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1. Sissejuhatus

1.1. Konsulteerimine Euroopa Andmekaitseinspektoriga

1. Komisjon võttis 5. juunil 2014 vastu otsuse isikuandmete kaitse kohta Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis 
(edaspidi „otsus”) (1).

2. Meil on hea meel, et meiega enne selle otsuse vastuvõtmist konsulteeriti ja meile anti võimalus esitada komisjonile 
mitteametlikke märkusi. Komisjon arvestas mitme meie märkusega. Selle tulemusel on tugevdatud otsuses sisaldu
vaid andmekaitsemeetmeid. Samuti on meil hea meel, et preambulis viidatakse Euroopa Andmekaitseinspektoriga 
konsulteerimisele.

1.2. Otsuse taust, eesmärk ja reguleerimisala

3. Nagu otsuse põhjendustes 1–3 on selgitatud, kinnitas komisjon oma 2008. aasta mais esitatud teatises (2), et ta 
kavandab ja ehitab üles Euroopa e-õiguskeskkonna portaali (edaspidi „portaal”), mida hakatakse haldama tihedas 
koostöös liikmesriikidega. Portaal loodi 16. juulil 2010 ja on nüüd valmis esimeseks ühendamiseks isikuandmeid 
töötlevate riiklike registritega. Portaali eesmärk on aidata kaasa Euroopa õigusruumi loomisele, lihtsustades ja 
parandades õigusabi kättesaadavust ning tõhustades info- ja sidetehnoloogiat, eesmärgiga hõlbustada piiriüleseid 
elektroonilisi kohtumenetlusi ja õigusalast koostööd.

4. Otsuse põhjendustes 4–5 juhitakse tähelepanu andmekaitse tähtsusele ja märgitakse, et kuna komisjoni ja liikmes
riikide portaaliga seotud mitmesuguste ülesannetega kaasnevad andmekaitse-eeskirjadest tulenevad kohustused ja 
vastutus, siis on oluline kummagi funktsioonid ja vastutus täpselt kindlaks määrata. Otsuse eesmärk on seega 
tagada komisjoni kui vastutava töötleja kohustuste suurem selgus ja õiguskindlus portaali toimimisega seotud 
tegevuses.

3. Järeldused

30. Meil on hea meel, et meiega enne selle otsuse vastuvõtmist konsulteeriti ja komisjon võttis mitu meie esitatud 
märkust arvesse.

31. Käesoleva arvamusega julgustame komisjoni suurendama oma jõupingutusi e-õiguskeskkonda käsitleva tulevase 
määruse kiireks vastuvõtmiseks. See arvamus sisaldab esialgseid juhtnööre kõnealuse tulevase määruse koostami
seks ja mitteammendavat loetelu teemadest, mida tulevases määruses tuleks käsitleda, sealhulgas järgmine:

— portaali haare;

— portaalis toimuva andmetöötluse õiguslikud alused;

— komisjoni ja vastutava töötlejana tegutsevate muude isikute kohustused, sealhulgas seoses turvalisuse ja lõimi
tud andmekaitsega;
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— andmete kombineerimise puhul vajaduse korral otstarbe piiritlemine ja piirangud.

Brüssel, 5. september 2014

Andmekaitseinspektori asetäitja
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