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1. Euroopa isikuandmete kaitse määruse institutsioonilised aspektid

Nagu osutati töödokumendis nr 2, käsitletakse käesolevas töödokumendis kavandatud 
isikuandmete kaitse üldmääruse institutsioonilisi aspekte. Raportöör sooviks jõuda 
üksmeelsele seisukohale raporti projekti järgmiste institutsiooniliste põhipunktide osas.

2. Järjepidevus ja jõustamine

Samal ajal kui andmekaitse aluspõhimõtted kehtivad endiselt ja neid tuleb tugevdada, mõjutab 
käesolevat reformi puudulik jõustamine. Määrus tagab ühtse tööraamistiku kõigile 
andmekaitseasutustele. Toimimise tagamiseks on äärmiselt tähtis, et andmekaitseasutustel 
oleks piisavalt vahendeid. 

Riiklike andmekaitseasutuste vahel ette nähtud koostöö ja järjepidevuse mehhanism on 
määratu samm edasi isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide sidusa rakendamise suunas 
ELis. Sellegipoolest on vastuseta veel mõned küsimused. Mõistlik näib mõte tagada nn ühtsed 
kontaktpunktid mõlemale osapoolele, nii vastutavatele töötlejatele kui ka andmesubjektidele. 
Igal juhul tuleb töötada välja kerge mehhanism, mis toimib ka tegelikkuses, sh selged 
stiimulid ja kohustused andmekaitseasutustele koostöö tegemiseks. Peale selle peaks 
komisjon järjepidevuse mehhanismi raames arvestama andmekaitseasutuste sõltumatusega. 
Euroopa Parlamendi õigusteenistusele on esitatud palve uurida, kas on teostatav 
andmekaitseasutuste kohustus järgida Euroopa Andmekaitsenõukogu otsuseid.

3. Andmekaitse ELi institutsioonides ja asutustes

Jätkuvalt tuleb tegeleda teemadega, nagu uute andmekaitse eeskirjade rakendamine ELi 
institutsioonide ja asutuste suhtes, samuti järjepidevus muude õigusaktidega, nt kavandatud 
isikuandmete kaitse direktiiv õiguskaitse eesmärgil ja e-kaitse direktiiv, kuna praeguses 
projektis ei käsitleta neid teemasid piisavalt. Variraportööridega on saavutatud umbkaudne 
kokkulepe, et ELi institutsioonid hõlmatakse uue määrusega, nt nõudes määruse (EÜ) nr 
45/20011 kohandamist, et see oleks täielikult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, 
enne kui viimast hakatakse rakendama. 

Igal juhul on vaja horisontaalsemat arutelu (mis käsitleks määrust ja direktiivi) selle üle, 
kuidas käsitleda praeguseid erinevaid isikuandmete kaitse eeskirju erinevate ELi asutuste 
suhtes.

4. Õiguskaitse suhe isikuandmete kaitsesse

Suhet isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse direktiivi vahel õiguskaitse 
eesmärkidel tuleb käsitleda horisontaalselt ühtse lähenemisviisi raames. See on eriti tähtis siis, 
kui õiguskaitseasutustel on juurdepääs isikuandmetele, mis kuuluvad eraõiguslikele 
vastutavatele töötlejatele. Põhieeskirju tuleb ilmselt reguleerida direktiivi või ehk muude ELi 
kriminaalõigusvahenditega, näiteks politsei- ja õigusalase koostöö või 
kriminaalprotsessiõiguste raames. Isikuandmete kaitse määrus vajab siiski selgeid sätteid selle 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, 
EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1–22.
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tagamiseks, et ettevõtted annavad andmeid õiguskaitseasutustele üle üksnes siis, kui see on 
seaduslik, põhineb õiglasel kohtupidamisel ja õiguskaitsemeetmetel ning on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 52. 

Sellega seoses on vastuseta küsimus olemasolevate isikuandmete kaitse alaste õigusaktide 
reguleerimisala kohta. Mõned liikmesriigid kohaldavad kehtivat direktiivi 95/46/EÜ 
riigisisestes olukordades õiguskaitse eesmärgil (nt Austria), mõned kohaldavad seda osaliselt 
(nt Belgia) ja mõned ei kohalda üldse. Järelikult on ühtlustamist väga vaja, et tagada kodanike 
nõuetekohane kaitse, tuginedes sellele, et nad tunnevad hästi oma õigusi.

5. Isikuandmete töötlemine avaliku sektori asutustes

Liikmesriikidele saab anda mõningase otsustusõiguse võtta vastu konkreetseid eeskirju 
isikuandmete kaitse alal teatavates avalikes sektorites, juhul kui kogu Euroopa Liidus on 
tagatud ühtsed ja lihtsad eeskirjad. Raportöör ja variraportöörid on valmis vähendama neid 
mureküsimusi, kui määruse eesmärgid ja põhimõtted on selgelt sõnastatud ja neid ei kahjusta 
riiklikud õigusaktid. See on ka Euroopa Parlamendi õigusteenistusele esitatud taotluse teema. 

Kindlasti peab vältima erinevate riiklike eeskirjade kasutamist, millest loodetaksegi määruse 
abil vabaneda. Kui liikmesriikidel on olemas volitused andmesubjektide õiguste piiramiseks, 
peaksid need õigused olema palju väiksemad.

6. Komisjoni delegeeritud volitused ja rakendamisvolitused

Komisjoni avalike huvide määruse visiooni toetatakse laialdaselt, kuid arutelud Euroopa 
Parlamendis on selgelt näidanud, et selle eesmärgi saavutamist ei toetata delegeeritud ja 
rakendusaktide ulatusliku kasutamisega. Raportöör ja variraportöörid nõustuvad, et neid tuleb 
piirata nii palju kui võimalik. Teisest küljest peaks seadusandja jätma konkreetsed 
delegeeritud või rakendusaktid välja vaid siis, kui on olemas selge alternatiiv delegeeritud 
volituste või rakendamisvolituste kasutamisele. 

Delegeeritud ja rakendusaktide tulevane hindamine nõukogu ja komisjoniga peaks põhinema 
kolmel kategoorial: a) üksnes tehniline rakendamine, nt teatise vormid jne – need aktid 
peaksid jääma selliseks nagu kavandatud; b) sisuline delegeerimine, kuid vajadus 
ajakohastada määrust vastavalt tehnoloogia ja ettevõtluse arengule, nt tundliku sisuga 
andmed, ettevõtlusmudelid jne – need aktid peaksid jääma, kuid vajavad seadusandja selgeid 
suuniseid seoses kriteeriumide ja piirangutega; ja c) olemuslik delegeerimine, mis läheb 
õigusakti tuumani välja, nt termini „õigustatud huvi” määratlemine – sellised aktid tuleb välja 
jätta ja asendada konkreetse sõnastusega määruses.


