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PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruses (EL) 2016/679 füüsiliste
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1)
(13. märtsil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht
eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus
P7_TA(2014)0212)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 231 tehakse ülalnimetatud määruses
järgmised parandused:

Leheküljel 14 põhjenduse 71 viiendas ja kuuendas lauses
asendatakse
„(71)

… Selline meede ei tohiks puudutada last.

Selleks et tagada andmesubjekti suhtes õiglane ja läbipaistev töötlemine, võttes
arvesse isikuandmete töötlemise konkreetseid asjaolusid ja konteksti, peaks vastutav
töötleja kasutama profiilianalüüsiks asjakohaseid matemaatilisi või statistilisi
menetlusi, rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada
eelkõige ebaõigeid isikuandmeid põhjustavate tegurite korrigeerimine ja vigade
tegemise ohu minimeerimine, ning tagama isikuandmete turvalisuse selliselt, et
võetakse arvesse potentsiaalset ohtu andmesubjekti huvidele ja õigustele ning
ennetatakse muu hulgas diskrimineerivat mõju füüsilistele isikutele rassi või etnilise
päritolu, poliitiliste vaadete, usutunnistuse või veendumuste, ametiühingusse
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kuulumise, geneetilise või tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse alusel või
mille tulemuseks on sellise mõjuga meetmed.“
järgmisega:
„(71)

… Selline meede ei tohiks puudutada last. Selleks et tagada andmesubjekti suhtes
õiglane ja läbipaistev töötlemine, võttes arvesse isikuandmete töötlemise
konkreetseid asjaolusid ja konteksti, peaks vastutav töötleja kasutama
profiilianalüüsiks asjakohaseid matemaatilisi või statistilisi menetlusi, rakendama
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada eelkõige ebaõigeid
isikuandmeid põhjustavate tegurite korrigeerimine ja vigade tegemise ohu
minimeerimine, ning tagama isikuandmete turvalisuse selliselt, et võetakse arvesse
potentsiaalset ohtu andmesubjekti huvidele ja õigustele ning ennetama muu hulgas
diskrimineerivat mõju füüsilistele isikutele rassi või etnilise päritolu, poliitiliste
vaadete, usutunnistuse või veendumuste, ametiühingusse kuulumise, geneetilise või
tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse alusel või andmete töötlemist, mille
tulemuseks on sellise mõjuga meetmed.“

Leheküljel 55 artikli 37 lõike 1 punktis c
asendatakse
„c)

vastutava töötleja või volitatud töötleja põhitegevuse moodustab artiklis 9 osutatud
andmete eriliikide ja artiklis 10 osutatud süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste
ja süütegudega seotud isikuandmete ulatuslik töötlemine.“

järgmisega:
„c)

vastutava töötleja või volitatud töötleja põhitegevuse moodustab artiklis 9 osutatud
andmete eriliikide või artiklis 10 osutatud süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste
ja süütegudega seotud isikuandmete ulatuslik töötlemine.“
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Leheküljel 58 artikli 41 lõikes 3
asendatakse
„3.

Pädev järelevalveasutus esitab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud asutuse
akrediteerimise kriteeriumide kavandi andmekaitsenõukogule vastavalt artiklis 63
osutatud järjepidevuse mehhanismile.“

järgmisega:
„3.

Pädev järelevalveasutus esitab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud asutuse
akrediteerimise tingimuste kavandi andmekaitsenõukogule vastavalt artiklis 63
osutatud järjepidevuse mehhanismile.“

Leheküljel 58 artikli 41 lõige 5
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Leheküljel 59 artikli 42 lõikes 7
asendatakse
„7.

Vastutava töötleja või volitatud töötleja tegevusele saab anda sertifikaadi
maksimaalselt kolmeks aastaks ja selle kehtivust saab pikendada samadel
tingimustel, tingimusel et vastavad nõuded on jätkuvalt täidetud. Kui sertifikaadi
nõuded ei ole enam täidetud, võtab artiklis 43 osutatud sertifitseerimisasutus või, kui
see on asjakohane, pädev järelevalveasutus sertifikaadi tagasi.“

järgmisega:
„7.

Vastutava töötleja või volitatud töötleja tegevusele saab anda sertifikaadi
maksimaalselt kolmeks aastaks ja selle kehtivust saab pikendada samadel
tingimustel, kui vastavad kriteeriumid on jätkuvalt täidetud. Kui sertifitseerimise
kriteeriumid ei ole enam täidetud, võtab artiklis 43 osutatud sertifitseerimisasutus
või, kui see on asjakohane, pädev järelevalveasutus sertifikaadi tagasi.“
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Leheküljel 60 artikli 43 lõike 3 esimeses lauses
asendatakse
„3.

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud sertifitseerimisasutuste akrediteerimine
toimub kriteeriumide alusel, mille on heaks kiitnud artikli 55 või 56 kohaselt pädev
järelevalveasutus või tulenevalt artiklist 63 andmekaitsenõukogu.“

järgmisega:
„3.

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud sertifitseerimisasutuste akrediteerimine
toimub tingimuste alusel, mille on heaks kiitnud artikli 55 või 56 kohaselt pädev
järelevalveasutus või tulenevalt artiklist 63 andmekaitsenõukogu.“

Leheküljel 60 artikli 43 lõikes 6
asendatakse
„6.

Järelevalveasutus avaldab kergesti kättesaadaval kujul käesoleva artikli lõikes 3
osutatud nõuded ja artikli 42 lõikes 5 osutatud kriteeriumid. Järelevalveasutus
edastab need nõuded ja kriteeriumid ka andmekaitsenõukogule. Euroopa
Andmekaitsenõukogu koondab kõik sertifitseerimismehhanismid ning
andmekaitsepitserid registrisse ja teeb need sobival viisil üldsusele kättesaadavaks.“

järgmisega:
„6.

Järelevalveasutus avaldab kergesti kättesaadaval kujul käesoleva artikli lõikes 3
osutatud nõuded ja artikli 42 lõikes 5 osutatud kriteeriumid. Järelevalveasutus
edastab need nõuded ja kriteeriumid ka andmekaitsenõukogule.“

Leheküljel 69 artikli 57 lõike 1 punkt p
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Leheküljel 74 artikli 64 lõike 1 punktis c
asendatakse
„c)

selle eesmärk on heaks kiita kriteeriumid artikli 41 lõike 3 kohaseks asutuse või
artikli 43 lõike 3 kohaseks sertifitseerimisasutuse akrediteerimiseks;“

järgmisega:
„c)

selle eesmärk on heaks kiita artikli 41 lõike 3 kohase asutuse ja artikli 43 lõike 3
kohase sertifitseerimisasutuse akrediteerimise tingimused või artikli 42 lõikes 5
osutatud sertifitseerimise kriteeriumid;“.

Leheküljel 74 artikli 64 lõigetes 6, 7 ja 8
asendatakse
„6.

Pädev järelevalveasutus ei võta lõikes 3 osutatud ajavahemiku jooksul vastu lõikes 1
osutatud otsuse eelnõu.

7.

Lõikes 1 osutatud järelevalveasutus arvestab igakülgselt andmekaitsenõukogu
arvamusega ja annab elektroonilisel teel kahe nädala jooksul pärast arvamuse saamist
tüüpvormi kasutades andmekaitsenõukogu eesistujale teada, kas ta jääb otsuse eelnõu
juurde või muudab seda, ning edastab vajaduse korral muudetud otsuse eelnõu.

8.

Kui asjaomane järelevalveasutus teavitab andmekaitsenõukogu eesistujat käesoleva
artikli lõikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul, et ta ei kavatse andmekaitsenõukogu
arvamust kas tervikuna või osaliselt järgida, ning esitab asjakohased põhjendused,
siis kohaldatakse artikli 65 lõiget 1.“

järgmisega:
„6.

Lõikes 1 osutatud pädev järelevalveasutus ei võta lõikes 3 osutatud ajavahemiku
jooksul vastu lõikes 1 osutatud otsuse eelnõu.

7.

Lõikes 1 osutatud pädev järelevalvejärelevalveasutus arvestab igakülgselt
andmekaitsenõukogu arvamusega ja annab elektroonilisel teel kahe nädala jooksul
pärast arvamuse saamist tüüpvormi kasutades andmekaitsenõukogu eesistujale teada,
kas ta jääb otsuse eelnõu juurde või muudab seda, ning edastab vajaduse korral
muudetud otsuse eelnõu.
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8.

Kui lõikes 1 osutatud pädev järelevalveasutus teavitab andmekaitsenõukogu
eesistujat käesoleva artikli lõikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul, et ta ei kavatse
andmekaitsenõukogu arvamust kas tervikuna või osaliselt järgida, ning esitab
asjakohased põhjendused, siis kohaldatakse artikli 65 lõiget 1.“

Leheküljel 74 artikli 65 lõike 1 punktis a
asendatakse
„a)

kui asjaomane järelevalveasutus on artikli 60 lõikes 4 osutatud juhul tõstatanud
asjakohase ja põhjendatud vastuväite juhtiva järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta
või kui juhtiv järelevalveasutus on sellise vastuväite kui mitteasjakohase ja/või
põhjendamatu tagasi lükanud.“

järgmisega:
„a)

kui asjaomane järelevalveasutus on artikli 60 lõikes 4 osutatud juhul tõstatanud
asjakohase ja põhjendatud vastuväite juhtiva järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta
ning kui juhtiv järelevalveasutus ei ole vastuväidet järginud või on sellise vastuväite
kui mitteasjakohase ja/või põhjendamatu tagasi lükanud.“

Leheküljel 76 artikli 69 lõikes 2
asendatakse
„2.

Ilma et see piiraks komisjoni taotlusi, millele osutatakse artikli 70 lõike 1 punktis b
ja artikli 70 lõikes 2, ei küsi ega võta andmekaitsenõukogu oma ülesannete täitmisel
või volituste kasutamisel vastu juhiseid mitte kelleltki.“

järgmisega:
„2.

Ilma et see piiraks komisjoni taotlusi, millele osutatakse artikli 70 lõigetes 1 ja 2, ei
küsi ega võta andmekaitsenõukogu oma ülesannete täitmisel või volituste
kasutamisel vastu juhiseid mitte kelleltki.“
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Leheküljel 77 artikli 70 lõike 1 punktis l
asendatakse
„l)

jälgib punktides e ja f osutatud suuniste, soovituste ja parimate tavade praktilist
kohaldamist;“

järgmisega:
„l)

jälgib suuniste, soovituste ja parimate tavade praktilist kohaldamist;“.

Leheküljel 77 artikli 70 lõike 1 punktis o
asendatakse
„o)

akrediteerib sertifitseerimisasutusi ja vaatab seda korrapäraselt läbi vastavalt
artiklile 43 ning peab artikli 43 lõike 6 alusel avalikku registrit akrediteeritud
asutuste kohta ja artikli 42 lõike 7 alusel kolmandates riikides asuvate akrediteeritud
vastutavate töötlejate või volitatud töötlejate kohta;“

järgmisega:
„o)

kinnitab sertifitseerimise kriteeriumid vastavalt artikli 42 lõikele 5 ning peab
artikli 43 lõike 6 alusel avalikku registrit sertifitseerimismehhanismide ning
andmekaitsepitserite ja -märgiste kohta vastavalt artikli 42 lõikele 6 ning
kolmandates riikides asuvate sertifitseeritud vastutavate töötlejate või volitatud
töötlejate kohta vastavalt artikli 42 lõikele 7;“.

Leheküljel 77 artikli 70 lõike 1 punktis p
asendatakse
„p)

täpsustab artikli 43 lõikes 3 osutatud nõudeid seoses sertifitseerimisasutuste
akrediteerimisega artikli 42 kohaselt;“

järgmisega:
„p)

kinnitab artikli 43 lõikes 3 osutatud tingimused seoses artiklis 43 osutatud
sertifitseerimisasutuste akrediteerimisega;“.
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