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EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

20.3.2012

TEATIS LIIKMETELE
(32/2012)

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Käesolevaga edastame Teile teadmiseks Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamuse eespool 
nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Nr 105

SENAT

2011.–2012. AASTA KORRALINE ISTUNGJÄRK

4. märts 2012

EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

isikuandmete kaitset käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku 
subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta.

Kodukorra artikli 73g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat õiguskomisjoni ettepaneku alusel 
järgmise resolutsiooni ettepaneku:

_________________________________________________________________________

Vt järgmisi dokumente:

Senat: 424 ja 447 (2011–2012).
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Käesoleva, otseselt kohaldatava määruse ettepaneku eesmärk on vähendada õiguslikku 
killustumist ja suurendada õiguskindlust ühtlustatud põhireeglite kogu sätestamise kaudu. 
Mitmes valdkonnas nähakse eelnõuga ette anda komisjonile vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. Õigusakti ühtlase 
rakendamise tagamiseks antakse komisjonile rakendusvolitused. Ettepaneku artiklis 51 
kehtestatakse ühtse kontaktpunkti süsteem, millega antakse mitmes liikmesriigis tegutseva 
vastutava töötleja või volitatud töötleja toimingute üle järelevalve teostamise pädevus vastava 
vastutava või volitatud töötleja peamise tegevuskoha riigi järelevalveasutusele.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

 Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 nähakse ette, et subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt 
tohib Euroopa Liit sekkuda „ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei 
suuda […] piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud 
meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil“; see 
sõnastus tähendab, et hindama ei pea mitte ainult kavandatava meetme paremini 
teostatavust ühenduse tasandil, vaid ka seda, et kavandatava tegevuse ulatus ei läheks 
kaugemale, kui on meetme eesmärkide saavutamiseks vajalik;

 määruse ettepanek valdkonnas, mis mõjutab otseselt kodanike põhiõigusi, ei tohi jätta 
liikmesriike ilma võimalusest säilitada üleminekuperioodiks suuremat kaitset 
pakkuvad liikmesriigi õiguse sätted, et vältida olukorda, kus Euroopa tasandil 
ühtlustamine vähendaks kodanikele pakutavaid tagatisi;

 Euroopa Komisjonile lisaks rakendusvolitustele delegeeritud ülesannete hulk on nii 
suur, et see võib väljuda Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
delegeeritud õigusakti mõiste piiridest; teatud osa neist küsimustest, näiteks need, mis 
puudutavad õigust olla unustatud, peaks reguleerima otse Euroopa Liidu seadusandja, 
teine osa võiks jääda riiklike järelevalveasutuste või nende Euroopa võrgustiku 
pädevusse;

 määruse ettepaneku artiklis 51 sätestatav ühtse kontaktpunkti põhimõte jätab 
asjaomased isikud ilma võimalusest, et kõiki nende kaebusi käsitleks üheskoos nende 
enda liikmesriigi järelevalveasutus, ja muudab olukorra kaebuste esitajate jaoks 
keerulisemaks, sest välisriigi järelevalveasutuse läbi viidav haldusmenetlus ei toimu 
paralleelselt menetlusega, mille kaebaja võib vastutava töötleja suhtes algatada oma 
liikmesriigi kohtus; subsidiaarsuse põhimõtte järgimise tagamiseks tuleb eelistada 
menetlust, mis lubab üksikisikul pöörduda oma elukohariigi järelevalveasutuse poole.

Seega leiab senat, et määruse ettepaneku artikkel 51 ja sätted, mis käsitlevad delegeeritud ja 
rakendusakte, nende praeguses sõnastuses ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Senati 4. märtsi 2012. aasta resolutsioon.

President
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Allkiri: Jean-Pierre BEL


