
Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni ettepanekuid võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 
2002/65/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute 

vahendustasude kohta 

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps. 
europa.eu) 

(2014/C 38/07) 

1. Sissejuhatus 

1.1. Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga 

1. 27. juulil 2013 võttis komisjon vastu ettepanekute projektid, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/110/EÜ 
muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „direktiivi ettepanek”) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta ( 1 ). Ettepa
nekud saadeti Euroopa andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks 28. juulil 2013. 

2. Euroopa andmekaitseinspektor tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon temaga konsulteeris ning et 
viide käesolevale arvamusele on lisatud õigusaktide preambulisse. 

3. Enne määruse ettepaneku vastuvõtmist anti Euroopa andmekaitseinspektorile võimalus esitada komis
jonile mitteametlikke märkusi. Mõnda kõnealust märkust on arvesse võetud. Selle tulemusel on tugevdatud 
määruse ettepanekus sisalduvaid andmekaitsemeetmeid. 

4. Kuna määruse ettepanekus ei tõstatata andmekaitse seisukohast mingeid küsimusi, keskendub Euroopa 
andmekaitseinspektor oma märkustes direktiivi ettepanekule. 

1.2. Direktiivi ettepaneku eesmärgid ja reguleerimisala 

5. Direktiivi ettepaneku eesmärk on aidata arendada kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ja Euroopa 
digitaalse tegevuskavaga edasi kogu ELi hõlmavat elektrooniliste maksete turgu, et tarbijad, jaemüüjad ja 
teised turuosalised saaksid täielikult kasu ELi siseturu eelistest. Selle saavutamiseks ning e-maksete vald
konnas konkurentsi, tõhususe ja innovatsiooni edendamiseks tuleb komisjoni väitel tagada õiguslik selgus ja 
võrdsed võimalused, mis võimaldaks ühtlustada hindu ja makseteenuste kasutajate kulusid madalamal tase
mel, suurendada makseteenuste valikut ja läbipaistvust, hõlbustada uuenduslike makseteenuste pakkumist 
ning tagada makseteenuste turvalisus ja läbipaistvus. 

6. Komisjoni väitel tuleb nende eesmärkide saavutamiseks makseteenuste praegust raamistikku ajakohas
tada ja täiendada, kehtestades eeskirjad jaemaksete valdkonnas läbipaistvuse, innovatsiooni ja turvalisuse 
parandamiseks ning liikmesriikide eeskirjade kooskõla suurendamiseks, pöörates tähelepanu tarbijate õigus
pärastele vajadustele. 

3. Järeldused 

Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel selle üle, et artiklisse 84 on lisatud sisuline säte, mille kohaselt 
direktiivi ettepaneku raames toimuval mis tahes isikuandmete töötlemisel tuleb täielikult järgida määrust (EÜ) 
nr 45/2001 ning siseriiklikke õigusakte, millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ ja direktiivi 2002/58/EÜ. 

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab järgmist: 

— viited kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele tuleks esitada konkreetsetes kaitsemeetmetes, 
mida kohaldatakse kõikides olukordades, mille puhul on ette nähtud isikuandmete töötlemine;
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— direktiivi projektis tuleks selgitada, et makseteenuste osutamisega võib kaasneda isikuandmete tööt
lemine; 

— direktiivi ettepanekus tuleks sõnaselgelt selgitada, et isikuandmeid võib töödelda niivõrd, kuivõrd see on 
vajalik makseteenuste osutamiseks; 

— lisada sisuline säte, milles täpsustatakse kohustus hõlmata kõikidesse direktiivi ettepaneku raames välja
töötatavatesse ja kasutatavatesse andmetöötlussüsteemidesse nn lõimitud eraelukaitse / eraelu kaitsvad 
vaikesätted; 

— seoses teabevahetusega i) nimetada eesmärgid, milleks liikmesriikide pädevad asutused, Euroopa Kesk
pank, liikmesriikide keskpangad ja teised artiklis 25 osutatud ametiasutused võivad isikuandmeid 
töödelda; ii) täpsustada, mis liiki isikuandmeid võib direktiivi ettepaneku alusel töödelda, ja iii) määrata 
töötlemiseks kindlaks proportsionaalne andmete säilitamise periood või vähemalt sätestada täpsed kritee
riumid selle kehtestamiseks; 

— artiklis 22 tuleks kehtestada nõue, et pädevad asutused taotlevad dokumente ja teavet ametliku otsusega, 
milles on täpsustatud taotluse õiguslik alus ja eesmärk ning see, millist teavet taotletakse, samuti 
ajavahemik, mille jooksul teave tuleb esitada; 

— sätestada artiklis 31, et kasutajatele teabe edastamiseks ette nähtud võimalusi kohaldatakse ka isikuand
mete töötlemist käsitleva teabe esitamise suhtes kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artiklitega 10 ja 11; 

— selgitada seoses artiklites 58 ja 59 kasutatud väljendiga „piisavate rahaliste vahendite olemasolu”, et 
kolmandale isikule teavet edastades tuleks esitada üksnes „jah/ei” vastus küsimusele, kas piisavad raha
lised vahendid on olemas, mitte näiteks kontojäägi väljavõte; 

— seoses artiklis 58 kasutatud väljendiga „tundlikud andmed maksete kohta” kustutada sõna „tundlikud” ja 
kasutada selle väljendi asemel terminit „makseandmed”; 

— põhjenduses tuleks selgitada, et turvaintsidentidest teatamise kohustused ei piira teistes õigusaktides 
sätestatud muid intsidentidest teatamise kohustusi, eelkõige andmekaitsealaste õigusaktide alusel sätes
tatud isikuandmete rikkumisega seotud nõudeid (direktiiv 2002/58/EÜ ja isikuandmete kaitse üldmää
ruse ettepanek) ning võrgu- ja infoturvet käsitleva direktiivi ettepaneku alusel ette nähtud nõudeid 
teatada turvaintsidentidest; 

— tuleb tagada, et isikuandmete töötlemisel ning nende mitmesuguste vahendajate kaudu edastamisel 
järgitakse konfidentsiaalsus- ja turvanõudeid kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artiklitega 16 ja 17; 

— lisada direktiivi ettepaneku sisuline säte, mis sisaldab kohustust töötada normid välja eraelu puutuma
tusele avalduva mõju hinnangute põhjal ja pärast selliste hinnangute koostamist; 

— direktiivi ettepanekusse tuleks lisada viide vajadusele konsulteerida Euroopa andmekaitseinspektoriga 
juhul, kui Euroopa Pangandusjärelevalve suunised kliendi autentimise ajakohaste meetodite ning kliendi 
tugeva autentimise nõudest tehtavate erandite kohta on seotud isikuandmete töötlemisega. 

Brüssel, 5. detsember 2013 

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja 

Giovanni BUTTARELLI
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