

üksnes ajakirjanduse jaoks või 

kirjandusliku või kunstilise 

eneseväljenduse huvides, et ühitada õigus 

isikuandmete kaitsele sõnavabadust 

käsitlevate eeskirjadega. 
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Selgitus 

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 

applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 

also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 

current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 

76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 

include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 

not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. 

 

Muudatusettepanek  400 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Andmekaitsenõukogu annab 

pärast ajakirjanduse, autorite ja 

kunstnike, andmesubjektide ja asjaomaste 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

esindajatega konsulteerimist välja 

suunised selle kohta, millal võivad 

kõnealused vabastused või erandid olla 

vajalikud. 

 

Muudatusettepanek  401 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 80 a 

 Isikuandmete töötlemine ja ametlike 

dokumentide üldise kättesaadavuse 

põhimõte 

 Avaliku sektori asutuse või avaliku sektori 

organi valduses olevates dokumentides 

sisalduvaid isikuandmeid võib kõnealune 

asutus või organ avaldada kooskõlas 

liikmesriigi õigusaktidega, mis käsitlevad 

ametlike dokumentide üldist 

kättesaadavust ja millega ühitatakse õigus 

isikuandmete kaitsele ametlike 
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dokumentide üldise kättesaadavuse 

põhimõttega. 

Selgitus 

Oluline on tagada, et andmekaitse eeskirjad ei takistaks põhjendamatult avalikkuse ülevaadet 

avalikest asjadest. Euroopa andmekaitseinspektori, artikli 29 töörühma ja Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti arvamustes väljendatu kohaselt tuleks seetõttu tagada ametlike 

dokumentide üldise kättesaadavuse põhimõte. 

 

Muudatusettepanek  402 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 81 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse muid avaliku huvi 

põhjusi rahvatervise valdkonnas, nagu on 

osutatud lõike 1 punktis b, ning samuti 

lõikes 1 osutatud eesmärkidel tehtavate 

isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 

tingimusi ja nõudeid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  403 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 82 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse piires võivad 

liikmesriigid vastu võtta õigusakte, millega 

reguleeritakse töötajate isikuandmete 

töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 

seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 

sealhulgas õigusaktides või 

kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 

täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 

ja korraldamisega, töötervishoiu ja 

tööohutusega ning tööhõivega seotud 

õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 

kasutamisega ja töösuhte lõppemisega. 

1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 

kohaldamist, võivad liikmesriigid võtta 

õigusaktidega vastu või tööandjate ja 

töötajate vahelistes kollektiivlepingutes 

võib kehtestada erieeskirju, millega 

reguleeritakse töötajate isikuandmete 

töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige 

seoses töötajate värbamisega, töölepingu, 

sealhulgas õigusaktides või 

kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste 

täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise 

ja korraldamisega, süüdimõistva 

kohtuotsusega, töötervishoiu ja 

tööohutusega ning tööhõivega seotud 
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õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse 

kasutamisega ja töösuhte lõppemisega. 

 

Muudatusettepanek  404 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 82 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 

86 võtma vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse selliste 

isikuandmete töötlemise kaitsemeetmete 

tingimusi ja nõudeid, millele eesmärgid 

on esitatud lõikes 1. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  405 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse piires võib 

isikuandmeid töödelda ajaloo- ja 

statistikauurimuste ning teadustöö 
eesmärgil üksnes juhul, kui: 

1. Ilma et see piiraks käesoleva määruse 

kohaldamist, võib käesoleva määruse 

artikliga 8 hõlmatud andmeliikide hulka 

mittekuuluvaid isikuandmeid töödelda 

artikli 6 lõike 2 ja artikli 9 lõike 2 punkti i 

alusel ajaloolisel, statistilisel või 

teaduslikul eesmärgil üksnes juhul, kui: 

 

Muudatusettepanek  406 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, 

töödeldes andmeid, mis ei võimalda või 

mis enam ei võimalda andmesubjekti 

tuvastada; 

a) seda eesmärki ei ole võimalik mõistlikul 

viisil saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 

võimalda või mis enam ei võimalda 

andmesubjekti tuvastada; 

 

Muudatusettepanek  407 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Andmete täiendavat töötlemist 

ajaloolisel, statistilisel või teaduslikul 

eesmärgil ei käsitleta artikli 5 esimese 

lõigu punktiga b vastuolus olevana, 

tingimusel et: 

 a) töötlemise suhtes kohaldatakse 

käesolevas artiklis sätestatud tingimusi ja 

kaitsemeetmeid ning 

 b) töötlemine vastab kõikidele muudele 

asjaomastele õigusaktidele. 

 

Muudatusettepanek  408 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Käesoleva määruse, eelkõige 

käesoleva artikli piires võivad 

liikmesriigid võtta vastu erieeskirju 

isikuandmete töötlemise kohta teadustöö 

eesmärgil, eelkõige rahvatervisealaste 

teadusuuringute valdkonnas. 

Selgitus 

Liikmesriikide tasandil on andmekaitse eeskirjad keerulised ja nüansirikkad ka seoses 

rahvatervisealaste teadusuuringutega. Liikmesriikide seadusandjatele tuleks anda õigused 

konkreetsete meetmete säilitamiseks või vastuvõtmiseks selliste rahvatervisealaste 

teadusuuringute eetikakontrolli kohta, mis teostati andmesubjektilt nõusoleku küsimise 

vajaduseta. Eetikakontroll liikmesriigi tasandil annab andmesubjektidele garantii, et nende 

isikuandmete teadustöö eesmärgil kasutamine ja taaskasutamine on antud ajahetkel 

kooskõlas ühiskondlike väärtustega. 

 

Muudatusettepanek  409 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 2 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) isikuandmeid töödeldakse niisuguste 

koondandmetega aruannete koostamise 

eesmärgil, mis koosnevad üksnes 

anonüümsetest andmetest, varjunimega 

tähistatud andmetest või mõlematest. 

Selgitus 

Kõnealuste aruannete eesmärk ei ole üksikisikute tuvastamine või uuesti nendeni jõudmine. 

Selliste aruannete koostamiseks kogutakse üksikandmekogumid anonüümsel viisil kokku ja 

need ei mõjuta eraelu puutumatust. Koondandmetega aruannete näide on veebianalüüs. 

 

Muudatusettepanek  410 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Isikuandmete kogumisel statistilisel ja 

rahvatervise eesmärgil muudetakse 

isikuandmed anonüümseks kohe pärast 

andmete kogumise, kontrollimise või 

võrdlemise lõppu, välja arvatud juhul, kui 

tuvastamist võimaldavad andmed on 

vajalikud statistilisel1 või rahvatervisega 

seotud põhjusel, näiteks 

epidemioloogilised uuringud, 

siirdeuuringud ja kliinilised uuringud. 

 ________________________ 

 1 Euroopa Nõukogu ministrite komitee 30. 

septembril 1997. aastal ministrite 

asetäitjate 602. kohtumisel vastu võetud 

soovituse nr R (97) (mis käsitleb 

statistilisel eesmärgil kogutud ja 

töödeldud isikuandmete kaitset) lõige 8. 

 

Selgitus 

Epidemioloogilised uuringud sõltuvad suurel määral „seotud andmete” kasutamisest ja neid 

ei saa viia läbi täielikult anonüümseks muudetud või varjunimega tähistatud andmetega. 

Seotud uuringud on olnud teatavates Euroopa Liidu riikides luksusasjaks, samas kui 
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käesolevas siduvas määruses esitatud meetmed võivad sellised üliolulised uuringud peatada. 

 

Muudatusettepanek  411 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Vastutav töötleja või volitatud töötleja 

võib edastada isikuandmed kolmandale 

riigile või rahvusvahelisele 

organisatsioonile ajaloolisel, statistilisel 

või teaduslikul eesmärgil, kui: 

 a) seda eesmärki ei ole võimalik 

saavutada, töödeldes andmeid, mis ei 

võimalda või mis enam ei võimalda 

andmesubjekti tuvastada; 

 b) vastuvõtjal puudub mõistlikul viisil 

juurdepääs andmetele, mis võimaldavad 

seostada teavet tuvastatud või tuvastatava 

andmesubjektiga, ning 

 c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 

ja andmete vastuvõtja vahelised 

lepingutingimused keelavad 

andmesubjekti taastuvastamise ja piiravad 

töötlemist kooskõlas käesolevas artiklis 

sätestatud tingimuste ja 

kaitsemeetmetega. 

Selgitus 

Teadustöö eesmärgil edastatud võtme ja koodiga varustatud andmete vastuvõtjal puuduvad 

vahendid subjektide taastuvastamiseks ja käesoleva muudatusettepaneku kohaselt puudub tal 

juurdepääs võtmele ning lepingu alusel on temalt võetud andmesubjektide taastuvastamise 

võimalus. Käesolev muudatusettepanek muudaks ametlikuks protsessi, millega tagatakse 

mõistlikul viisil, et kolmandates riikides paiknevad vastuvõtjad ei saa hakata võtme ja 

koodiga varustatud andmeid taastuvastama ega hakka seda tegema, võimaldades kõnealuseid 

andmeid täiendava koormuseta edastada. 

 

Muudatusettepanek  412 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 2 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Juhul kui andmesubjektilt nõutakse 

nõusolekut meditsiiniliste andmete 

töötlemiseks eranditult 

rahvatervisealasteks teadusuuringuteks, 

võib andmesubjektil olla võimalus anda 

üldine nõusolek andmete kasutamiseks 

epidemioloogilistel uuringutel, 

siirdeuuringutel ja kliinilistel uuringutel. 

Selgitus 

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 

data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 

understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 

epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 

genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 

example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 

comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 

specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 

broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 

the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 

Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 

For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 

research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 

required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 

future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 

consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 

data being used for furthering public health research. 

 

Muudatusettepanek  413 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni volitatakse vastavalt 

artiklile 86 võtma vastu delegeeritud 

õigusakte, millega täpsustatakse 

isikuandmete töötlemise tingimusi ja 

nõudeid, mille eesmärgid on esitatud 

lõigetes 1 ja 2, ja samuti vajalikke 

piiranguid, mis seatakse andmesubjekti 

õigusele saada teavet ja omada 

juurdepääsu, ja esitada üksikasjalikult 

välja jäetud 
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andmesubjekti õiguste tingimused ja 

kaitsemeetmed sellistes olukordades. 

 

Muudatusettepanek  414 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 83 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 83 a 

 Süüdimõistvate kohtuotsustega seotud 

andmete töötlemine eesmärgiga ennetada 

finantskuritegusid 

 Käesoleva määruse piires ja kooskõlas 

artikli 9 lõike 2 punktiga j on 

süüdimõistvate kohtuotsustega või 

nendega kaasnevate turvameetmetega 

seotud isikuandmete töötlemine lubatud, 

kui sellega kaasnevad nõuetekohased 

meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja -

vabaduste kaitseks ning kui töötlemise 

eesmärk on 

 a) finantskuriteo ennetamine, uurimine 

või avastamine, või 

 a) avalik huvi, näiteks kaitse 

finantskuritegude piiriüleste ohtude eest, 

 ning kui mõlemal juhul toimub töötlemine 

ilma eelnevalt andmesubjektilt nõusolekut 

küsimata, et mitte takistada nimetatud 

eesmärkide täitmist. 

Selgitus 

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 

data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 

commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 

Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 

the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 

corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 

measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 

be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 

not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 

the data. 
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Muudatusettepanek  415 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 86 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 

antakse komisjonile määramata ajaks 

artikli 6 lõikes 5, artikli 8 lõikes 3, 

artikli 9 lõikes 3, artikli 12 lõikes 5, 
artikli 14 lõikes 7, artikli 15 lõikes 3, 

artikli 17 lõikes 9, artikli 20 lõikes 6, 

artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, 
artikli 26 lõikes 5, artikli 28 lõikes 5, 

artikli 30 lõikes 3, artikli 31 lõikes 5, 

artikli 32 lõikes 5, artikli 33 lõikes 6, 

artikli 34 lõikes 8, artikli 35 lõikes 11, 

artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2, 

artikli 43 lõikes 3, artikli 44 lõikes 7, 

artikli 79 lõikes 6, artikli 81 lõikes 3, 

artikli 82 lõikes 3 ja artikli 83 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimine. 

2. Alates käesoleva määruse jõustumisest 

antakse komisjonile määramata ajaks 

artikli 14 lõikes 7, artikli 26 lõikes 5, 

artikli 33 lõikes 6, artikli 35 lõikes 11, 

artikli 37 lõikes 2, artikli 39 lõikes 2 ja 

artikli 43 lõikes 3 osutatud volituste 

delegeerimine. 

 

Muudatusettepanek  416 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 89 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

jäetakse välja. 

2. Direktiivi 2002/58/EÜ artikli 1 lõige 2, 

artikli 2 punktid b ja c, artikli 4 lõiked 3, 4 

ja 5 ning artiklid 6 ja 9 jäetakse välja. 

 

Muudatusettepanek  417 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 90 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 

peaksid hindama komisjoni poolt vastu 

võetud delegeeritud õigusakte ja 

rakendusakte iga kahe aasta järel. 
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