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1. Sissejuhatus

1. Komisjon võttis 29. jaanuaril 2014 vastu kaks Euroopa pangandussüsteemiga seotud määruse ettepanekut: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete 
kohta (edaspidi: krediidiasutuste vastupanuvõime ettepanek) (1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ette
panek väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta (edaspidi: väärtpaberite 
kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse ettepanek) (2). Ettepanekud on osa finantsvaldkonna reguleerimise ja 
finantsjärelevalve põhjaliku läbivaatamise kavast, millega Euroopa Liit on tegelnud alates finantskriisi algusest. Nen
dega kehtestatakse eeskirjad, mis keelavad suurimatel ja kompleksseimatel pankadel enda nimel kauplemise, andes 
järelevalveasutustele õiguse nõuda nendelt pankadelt teatud potentsiaalse riskiga kauplemistegevuse eraldamist 
hoiustamisega seotud äritegevusest ja suurendades varipanganduses teatud tehingute läbipaistvust. Ettepanekute 
mõjuhinnang on ühine ja need võetakse vastu ühtse paketina.

2. Kummagi ettepanekuga kaasneb isikuandmete töötlemine, sealhulgas nende isikute andmete avaldamine, keda karis
tatakse ettepanekus esitatud eeskirjade rikkumise eest. On kahetsusväärne, et enne ettepanekute vastuvõtmist ei 
konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, nagu nõuab määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõige 2 (3). 
Euroopa Andmekaitseinspektor tunnistab nende ettepanekute legitiimset avaliku korraga seotud eesmärki ja tunneb 
heameelt, et nendega kaasneb ka mõningaid andmekaitsemeetmeid. Samas on mitu valdkonda, kus on vaja pöörata 
üksikisiku õiguste kaitsele rohkem tähelepanu.

4. Kokkuvõte

19. Euroopa Andmekaitseinspektor on rahul, et andmekaitseaspekte on ettepanekutes teatud määral arvestatud, ja soo
vitab teha järgmised muudatused, et ettepanekutesse paremini lõimida eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
õigusi:

a) määruste ettepanekutesse peaks lisama isikuandmete kogu töötlemise üldsätte, et need oleksid kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 eeskirjadega;

b) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ettepanekus peaks olema sätestatud asjakohane pikim tähtaeg, kui 
kaua säilitavad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute osalised isikuandmeid;

c) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ettepaneku sätetele, milles käsitletakse konfidentsiaalsuse ja ameti
saladuse hoidmise kohustuse erandeid, peaks i) lisama selgituse, kas erandid hõlmavad ka isikuandmeid, ja kui 
hõlmavad, siis täpsustama, et isikuandmeid on lubatud töödelda üksnes nõuetekohastel eesmärkidel ja kooskõlas 
kehtivate andmekaitse-eeskirjadega, ning ii) lisama selgituse, kas on ette nähtud isikuandmete edastamine kol
mandatesse riikidesse, ja kui on, siis täpsustama, et andmete selline edastamine on lubatud üksnes kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikleid 25 ja 26 rakendavate riigisiseste sätetega;
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d) peaks lisama selgituse, et tuvastatud isikute kohta avaliku hoiatuse andmise volitust ei tohiks kasutada automaat
selt, vaid iga juhtumit tuleb käsitleda eraldi ja ainult siis, kui see on asjakohane ja proportsionaalne;

e) karistuste avaldamise sätetele peaks i) mõlemas määruses lisama nõude käsitleda otstarbekuse ja proportsionaal
suse põhimõttel iga juhtumit ja selle asjaolusid eraldi, enne kui otsustatakse karistatava isiku nimi, ning ii) peaks 
märkima maksimaalse tähtaja, kui kaua tohib isikuandmeid säilitada pädevate asutuste veebilehtedel karistusi 
käsitlevate otsuste osana.

Brüssel, 11. juuli 2014
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