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Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse komisjoni teatist „Euroopa
digitaalarengu tegevuskava – Euroopa majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega”
(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.
europa.eu)
(2013/C 358/10)
I. Sissejuhatus
1.1. Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga
1.
18. detsembril 2012 võttis komisjon vastu teatise „Euroopa digitaalarengu tegevuskava – Euroopa
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega” (edaspidi „teatis”) (1).
2.
Euroopa andmekaitseinspektoril oli enne teatise vastuvõtmist võimalus esitada komisjonile mitteamet
likke märkusi. Tal on hea meel, et mõningaid tema märkusi on teatises arvesse võetud.
3.
Teema olulisust silmas pidades on Euroopa andmekaitseinspektor otsustanud omaalgatuslikult vastu
võtta käesoleva arvamuse.
1.2. Teatise eesmärgid ja reguleerimisala ning Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse eesmärk
4.
Komisjon esitas teatise strateegia „Euroopa 2020” raames. See täiendab 19. mail 2010 vastu võetud
digitaalarengu tegevuskava (2). Uue digitaalarengu tegevuskava käsitleva teatise eesmärk on veelgi tugevdada
Euroopa juhtivat positsiooni digitaalarengus ning aidata 2015. aastaks välja kujundada digitaalne ühtne turg.
5.
Teatises määratletakse seitse järgmist põhilist poliitikavaldkonda, milles komisjon teeb erilisi jõupin
gutusi digitaalmajanduse arengu võimaldamiseks ja ergutamiseks:
— Euroopa piirideta majandus – digitaalne ühtne turg.
— avaliku sektori innovatsiooni kiirendamine.
— väga kiire internetiteenuse pakkumine ja nõudlus.
— pilvandmetöötlus.
— usaldus ja turvalisus.
— ettevõtlus ning digitaalsed töökohad ja oskused.
— teadus- ja arendustegevusest ning innovatsioonist edasi: tööstuse tegevuskava põhiliste progressi võimal
davate tehnoloogiate jaoks.
6.
Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel kavandatud poliitikameetmete üle, mille eesmärk on
ergutada uute tehnoloogiate kasutamist ettevõtetes ja üksikisikute poolt. Siiski rõhutab Euroopa andmekait
seinspektor, et nende meetmetega peavad kaasnema asjakohased toimingud, et oleks tagatud andmekaitse ja
eraelu puutumatuse põhimõtete järgimine.
(1) COM(2012) 784 (final).
(2) KOM(2010) 245 (lõplik).
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7.
Mõningaid peamisi andmekaitseprobleeme, mis ELi digitaalarengu tegevuskava meetmetega seoses esile
kerkivad, on Euroopa andmekaitseinspektor juba rõhutanud ja analüüsinud oma 18. märtsi 2010. aasta
arvamuses, milles käsitletakse 2010. aasta teatist digitaalarengu tegevuskava kohta (1). Euroopa andmekait
seinspektor rõhutas eelkõige vajadust kasutada uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kavandamisel
lõimitud eraelukaitset ja eraelu kaitsvaid vaikesätteid. Käesolevas arvamuses piirdub Euroopa andmekaitseins
pektor seetõttu märkuste esitamisega nende teatises nimetatud valdkondade kohta, kus kavandatakse täien
davaid meetmeid.
III. Järeldused
26.
Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel, et teatises on pööratud tähelepanu eraelu puutumatu
sele ja andmekaitsele. Siiski rõhutab Euroopa andmekaitseinspektor, et tööstus, liikmesriigid ja komisjon
peaksid digitaalarengu tegevuskavaga ettenähtud algatuste rakendamisel asjakohaselt arvesse võtma andme
kaitsenõudeid. Eelkõige Euroopa andmekaitseinspektor:
— kahetseb, et teatise sissejuhatuses ei rõhutata kuigivõrd eraelu puutumatuse ja andmekaitse järgimise
olulisust teatisega ettenähtud meetmete rakendamisel. Seetõttu juhib ta andmete vastutavate töötlejate
tähelepanu vajadusele austada digitaalkeskkonna uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kavanda
misel ja rakendamisel eraelu puutumatuse ja andmekaitse-eeskirju;
— kahetseb, et teatises ei viidata direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ sätestatud kehtivale andmekaitse
õigusraamistikule ega andmekaitse üldmääruse ettepanekule, mis sisaldavad asjakohaseid eeskirju ja
põhimõtteid, mida tuleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel digitaalses keskkonnas
arvesse võtta;
— kahetseb, et lõimitud eraelukaitse põhimõtet, mis muutub kavandatud andmekaitsemääruse artikli 23
alusel õiguslikuks kohustuseks, ei ole teatises rõhutatud. Seetõttu tuletab ta andmete vastutavatele tööt
lejatele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kavandajatele meelde vajadust lõimida eraelu
puutumatus digitaalse keskkonna uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kavandamisse ja arenda
misse;
— soovitab kasutada teadus- ja arendustegevuse vahendeid, et suurendada Euroopa suutlikkust kohaldada
lõimitud eraelukaitse põhimõtet kõikides asjakohastes valdkondades, ning võtta tööprogrammides ja
konkursikutsetes seda eesmärki arvesse;
— rõhutab, et riiklike andmebaaside koostalitlust tuleks kasutada üksnes juhul, kui järgitakse täielikult
andmekaitse põhimõtteid, eelkõige eesmärgi piiramise põhimõtet. Lisaks tuletab ta komisjonile meelde,
et koostalitluse kui andmete jagamise lihtsustamise vahendi kasutamiseks peaks olema kehtestatud
asjakohane õiguslik alus koos asjakohaste andmekaitsemeetmetega;
— soovitab konsulteerida Euroopa andmekaitseinspektoriga enne, kui komisjon võtab vastu soovituse
tarbijatele avatud Interneti kaitsmise kohta;
— tuletab andmete vastutavatele töötlejatele ja kasutajatele meelde, et andmekaitse seisukohalt eriti prob
lemaatilises pilvandmetöötluse valdkonnas on andmekaitseasutused koostanud põhjalikud juhendid
kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide kohaldamise kohta ja et Euroopa andmekaitseinspektor on
koostanud dokumendi, mis käsitleb kavandatud andmekaitsemääruse mõju sellistele probleemidele.
Neile juhenditele tuleks tugineda, et suurendada üksikisikute ja tarbijate usaldust, mis omakorda tagab
uute tehnoloogiliste vahendite eduka kasutuselevõtu.
Brüssel, 10. aprill 2013
Euroopa Andmekaitseinspektor
Peter HUSTINX

(1) Vt Euroopa andmekaitseinspektori 18. märtsi 2010. aasta arvamus, mis käsitleb usalduse suurendamist infoühiskonnas
andmekaitse ja eraelu puutumatuse tugevdamise kaudu, Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.
europa.eu

