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Teema: Saksamaa Liidunõukogu (Bundesrat) põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut 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.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Saksamaa Liidunõukogu (Bundesrat) põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Saksamaa Liidunõukogu (Bundesrat) põhjendatud arvamus

Saksamaa Liidunõukogu võttis 30. märtsil 2012. aastal toimunud 895. istungil vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artikli 12 punktile b vastu järgmise arvamuse:

1. Saksamaa Liidunõukogu on arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 kohaselt võib liit valdkondades, mis 
ei kuulu liidu ainupädevusse, võtta meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui 
liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada 
kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu saab 
neid paremini saavutada liidu tasandil.

Saksamaa Liidunõukogu peab kahetsusväärseks, et komisjon ei võtnud arvesse 
liidunõukogu reservatsioone, mis ta esitas oma 11. veebruari 2011. aasta arvamuses 
komisjoni teatise „Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus” kohta 
(liidunõukogu dokument 707/10 (otsus)) ja mis käsitlesid seadusandliku pädevuse 
piiramist ja subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. Praegused ettepanekud ulatuslikult 
ajakohastada isikuandmete kaitset direktiiviga, mis käsitleb andmekaitseõiguse 
reguleerimist politsei- ja õigusvaldkonnas (vrd liidunõukogu dokument 51/12), ja kehtiva 
andmekaitse direktiivi ülekandmine isikuandmete kaitse üldmäärusesse, kohandades 
samal ajal elektroonilist sidet käsitleva direktiivi sätteid andmekaitseõiguse kohta 
(direktiiv 2002/58/EÜ),

kinnitavad neid reservatsioone. Saksamaa Liidunõukogu on seetõttu seisukohal, et 
endiselt on vaja terviklahendust, mis esildatud reguleerimismudeliga võrreldes vastab 
paremini subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele.

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 nõuetele ei vasta kavandatud isikuandmete kaitse 
üldmäärus järgmistel põhjustel:

2. Määruse ettepanekus ei ole piisavalt põhjendatud, et andmekaitset on vaja Euroopa 
tasandil täies ulatuses siduvalt määrusega reguleerida nii avalikus kui ka erasektoris.
Erinevalt praegu kehtivast, riiklike andmekaitse-eeskirjade täielikule ühtlustamisele 
suunatud direktiivist toob ulatusliku reguleerimisalaga määrus kaasa liikmesriikide 
andmekaitse-eeskirjade pea täieliku kõrvale tõrjumise. Eelkõige avalikus sektoris, aga ka 
erasektori andmekaitse paljudes valdkondades kehtivad nii Saksamaal kui ka teistes 
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liikmesriikides erisugused ja seega määruse eelnõu väga abstraktsete üksikute sätetega 
võrreldes paremat rakendatavust ja õiguskindlust pakkuvad andmekaitse-eeskirjad.
Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise ülimuslikkus seab kahtluse alla Saksamaa 
andmekaitseõiguse põhivaldkonnad, mis seni olid siseturu seisukohast väljaspool 
kahtlust. Näiteks puudutab see sotsiaalsete isikuandmete kaitset või olulistel põhjustel 
vajaliku videojärelevalve eeskirju liidumaa ja riigi tasandil.

3. Kuigi ELi määruse raames on tunnustatud vähemalt liikmesriikide täpsustamisvolitusi, ei 
ole vastavaid selgeid volitusi riiklikule seadusandjale antud. Pigem on arvukad volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks tõenduseks selle kohta, et ELi toimimise lepingu 
artikli 16 lõikes 2 sätestatud pädevusest on kaugemale mindud eesmärgiga ulatuslikult ja 
eranditult Euroopa seadusandja poolt kindlaks määrata kogu Euroopa andmekaitse siduv 
reguleerimine. Kuid ühtset andmekaitse taset ELis on võimalik saavutada ka seni 
kehtinud andmekaitse direktiivi edasiarendamisega. Ka selle eesmärk on isikuandmete 
kaitse täielik ühtlustamine, kuid see jätab siiski liikmesriikidele võimaluse oma 
seadusandluse raames täpsustada tõlgendatavaid asjaolusid, mida tehakse läbivalt ka 
kavandatud määruses.

4. Komisjoni ettepanek andmekaitseõiguse täieliku siduva reguleerimise kohta avalikus ja 
erasektoris läheb oluliselt kaugemale eesmärgist tagada nendes valdkondades 
andmekaitse kõrge tase ning võrdsed võimalused. Lahtise ja ebamääraselt sõnastatud 
reguleerimisala tõttu tõrjub esitatud määrus kui vahetult kehtiv eeskiri välja peaaegu 
kõik kehtiva riikliku andmekaitseõiguse valdkonnad, välja arvatud ettepaneku artiklites 
80 jj käsitletud sõnavabaduse, terviseandmete ja töötajate isikuandmete kaitse. Seega 
hõlmab määrus ka üksnes kohalikke valdkondi, nt turvalisuse eest vastutavate kohalike 
asutuste tegevust, sest reguleerimisalast jääb välja vaid riigi julgeoleku valdkond, 
avaliku julgeoleku küsimustes nähakse ette piirangud üksnes artikli 21 kohaselt.
Esildatud määruse laiendamisega liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluvatele kõigile 
tegevusaladele (ettepaneku artikli 2 lõike 2 punkt a) võtab komisjon lisaks 
andmekaitseõiguse reguleerimispädevusele endale pädevuse ka selliste valdkondade 
siduvaks reguleerimiseks nagu haridussüsteem, kus õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise pädevus on selgelt välistatud (nt ELi toimimise lepingu artikli 165 lõige 
4). Sama kehtib kuritegudega mitteseotud turvalisuse tagamise valdkonna kohta, mille 
reguleerimispädevus kuulub endiselt liikmesriikidele (vrd ELi toimimise lepingu 
artiklid 72, 87, 276).

5. Peale selle on Saksamaa Liidunõukogu seisukohal, et isikuandmete töötlemine 
liikmesriikide riigiasutustes ei kuulu põhimõtteliselt ELi seadusandlikku pädevusse ja 
seetõttu tuleb see subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise vältimiseks jätta määruse 
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reguleerimisalast välja. Selle valdkonna puhul ning andmete töötlemiseks avalikes 
huvides täidetava ülesande täitmiseks sisaldab määruse ettepaneku artikli 6 lõike 3 
esimese lause punkt b koostoimes lõike 1 punktiga e volitust liikmesriikide eeskirjade 
vastuvõtmiseks. Nende ulatus on aga piiratud konkreetsete liidu õigusest tulenevate 
nõuetega (määruse ettepaneku artikli 6 lõike 3 teine lause) ja seetõttu ei ole 
liikmesriikidel riigiasutustes isikuandmete töötlemise valdkonnas iseseisva 
reguleerimise pädevust.

6. Järgmine vastuolu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega eelkõige riigiasutuste 
andmetöötluse valdkonnas tuleneb määruse eelnõu artikli 1 lõikes 3 ette nähtud 
korraldusest, mis andmete vaba liikumise tagamiseks keelab kõik riiklikud 
andmekaitsesätted, mis lähevad määrusest kaugemale: eelkõige ametiasutustes toimuva 
andmetöötluse valdkonnas, nt sotsiaalsete isikuandmete kaitse valdkonnas on piirava 
menetluskorra tõttu (nt andmetöötluse organisatsioonilise eraldamise nõue) mõeldavad 
kõrgemad riiklikud isikuandmete kaitse standardid, ilma et see mõjutaks siseturu huve.

7. Esitatud isikuandmete kaitse üldmäärus ei sobi selleks, et tagada peaaegu kõiki valdkondi 
hõlmav terviklik andmekaitse reguleerimise raamistik, ning rikub seetõttu subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtet. Määruse väga abstraktse olemuse tõttu, mis üldistab 
nõudmisi ja tasandab liikmesriikide erinevaid üldiseid ja valdkondlikke 
andmekaitseõigusi, viitab kavandatav määrus paljude eraelu puutumatuse kaitse ja 
kodanike muude põhiõigustega seotud oluliste küsimuste puhul komisjoni delegeeritud 
õigusaktidele, et ka edaspidi täita täieliku ühtlustamise eesmärki. Kindel on see, et kuni 
ELi delegeeritud õigusaktidega võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad, raskendab 
andmekaitseõiguse praktilist rakendamist õiguskindluse puudumine, sest kehtivad 
riiklikud eeskirjad ei ole pärast kaheaastast üleminekuperioodi enam kohaldatavad. Seega 
ei täideta komisjoni rõhutatud eesmärki suurendada kavandatud määruse vastuvõtmisega 
isikuandmete töötlemise valdkonnas õiguskindlust majanduse ja riigi jaoks. Seevastu 
tooks kavandatud määruse sätete ülevõtmine kehtivasse andmekaitse direktiivi selle 
edasikehtimise eesmärgil kaasa üksnes riikliku andmekaitseõiguse kohandamise nõude, 
kuid võimaldaks õiguskindluse ja rakendatavuse huvides riiklike sätete edasikehtimist.

8. Määruse eelnõu on vastuolus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, kuna 
sätted komisjoni tegutsemisõiguse kohta järjepidevuse mehhanismi raames (määruse 
eelnõu artiklid 57 jj, eelkõige artikkel 60 ja järgmine) ei ole kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikli 16 lõike 2 teises lauses tagatud andmekaitseasutuste sõltumatusega.
Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb andmekaitseasutuste täieliku sõltumatuse 
tagamiseks välistada andmekaitseasutuste otsuste poliitilise kallutamise oht. Kavandatud 
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määruses antud volitused andmekaitse järelevalvemenetluste peatamiseks pakuvad 
otseseid võimalusi kallutamiseks, mille puhul ei saa välistada, et neid mõjutatakse 
andmekaitseõiguse väliste ulatuslike täidesaatvate ülesannetega, mis komisjoni 
ametlikule sõltumatusele vaatamata kuuluvad komisjoni vastutusalasse.

9. Võttes vastu otsuse Euroopa andmekaitsestandardite reguleerimise kohta määruse abil, 
tekitab komisjon õiguslikku ebakindlust elektrooniliste sideteenuste valdkonnas kehtivate 
direktiivi 2002/58/EÜ kohaste andmekaitse eeskirjade vallas. Nimetatud direktiivi alusel 
kehtivaid liikmesriikide rakendamiskohustusi andmekaitse reguleerimiseks elektrooniliste 
sideteenuste valdkonnas muudetakse määruse eelnõu artikli 88 lõikega 2, mis peaks 
elektrooniliste sideteenuste direktiivis sisalduvad viited andmekaitse direktiivile muutma 
viideteks kavandatud isikuandmete kaitse üldmäärusele. Seeläbi kohustatakse liikmesriike 
sõnastama uued konkreetsed riiklikud andmekaitsestandardid elektrooniliste sideteenuste 
valdkonnas, samal ajal kui kavandatud määruse kohaldamise ülimuslikkuse tõttu ei jäeta 
liikmesriikidele andmekaitseõiguse üldises valdkonnas mingeid seadusandlikke pädevusi.
Infoühiskonna keskses andmekaitse valdkonnas, elektrooniliste sideteenuste sektoris 
tekitatakse seetõttu märkimisväärne õiguslik ebakindlus, kui selle asemel, et arendada 
edasi isikuandmete kaitse direktiivi, otsustatakse vastu võtta isikuandmete kaitse 
üldmäärus, kusjuures seda õiguslikku ebakindlust ei tasakaalusta muud eelised, mis 
aitaksid kaasa ELi toimimise lepingu artikli 16 lõikes 1 sätestatud isikuandmete kaitse 
ülesande täitmisele.

10. Otsus võtta vastu isikuandmete kaitse üldmäärus ja samal ajal reguleerida direktiivi abil 
andmekaitset politsei- ja õigusvaldkonnas põhjustab piiritlemisraskusi, mis täiendavalt 
kinnitavad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist. Saksamaa 
Liidunõukogu märgib seetõttu, et praegune kava ELi andmekaitseõiguse 
ümberkorraldamiseks viiks selleni, et politsei ja korrakaitseasutused peaksid oma 
ülesannete täitmisel seoses isikuandmete töötlemisega järgima eri õigusakte. Politsei ja 
õigusvaldkonnas isikuandmete kaitset käsitleva direktiivi eesmärk (vt artikli 1 lõiget 1 ja 
põhjenduse punkti 3.4.1, liidunõukogu dokument 51/12) on määrata kindlaks sätted 
isikuandmete töötlemise kohta kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks. Kavandatud isikuandmete kaitse üldmäärust nimetatud 
valdkonnas ei kohaldata (ettepaneku artikli 2 lõike 2 punkt e). Liikmesriikide politsei 
vastutab aga nii kuritegude ennetamise kui ka üldise turvalisuse eest, seda valdkonda, 
välja arvatud piiratud erandid ettepaneku artiklis 21, reguleerivad kavandatud 
isikuandmete kaitse üldmääruse siduvad nõuded. Selline killustamine näitab, et 
isikuandmete kaitset tuleks ELi seadusandlike pädevuste raames paremini korraldada 
andmekaitse direktiivi edasiarendamise teel, mitte aga rakendada liikmesriikide jaoks 
erineva õigusliku siduva jõuga kolme õigusakti: kavandatav isikuandmete kaitse 
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üldmäärus, esildatud direktiiv andmekaitse kohta politsei- ja õigusvaldkonnas ning kehtiv 
direktiiv 2002/58/EÜ.


