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Teema: Rootsi Kuningriigi parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus, mis käsitleb 
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isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete 
kaitse üldmäärus)
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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.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi parlamendi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi parlamendi põhjendatud arvamus

Sissejuhatuseks rõhutab Rootsi parlament, et hindab kõrgelt komisjoni tööd Euroopa Liidu 
isikuandmete kaitset puudutava olemasoleva raamistikuga ja komisjoni katseid leida 
mitmesuguseid võimalusi selle parandamiseks.

Parlament rõhutab, et eraelu puutumatuse õigus tuleb tagada piiriüleselt, eriti siis, kui 
tegemist on isikuandmetega, ja EL vajab täieulatuslikku ning tõhusat isikuandmete kaitse 
süsteemi. Samuti rõhutab parlament, et liikmesriikide õiguskaitse- ja politseiinstitutsioonide 
võitlus kuritegevuse vastu on tundliku iseloomuga ning seda arvesse võttes on vajalik 
erisätetega direktiiv isikuandmete kasutamiseks selliste institutsioonide poolt.

Samuti arvab Rootsi parlament, et ELi tõhusa isikuandmete kaitse süsteemi eesmärk 
saavutatakse paremini siis, kui võetakse kasutusele meetmed liidu tasandil, mitte 
liikmesriikide tasandil. Liidu tasandil rakendatud meetmel on oma ulatuse ja tulemuslikkuse 
tõttu üldiselt selgeid eeliseid võrreldes liikmesriigi tasandil võetud meetmega.

Seetõttu soovib Rootsi parlament esile tõsta Euroopa Liidu lepingu artikli 5 väljendi ainult 
niisuguses ulatuses ja siis. Selle artikli kohaselt võetakse Euroopa Liidu tasandil kasutusele 
meetmed liidu ainupädevusest väljajäävates valdkondades ainult juhul, kui liikmesriigid ei 
suuda piisavalt saavutada kavandatud meetme eesmärke ning neid saab nende ulatuse või 
kavandatud meetmete mõju tõttu saavutada paremini liidu tasandil. Rootsi parlamendi 
arvamuse kohaselt tuleneb väljendist ainult niisuguses ulatuses ja siis, et subsidiaarsuse 
kontroll hõlmab proportsionaalsuse kriteeriumit ning sellest tulenevalt ei tohiks ettepanekus 
toodud meetmed minna kaugemale sellest, mis on taotletava eesmärgi saavutamiseks vajalik. 
Ühes 2002.1 aasta kohtuotsuses, mis puudutas küsimust, kas üks direktiiv võeti vastu 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, on Euroopa Ühenduste Kohus (nüüd Euroopa Liidu 
Kohus) alguses esitanud arvamuse, et kavandatud meetmete eesmärk on paremini saavutatav 
liidu tasandil, ning seejärel märkinud järgmist:

„Teiseks tuleb tõdeda, et antud juhul vastas subsidiaarsuse põhimõtte nõuetele ka ühenduse 
võetud meetme ranguse aste, kuna see ei läinud kaugemale sellest, mis on meetmega 
taotletava eesmärgi saavutamiseks vajalik, nagu nähtub kõnealuse otsuse punktidest 122–
141.”
Selle teabe taustal on Rootsi parlament kaalunud, kas komisjoni valitud õigusakt kavandatud 
meetmete rakendamiseks – määrus – ei lähe kaugemale sellest, mis on taotletava eesmärgi 
saavutamiseks vajalik. Sellega seoses leiab parlament, et määruse asemel annaks uus direktiiv 
liikmesriikidele suuremad võimalused võtta arvesse oma riigi olusid, nt selles osas, mis 
puudutab eri ametiasutuste struktuure ja haldusstruktuure eri liikmesriikides.

Peale selle on praeguse eelnõu raamistik riikliku regulatiivse järelevalve eest vastutavate 
ametiasutuste ja administratiivsete sanktsioonide osas taotletavate eesmärkide saavutamiseks 
tarbetult üksikasjalik ning jätab liialt vähe võimalusi liikmesriikidele oma olusid arvestada. 
Näiteks võib tuua selle, et eelnõu raamistik riiklike regulatiivse järelevalve eest vastutavate 
ametiasutuste ametnike ametisse määramiseks ja see, milline peab olema nende pädevus, ei 
ole Rootsi parlamendi arvamuse kohaselt vajalik isikuandmete kaitse ühtsema reeglistiku 
                                               
1 10. detsembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-491/01: British American Tobacco (Investments) Ltd ja Imperial 
Tobacco Limited, EKL 2001, lk 1-11453.
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kohaldamise saavutamiseks. Rootsi parlamendi arvamuse kohaselt jõutaks reeglistiku parema 
ühtse kohaldamiseni uue direktiivi kaudu, mis keskenduks neile valdkondadele, kus praegu 
esineb puudujääke. Samuti annaks selline lahendus suurema võimaluse liikmesriikidel sellise 
õigusakti vastuvõtmisel oma sisemisi olusid arvesse võtta.

Ebasobivaks võib pidada nende volituste ulatust, mille komisjon saaks delegeeritud aktide 
vastuvõtmiseks, kaasa arvatud see, et määruse kohaselt antakse komisjonile seadusandlik roll, 
mille puhul võib komisjon ettearvamatult mõjutada määruse tulevast kuju ja sisu sellisel moel, 
mis harilikult kuulub seadusandja või kohtu pädevusse.

Samuti on küsitav, kas nii ulatuslik, üksikasjalik ja keeruline raamistik, nagu seda on 
kavandatav määrus, millega hõlmatakse delegeeritud õigusakte, mis võetakse vastu komisjoni 
poolt, ja riikide õigusakte, aitab suurendada õigusnormide mõju riigi tasandil.

Ülaltoodust lähtuvalt tähendaks direktiivi vormis regulatsioon seda, et meetmed 
vormistatakse võimalikult lihtsalt, samal ajal saavutatakse aga meetmete eesmärk ja neid 
rakendatakse tulemuslikult. Rootsi parlamendi arvamuse kohaselt läheb isikuandmete kaitset 
ja isikuandmete vaba liikumist käsitlev õigusraamistik selle praegu esildatud kujul –
määrusena – kaugemale kui taotletavate eesmärkide saavutamiseks vajalik, ning seetõttu ei 
ole see kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.


