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(Resolutsioonid, soovitused ja arvamused)

ARVAMUSED

EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise õigusakti kohta: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

(2008/C 233/01)

EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 286,

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle
artiklit 8,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri
1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise
kohta,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri
2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes
ning selliste andmete vaba liikumise kohta, eriti selle artiklit 41,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 20. novembri 2007. aasta
taotlust arvamuse esitamise kohta kooskõlas määruse (EÜ)
nr 45/2001 artikli 28 lõikega 2,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

I. SISSEJUHATUS

Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga

1. Komisjon esitas määruse ettepaneku arvutipõhiste ettetelli-
missüsteemide puhul kasutatava toimimisjuhendi kohta
(edaspidi „ettepanek”) Euroopa andmekaitseinspektorile
konsulteerimiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001
artikli 28 lõikele 2.

2. Ettepanekus käsitletakse reisijate isikuandmete töötlemist
arvutipõhiste ettetellimissüsteemidega ning see on tihedalt
seotud reisijate andmete kogumist ja kasutamist käsitlevate
muude süsteemidega, mida kasutatakse ELi siseselt või
suhetes kolmandate riikidega. Kõnealused süsteemid pa-
kuvad Euroopa andmekaitseinspektorile suurt huvi ning ta
tervitab asjaolu, et komisjon esitas ettepaneku konsulteeri-
miseks.

Ettepaneku kontekst

3. Ettepaneku eesmärk on ajakohastada arvutipõhiste ettetelli-
missüsteemide toimimisjuhendi sätteid, mis kehtestati
1989. aastal nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2299/89.
Toimimisjuhend tundub olevat uutes turutingimustes üha
ebasobivam ning seda tuleks lihtsustada, et tugevdada
konkurentsi, säilitades samal ajal põhilised kaitsemeetmed
ning tagades tarbijatele erapooletu teabe pakkumise.

4. Ettepaneku põhirõhk ei ole isikuandmete kaitsel. Võttes
siiski arvesse, et arvutipõhiste ettetellimissüsteemidega
töödeldakse suurt kogust isikuandmeid, on ettepanekusse
lisatud spetsiaalne artikkel andmekaitse kohta, et täiendada
direktiivi 95/46/EÜ sätteid, mida kohaldatakse jätkuvalt
üldseadusena (lex generalis).

5. Ettepaneku teised sätted avaldavad samuti mõju andmekait-
sele, isegi kui nende peamine eesmärk on tagada kõigi
osapoolte võrdne teavitamine ausa konkurentsi vaimus:
eraelu puutumatuse õiguse kaitse seisukohast on samuti
tervitatav tellijate isikuandmete kaitsmine, hoolimata sellest,
kas tegemist on füüsiliste või juriidiliste isikutega.

6. Euroopa andmekaitseinspektor märgib, et ettepanekus
käsitletakse arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme üksnes kui
liidest lennuettevõtjate ja reisibüroode vahel. Ettepanekuga
ei hõlmata teiste IT-teenuste osutamist, nagu lennuettevõt-
jate ettetellimissüsteemide haldamist. Selles konkreetses
kontekstis töödeldavate isikuandmete suhtes ei kohaldata
seega mõningaid kaitsemeetmeid, mis on toimimisjuhen-
diga sätestatud. Nende suhtes kohaldatakse siiski üldist
andmekaitsekorda, mis on sätestatud direktiiviga 95/46/EÜ.
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Arvamuse põhielemendid

7. Euroopa andmekaitseinspektori arvamus algab ettepaneku
reguleerimisala ja kohaldamistingimustega seoses direktiivi
95/46/EÜ kohaldamisega. Seejärel keskendutakse arva-
muses ettepaneku sisule ning analüüsitakse ettepaneku
artikleid, mis seonduvad andmekaitsealaste küsimustega.
Tehakse kindlaks positiivsed aspektid ja tehakse ettepane-
kuid võimalike paranduste osas. Erilist tähelepanu pööra-
takse kõnealuste sätete täitmise tingimustele.

8. Lõpetuseks minnakse arvamuses ettepaneku konkreetsetest
sätetest kaugemale ning käsitletakse laiemaid mõjusid, mida
põhjustab reisijate isikuandmete töötlemine arvutipõhiste
ettetellimissüsteemidega, vaatamata sellele, kas neid kasuta-
takse reisibüroode liideste või IT-teenuste osutajatena.
Eraldi analüüsitakse kolmandate riikide juurdepääsu reisijate
isikuandmetele, mis sisalduvad arvutipõhistes ettetellimis-
süsteemides.

II. REGULEERIMISALA JA KOHALDAMISTINGIMUSED

9. Ettepanek sisaldab üksikasjalikke sätteid isikuandmete
kaitse kohta. Kõnealuste sätetega „täpsustatakse ja täienda-
takse” direktiivi 95/46/EÜ sätteid ning nendega ei piirata
kõnealuse direktiivi sätete kohaldamist (1). Selline selge seos
kahe õigusakti vahel on positiivne.

10. Euroopa andmekaitseinspektor märgib siiski, et toimimisju-
hendi kohaldamisala ei ole samane direktiivi 95/46/EÜ
kohaldamisalaga. Toimimisjuhendi kohaldamist määravaks
kriteeriumiks on süsteemi kasutamine või kasutamiseks pakku-
mine ELi territooriumil (2). Direktiivi sätteid kohaldatakse
kui vastutav töötleja on registreeritud liikmesriigis või kui
vastutav töötleja on registreeritud väljaspool ELi, kuid
kasutab ELis paiknevaid seadmeid (3).

11. Seetõttu võib kavandada erinevaid stsenaariume seoses
toimimisjuhendi ja direktiivi kohaldamisega:

— juhul kui arvutipõhine ettetellimissüsteem paikneb ELis,
kohaldatakse nii toimimisjuhendit kui direktiivi, kuna
nende mõlema kriteeriumid on täidetud;

— juhul kui arvutipõhine ettetellimissüsteem ei paikne
ELis, määrab mõlema õigusakti kohaldamise teenuste
osutamine ELis ja seadmete kasutamine ELis.

Kuigi toimimisjuhendi ja direktiivi kohaldamise kritee-
riumid erinevad, peaks praktikas esinema kahe õigusakti
ühine kohaldamine: arvutipõhise ettetellimissüsteemi teenuste
pakkumine ELis käivitab toimimisjuhendi kohaldamise ning
kõnealuste teenuste pakkumine toimub praktikas ELis
asuvate (arvuti-) seadmete kasutamise abil, mis põhjustab
ka direktiivi kohaldamise.

12. Toimimisjuhendi ja direktiivi laialdase kohaldamisala täien-
davaks tagajärjeks on nende mõju lennuettevõtjatele, mida
on võimalik asutada nii ELis kui väljaspool seda. Väljaspool
ELi asutatud lennuettevõtjate suhtes ei kohaldata põhimõt-
teliselt Euroopa andmekaitsealaseid põhimõtteid, välja
arvatud kui nad kasutavad ELis paiknevaid seadmeid isikuand-
mete töötlemiseks (kohaldatakse direktiivi). Nii oleks
näiteks juhul, kui nad kasutavad ELis paiknevat arvutipõhist
ettetellimissüsteemi ning kasutavad seda enda poolt osuta-
tava ettetellimisteenuse haldajana. Samuti tuleks märkida, et
lendudega seonduvate andmete suhtes kohaldatakse ELi
õigusakte niipea kui neid andmeid töödeldakse ELis paik-
neva arvutipõhise ettetellimissüsteemi abil või kui ELis
pakutakse teenuseid (kohaldatakse toimimisjuhendit).

III. ETTEPANEKU ANALÜÜS

Peamised andmekaitsealased põhimõtted

13. Ettepaneku artiklis 11 sätestatakse isikuandmete töötlemi-
sega seotud tagatiste loetelu, sealhulgas eesmärgi suhtes
kohaldatavad piirangud, andmete saamise vajalikkus, tund-
liku teabe erikaitse, piiratud säilitamine, andmesubjektide
õigus tutvuda andmetega ja saada teavet.

14. Samuti täpsustatakse artiklis 11 selliste arvutipõhiste ette-
tellimissüsteemide kvaliteeti, mida käsitatakse ettetellimiste
teostamise või transpordipiletite väljastamise suhtes vastu-
tavate töötlejatena. Seetõttu saavad andmesubjektid oma
õigusi kasutada mitte üksnes reisibüroode või lennuettevõt-
jate suhtes, vaid vajaduse korral ka arvutipõhiste ettetelli-
missüsteemide suhtes.

15. Osalevatele lennuettevõtjatele ja andmeid töötlevatele
vahendajatele artikliga 9 sätestatud nõue tagada andmete
(kuigi mitte üksnes isikuandmete) täpsus on otsene viide
direktiivile 95/46/EÜ, mille kohaselt peavad isikuandmed
olema täpsed.

16. Tuleb märkida, et need ettepaneku sätted on kooskõlas
märkustega, mida artikli 29 töörühm tegi oma soovituses
nr 1/98 (4). Need on seda tervitatavamad, kuna nad täpsus-
tavad direktiivi 95/46/EÜ mõningaid sätteid: eelkõige
tehakse viidatakse isikuandmete piiratud säilitamisajale
off-line kujul (72 tundi) ja teabe kustutamisele kolme aasta
möödumisel ning juurdepääsu piiratud tingimused on
seotud töötlemise esialgse eesmärgiga (arvetega seonduvate
vaidluste lahendamine). Samuti nähakse ette töötlemise
läbipaistvus ning tellija märgib süsteemi tarnija kontakt-
andmed ja juurdepääsuõiguste kasutamiseks vajaliku teabe.
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(1) Ettepaneku artikli 11 lõige 9.
(2) Ettepaneku artikkel 1.
(3) Direktiivi 95/46/EÜ artikli 4 lõike 1 punktid a ja c.

(4) 28. aprilli 1998. aasta soovitus lennuettevõtjate arvutipõhiste ettetelli-
missüsteemide kohta, WP10.



17. Lisaks nendele ettepanekus juba sisalduvatele elementidele,
võiks ettepanekut täiendada seoses kolme aspektiga.

Tundlikud andmed

18. Esiteks tuleks seoses andmesubjekti õigusega anda oma
nõusolek tundlike andmete töötlemiseks selgesõnaliselt
märkida, et nõusolek peab tuginema piisaval teabel. Kuigi
direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktis h sätestatu kohaselt
peab nõusolek olema „vabatahtlik, konkreetne ja teadlik”, ei
ole see praktikas tingimata alati nii. Seetõttu võiks artikli
11 lõiget 3 täiendada järgmiselt: „… kõnealuseid andmeid
võib töödelda ainult siis, kui andmesubjekt on andnud
selleks selgesõnalise loa ning kui tema nõusolek tugineb
piisaval teabel”.

Turvameetmed

19. Teiseks eeldatakse turvameetmete osas, et kohaldatakse
direktiivi 95/46/EÜ üldpõhimõtteid. Euroopa andmekait-
seinspektor soovitaks täiendada neid põhimõtteid kohus-
tustega, mis on otsesemalt seotud arvutipõhiste ettetellimis-
süsteemidega töödeldavate isikuandmete eripäraga. Kuna
arvutipõhised ettetellimissüsteemid saavad toimida lennuet-
tevõtjate ülemaailmsete liideste, kuid lisaks ka teenuseosu-
taja või konkreetse lennuettevõtja süsteemi haldaja rollis,
tuleks üksteisest selgelt eraldada suur kogus andmeid, mida
töödeldakse nende kahe erineva funktsiooni raames, kasu-
tades selleks infobarjääre (Chinese walls) ja teisi asjakohaseid
turvameetmeid. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab
lisada see täiendava lõikena artiklisse 11.

20. Seetõttu võiks artiklit 11 täiendada uue lõikega, mis
järgneb lõikele 4 ning oleks järgmine: „Juhul kui arvutipõhine
ettetellimissüsteem kasutab andmebaase erinevates ülesannetes,
näiteks liidese või lennuettevõtja süsteemi haldaja rollis, tuleb
võtta tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et vältida andmebaa-
side vastastikust sidumist ning tagada, et isikuandmetele on juur-
depääs üksnes sel konkreetsel eesmärgil, milleks neid koguti”.

Turuinfo

21. Kolmandaks tervitab Euroopa andmekaitseinspektor tingi-
musi, mis on sätestatud artiklis 7 ja artikli 11 lõikes 5
turuanalüüsi tegemisega seonduva andmete töötlemise
suhtes. Süsteemi tarnijad võivad kolmandatele pooltele
selliseid andmeid esitada üksnes kujul, mis ei võimalda
kindlakstegemist, olgu selleks siis organisatsioon, ettevõte
või füüsiline isik. Kuigi siin on peamiseks eesmärgiks
vältida reisibüroode kindlakstegemist (1), ollakse seisukohal,
et anonüümseks muutmine hõlmab kõiki isikuandmeid,
mida töödeldakse ettetellimise käigus, seega ka reisibüroode
klientide isikuandmeid. Seda tuleks ettepanekus täpsustada,

täiendades artikli 11 lõiget 5 järgmiselt: „Anonüümseks
muutmist kohaldatakse kõigi andmesubjektide suhtes, kes
osalevad ettetellimismenetluses, sealhulgas ka lõpptarbija suhtes”.

IV. TÄITMINE

22. Määruse laialdase kohaldamisala tulemusel laieneb komis-
joni ja andmekaitseasutuste pädevus tagada määruse täit-
mine seonduvate osapoolte poolt ka väljaspool ELi asutatud
vastutavate töötlejate suhtes. Väga oluline on, et komisjonil,
kes on ettepanekus selgesõnaliselt märgitud vastuvaks
toimimisjuhendi täitmise eest, oleks tõhusad vahendid
andmekaitsealaste põhimõtete täitmise tagamiseks.

23. Selleks, et tagada toimimisjuhendi tõhus täitmine, tuleb
arvutipõhiste ettetellimissüsteemide raames tagada
isikuandmete kontroll ja jälgitavus. Isikuandmeid edastavad
erinevad osapooled, kes omavad ka juurdepääsu isikuand-
metele, nagu lennuettevõtjad ja reisibürood ning isikuand-
meid töödeldakse arvutipõhistes ettetellimissüsteemides
erinevates funktsioonides, tehes seda nii lennuettevõtjate
nimel kui mitte nende nimel.

24. Lisaks vajadusele teha selget vahet arvutipõhiste ettetelli-
missüsteemide erinevate tegevuste vahel tundub, et selge
pildi saamiseks tuleb koostada andmete süsteemisisese lii-
kumise skeem, mis võimaldab saada ülevaate isikuandmete
ringlusest lennuettevõtjate, reisibüroode ja arvutipõhiste
ettetellimissüsteemide vahel. See on vajalik, et hinnata
erinevate täitmist tagavate asutuste pädevust (andmekaitse-
asutused ja komisjon).

25. See on seda vajalikum, et arvutipõhised ettetellimissüs-
teemid on omavahel seotud, ning võttes arvesse arvutipõ-
histe ettetellimissüsteemide võrgustiku keerukust. Selgeks
tuleb teha ulatus, mille piires on võimalik omada juurde-
pääsu lennuettevõtja või arvutipõhise ettetellimissüsteemi
kliendiks oleva reisibüroo poolt sisestatud isikuandmetele
ning neid erinevas etapis töödelda arvutipõhise ettetellimis-
süsteemi abil, tehes seda esialgsest eesmärgist erineval
eesmärgil.

26. Ettepaneku artikli 12 kohaselt on määruse rikkumise korral
komisjonil volitused algatada täitmismenetlus. Komisjoni
volitused hõlmavad seetõttu muu hulgas kontrolli määruses
sätestatud andmekaitsealaste põhimõtete täitmise üle.

27. Seda tehes võib tema roll kattuda riikide andmekaitseasu-
tuste rolliga, juhul kui arvutipõhise ettetellimissüsteemi või
süsteemi tarnija tegevus kuulub riikide andmekaitsealaste
õigusaktide reguleerimisalasse. Sellisel juhul tuleks tagada
ühtsed täitmismenetlused ja vastastikune koostöö.
Artikli 29 töörühm võiks olla sobiv foorum sellise koordi-
neerimise lihtsustamiseks.
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(1) Seletuskiri, lk 5. Täiendav teave „Ettepaneku üksikasjalik selgitus”.



28. Lisaks käsitleb komisjon oma volituste täitmisel erikata-
looge, mis sisaldavad väidetava rikkumise kõiki asjaolusid
(nt asjaomaste osapoolte juurdepääs kataloogidele, mida
käsitletakse ettepaneku artiklis 15). Kõnealustesse kataloo-
gidesse lisatakse vältimatult ka isikuandmed, mis viitab
Euroopa andmekaitseinspektori pädevusele teostada järele-
valvet töötlemise üle, mis on vastavalt määrusele (EÜ)
nr 45/2001 tema ülesannete üheks aspektiks seoses
Euroopa institutsioonidega, nagu ka kõigil teistel juhtudel
kui komisjon tegutseb vastutava töötlejana.

V. KOLMANDATE RIIKIDE JUURDEPÄÄS REISIJATE
ISIKUANDMETELE

29. Kolmandate riikide juurdepääs reisijate isikuandmetele on
tinginud erilepingute sõlmimise Euroopa Liidu ja kõne-
aluste kolmandate riikide vahel, milleks on eelkõige ELi ja
Kanada vahel 2005. aasta juulis sõlmitud leping ning ELi ja
Ameerika Ühendriikide vahel 2007. aasta juulis sõlmitud
leping. Kõnealuste lepingute kohaselt peavad lennuettevõt-
jate poolt välisriikide asutustele edastatud reisijate isiku-
andmed vastama andmekaitsealastele eritingimustele.

30. Arvutipõhise ettetellimissüsteemi roll oleks antud
kontekstis erinev, sõltuvalt sellest kas süsteem täidab
haldaja või lennuettevõtjate liidese rolli.

Arvutipõhine ettetellimissüsteem lennuettevõtjate süstee-
mide haldaja rollis

31. Nagu juba eelnevalt mainitud, kasutavad oma ettetellimis-
süsteemi mittehaldavad lennuettevõtjad allhanget kolman-
dalt osapoolelt, milleks võib olla arvutipõhine ettetellimis-
süsteem. Arvutipõhine ettetellimissüsteem ei toimi sel juhul
reisibüroode liidese rollis, vaid lennuettevõtjale teenuse
osutaja rollis. Täites sellist haldaja rolli, võib arvutipõhine
ettetellimissüsteem edastada reisijate isikuandmeid kol-
manda riigi asutustele.

32. Komisjoni kohaselt (1) ei kuulu arvutipõhise ettetellimissüs-
teemi selline tegevus määruse reguleerimisalasse ning
süsteemile seatud kohustusi seoses andmete edastamisega
kolmandatele osapooltele ei ole sellistel asjaoludel rikutud.
Siiski kohaldatakse andmete kolmandatele riikidele edasta-
mise tingimuste suhtes jätkuvalt andmekaitse üldpõhimõt-
teid, mis on sätestatud direktiivis 95/46/EÜ ning Euroopa
Nõukogu konventsioonis nr 108.

33. Euroopa andmekaitseinspektor leiab, et selliseid IT-teenu-
seid osutavad üksused vastutavad enda osutatava teenuse
ning kolmandale osapoolele andmete täiendava edastamise
eest. Seetõttu tuleks neid osutatavate teenuste osas käsitada
vastutavate kaastöötlejatena koos asjaomaste lennuettevõt-
jatega. See tähendab, et reisijate isikuandmete edastamine
teenuse osutaja — arvutipõhise ettetellimissüsteemi või
teise IT-teenuse osutaja — poolt kolmandale riigile peab
vastama asjaomase riigiga sõlmitud mis tahes rahvusvahe-
lise lepingu tingimustele.

34. Kohustused võiksid hõlmata praktiliste küsimuste lahenda-
mist, nagu andmete edastamise kord ning üleminek auto-
maatselt andmeedastuselt andmete saatmisele nõudmise
korral, mis tähendab et IT-teenusega kontrollitakse edasta-
mistingimusi ja edastatud andmete kvaliteeti. Samuti tuleks
koostöös lennuettevõtjatega võtta arvesse läbipaistvusko-
hustusi ning teha seda niivõrd kuivõrd lennuettevõtjate
ettetellimissüsteemid kasutavad IT-teenuseid. Samuti peaks
andmesubjektil olema võimalik esitada kaebusi arvutipõhise
ettetellimissüsteemi vastu seoses andmete töötlemisega
arvutipõhise ettetellimissüsteemi poolt andmete kolmandale
osapoolele edastamise kontekstis.

Arvutipõhine ettetellimissüsteem liidese rollis

35. Eraldiseisvalt olukorrast, mil arvutipõhised ettetellimissüs-
teemid toimivad teenuse osutaja rollis ning arvesse tuleb
võtta ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitud rahvusvahe-
lisi lepinguid, tuleks kaaluda ka olukorda, mil arvutipõhised
ettetellimissüsteemid toimivad liidese rollis: sellisel juhul
kuuluvad kõik kolmandate osapoolte esitatud isikuandmete
taotlused määruse reguleerimisalasse ning põhimõtteliselt
ei tohiks edastamist lubada. Vastavalt ettepaneku artikli 11
lõikele 4 on juurdepääs arvutipõhiste ettetellimissüsteemide
andmetele lubatud üksnes vaidlustatud arvetega seotud
küsimustes. Oluline on asjaolu, et seda sätet kohaldatakse
sõltumata arvutipõhiste ettetellimissüsteemide asukohast
(kas siis ELis või Ameerika Ühendriikides) kuivõrd teenu-
seid pakutakse kasutamiseks ühenduse territooriumil.

VI. JÄRELDUS

36. Euroopa andmekaitseinspektor tervitab asjaolu, et ettepane-
kusse on lisatud andmekaitsepõhimõtted, millega täpsusta-
takse direktiivi 95/46/EÜ sätteid. Kõnealused sätted tugev-
davad õiguskindlust ning neid võib tulemuslikult täiendada
täiendava kolme kaitsemeetmega: tagada tuleb, et andme-
subjekti nõusolek tundliku teabe töötlemiseks tugineb
piisaval teabel; tuleb kehtestada turvameetmed, võttes
arvesse arvutipõhiste ettetellimissüsteemidega osutatavaid
erinevaid teenuseid, ning turuinfo kaitse (vt käesoleva arva-
muse punkte 18–21).

37. Ettepaneku kohaldamisala osas tõstatavad kolmandates
riikides paiknevate arvutipõhiste ettetellimissüsteemide
suhtes ettepaneku kohaldamise kriteeriumid küsimuse selle
praktilisest ühtsest kohaldamisest koos üldseadusega (lex
generalis), milleks on direktiiv 95/46/EÜ (vt punkte 9–12).

38. Ettepaneku tõhusa rakendamise tagamise eesmärgil on
Euroopa andmekaitseinspektor seisukohal, et esineb vajadus
saavutada arvutipõhiste ettetellimissüsteemide temaatika
osas selge ja kõikehõlmav lähenemisviis, võttes arvesse
arvutipõhiste ettetellimissüsteemide võrgustiku keerukust
ning tingimusi kolmandate osapoolte juurdepääsuks
isikuandmetele, mida töödeldakse arvutipõhiste ettetellimis-
süsteemidega.
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(1) Otsus K(2005) 652/1 Ameerika Ühendriikide juurdepääsu kohta
broneeringuinfole (PNR) ning selle vastavuse kohta määrusele (EMÜ)
nr 2299/89 (toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüstee-
mide puhul).



39. Isegi kui need küsimused lähevad kaugemale ettepaneku
konkreetsetest sätetest, peetakse siiski vajalikuks asetada
arvutipõhiste ettetellimissüsteemide küsimus selle globaal-
sesse konteksti ning olla teadlik mõjudest ja väljakutsetest,
mida omab sellise suure hulga isikuandmete (sealhulgas ka
tundlike andmete) valdamine ja töötlemine globaalses
võrgustikus, millele kolmandate riikide asutustel on reaalne
juurdepääs.

40. Seetõttu on otsustava tähtsusega, et täitmise eest vastutavad
asutused, st komisjon ja andmekaitseasutused tagaksid

tõhusa täitmise mitte üksnes seoses ettepaneku konkurent-
siaspektidega, vaid ka seoses andmekaitsepõhimõtetega (vt
punkte 22–35).

Brüssel, 11. aprill 2008

Peter HUSTINX

Euroopa andmekaitseinspektor
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