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Sissejuhatus 
Käesolev dokument on Euroopa andmekaitseinspektori kolmanda aastaaruande kokkuvõte1. Peter 
Hustinx (Euroopa andmekaitseinspektor) ja Joaquín Bayo Delgado (inspektori asetäitja) alustasid 
2004. aasta jaanuaris tööd sõltumatu asutuse loomisel, mis tegeleb isikuandmete kaitsega Euroopa 
tasemel. Nende põhilised, määruses nr 45/20012 sätestatud ülesanded on: 

• teostada järelevalvet ELi haldusasutuste poolse isikuandmete töötlemise üle tagamaks, et ei 
rikutaks nende üksikisikute õigusi ja vabadusi, kelle andmeid töödeldakse; 

• avaldada andmekaitse seisukohalt arvamust ELi uute õigusaktide eelnõude kohta 
(konsulteerimine); 

• teha koostööd teiste andmekaitseasutustega, et tagada terves Euroopas kõrgetasemeline ja 
järjepidev andmekaitse. 

 
Kui esimene aasta oli sõna otseses mõttes asutuse ülesehitamise aasta, siis teine oli selle ülesannete 
konsolideerimise aasta. Käesolev kolmas aruanne hakkab hindama tulemusi. Üldmulje ütleb, et 
Euroopa Ühenduse institutsioonid ja asutused3 on teinud edusamme ning kasutavad Euroopa 
andmekaitseinspektori teeneid aina enam nii oma isikuandmete töötlemise igapäevaste tavade 
korrastamisel kui ka uute ELi õigusaktide väljatöötamisel. 
 
Ees ootab veel aga vähemalt kaks väljakutset. Esimene kujutab endast andmekaitse reeglite ja 
põhimõtete rakendamist terves ELi haldussüsteemis ning andmekaitsekultuuri arendamist hea 
valitsemistava osana. Euroopa andmekaitseinspektor hakkab hindama kõigi institutsioonide ja asutuste 
edusamme alates 2007. aasta kevadest ning tagab adekvaatse tagasiside. 
 
Teiseks väljakutseks on saavutada andmekaitsepõhimõtete integreerimine ühenduse õigusse ning 
parandada ELi poliitika kvaliteeti alati, kui tõhus andmekaitse on selle edu põhitingimus. On selge, et 
see hõlmab ka privaatsusega seotud küsimuste edukat integreerimist mõnedes valdkondades, mis 
mõnikord tunduvad olevat teistsugusel kursil, näiteks avaliku julgeoleku ja õiguskaitsepoliitikas. 
 
Järelevalve 
Kaasaegses maailmas töötlevad asutused isikuandmeid mitmetes valdkondades. See puudutab personali, 
aga ka külastajate, fondidest abi saajate ning paljude teiste isikute rühmade isikuandmeid. Euroopa 
Ühenduse institutsioonid ja asutused töötlevad oma igapäevaste seaduslike toimingute osana pidevalt 
tohutut hulka isikuandmeid. 
 
Euroopa andmekaitseinspektori üks peamisi ülesandeid on jälgida, et isikuandmete töötlemisel ei 
rikutaks asjassepuutuvate isikute õigusi ja vabadusi. Õiguslikuks raamistikuks on määrus nr 45/2001, 
mis sätestab hulga kohustusi andmete töötlejatele ning hulga õigusi neile, kelle isikuandmeid 
töödeldakse. 
 
Isikuandmete lihtsatest töötlustoimingutest, mis ei kujuta andmesubjektidele erilist ohtu, teatatakse 
asjassepuutuva institutsiooni või asutuse andmekaitseametnikule. Andmekaitseametnik peab igasuguse 
sellise töötlemise kohta registrit ning tagab määruse sisemise kohaldamise, näiteks selle, et isikuandmeid 
töödeldakse üksnes seaduslikel eesmärkidel. 
 
Kui isikuandmete töötlemine kujutab erilist ohtu nendele, kelle andmeid töödeldakse, peab Euroopa 
andmekaitseinspektor teostama töötlemise eelkontrolli. Euroopa andmekaitseinspektor otsustab 

                                                 
1 Aastaaruande terviktekst on kättesaadav aadressil: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. Seda 
saab trükisena tasuta tellida ühes kolmest keeleversioonist: inglise, prantsuse ja saksa keeles. 
2 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1) 
3 Aruandes kasutatakse läbivalt määruse (EÜ) nr 45/2001 mõisteid "institutsioonid" ja "asutused". Nende hulka kuuluvad ka 
ühenduste agentuurid. Täielik nimekiri on kättesaadav aadressil: 
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm  
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seejärel, kas töötlemine on määrusega kooskõlas või mitte. Sellise (riskantse) isikuandmete töötlemise 
näiteid võib tuua andmete puhul, mis puudutavad näiteks personali hindamist, kellegi tervist, 
kahtlustamist kuriteos, jne4. 
 
Järelevalvega seotud ülesanded, mida juhib inspektori asetäitja, ulatuvad andmekaitseametnike 
nõustamisest ja abistamisest (riskantsete töötlustoimingute eelkontrolli kaudu) juurdluste läbiviimise, 
kaebuste lahendamiseni, jne. See töö hõlmab ka taustdokumentide ja seisukohtade koostamist ning 
järelevalve teostamist Eurodaci kesküksuse üle. 
 
2006. aastal esitati eelkontrolli juhtudel 54 arvamust, mis on kahe kolmandiku võrra enam kui 
2005. aastal. Vaid viis neist olid "õiged" eelkontrollid selles mõttes, et need esitati Euroopa 
andmekaitseinspektorile enne nende algust. Eelkontrollid käsitlesid põhiliselt töötajate hindamise, 
tervisekaartidega, e-järelevalve, distsiplinaarmenetluste ja sotsiaalteenustega seotud isikuandmete 
töötlemist. Mahajäämus tagantjärele "eelkontrollide" alal5 korvatakse eeldatavalt 2007. aasta kevadel. 
 
See töö hõlmab ka selle kindlakstegemist, kas eelkontrolli on vaja juhtudel, mil andmekaitseametnik ei 
ole kindel ja konsulteerib Euroopa andmekaitseinspektoriga. Enamgi veel, kuna Euroopa 
andmekaitseinspektor annab konsulteerimise ja eelkontrolliga seotud arvamuse avaldamisel mitmeid 
soovitusi (et töötlustoiming ei rikuks määrust), on vajalik jälgida ka asjassepuutuva institutsiooni või 
asutuse edasisi samme. 
 
2006. aastal saadi 52 kaebust, millest kümme tunnistati vastuvõetavaks ja neid uuriti täiendavalt. See on 
võrreldes 2005. aastaga peaaegu kahekordne arv. Suur enamus saadud kaebustest jäi jätkuvalt Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalvepädevusest välja, näiteks käsitlesid need isikuandmete töötlemist 
üksnes liikmesriikide tasemel (milles on pädevad riiklikud andmekaitseasutused). 
 
Novembris kirjutati alla vastastikuse mõistmise memorandumile Euroopa ombudsmaniga (kes tegeleb 
kaebustega institutsioonide ja asutuste haldusliku omavoli kohta), millega loodi raamistik tegutsemiseks 
küsimustes, milles on pädevad mõlemad ametiisikud. 
 
2006. aastal viidi läbi mitu uurimist erinevates valdkondades. Erilist tähelepanu väärivad kaks: Euroopa 
Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi küsimus ning Euroopa Keskpanga osa SWIFT-juhtumis.6 
Esimene puudutas komisjoni läbiviidud laiaulatuslikku valdkondlikku uuringut, mille raames koguti 
kliendiandmeid. Teine puudutas Euroopa Keskpanga erinevaid rolle olukorras, kus SWIFT-süsteemile 
(rahvusvaheliste maksete teabevõrgustik) said juurdepääsu USA ametivõimud. Andmekaitseinspektor 
palus keskpangal tagada, et Euroopa maksesüsteemid vastaks täielikult Euroopa andmekaitseseadustele. 
SWIFT-juhtumiga tegeletakse 2007. aasta jooksul edasi. 
 
Euroopa andmekaitseinspektor andis 2006. aastal rohkem kui eelmistel aastatel nõu ka haldusmeetmete 
osas. Omal algatusel alustati isikutoimikuid puudutavate tavade uurimist. Euroopa 
andmekaitseinspektor algatas ka uuringud, milledest üks puudutab isikuandmete edastamist 
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ning teine videovalve kasutamist 
institutsioonides ja asutustes. Töö nende oluliste teemadega jätkub 2007. aastal. 
 
Töö on jätkunud ka dokumendi "Dokumentide kättesaadavus avalikkusele ja andmekaitse"7 valdkonnas 
ning e-järelevalve dokumendi eelnõuga, mis tegeleb andmetega, mis on tekkinud seoses elektroonilise 
side (telefoni, elektronposti, Interneti jne) kasutamisega. Euroopa andmekaitseinspektor astus 

                                                 
4 Lisateavet saab terviktekstist ning määruse nr 45/2001 artiklist 27. 
5 Määrus nr 45/2001 jõustus 1. veebruaril 2001 ning Euroopa andmekaitseinspektor ja tema asetäitja nimetati ametisse 17. 
jaanuaril 2004. Tagantjärele "eelkontrollid" on seotud töötlustoimingutega, mis algasid enne Euroopa andmekaitseinspektori 
ja tema asetäitja ametissenimetamist ning mille kohta polnud seetõttu võimalik enne nende algust eelkontrolli läbi viia.  
6 Ülemaailmse pankadevahelise finantstelekommunikatsiooni ühing. 
7 T-194/04; Bavarian Lager v. Komisjon 
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menetlusse esimese astme kohtu kohtuasjas, mis käsitles dokumentide kättesaadavust avalikkusele ning 
toetas hageja taotlust, et komisjon peaks vastavalt taotlusele täielikult avaldama osavõtjate nimekirja. E-
järelevalve dokumendi eelnõu levitati andmekaitseametnike seas, et koguda kommentaare ja arvamusi, 
ning dokumendi põhimõtete testimiseks korraldati seminar. 
 
Terve 2006. aasta jooksul jätkus koostöö riiklike andmekaitseasutustega Eurodac süsteemi ühisel 
järelevalvel. Muuhulgas korraldas Euroopa andmekaitseinspektor juunis teise kooskõlastuskoosoleku. 
Kesküksuse järelevalveasutusena pidas Euroopa andmekaitseinspektor ka pidevaid koosolekuid 
komisjoniga, kes süsteemi osalevate liikmesriikide nimel käitab. Euroopa andmekaitseinspektor algatas 
2006. aasta septembris koostöös Saksamaa ja Prantsusmaa ekspertidega põhjaliku turbeauditi, mille 
lõpparuanne valmib 2007. aasta kevadel. 
 
Konsulteerimine 
Euroopa andmekaitseinspektori konsulteeriv roll tähendab ekspertnõu andmist institutsioonidele ja 
asutustele kõigis küsimustes, mis puudutavad isikuandmete kaitset. Eriti tähtis on see seaduseelnõude 
juures, mis mõjutavad andmekaitset. Sellistel juhtudel on Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ELi 
õigusloomeprotsessi kohustuslik osa. 
 
2006. aastal arendati konsulteerimistava8 edasi. Detsembris avaldati veebileheküljel 2007. aasta 
eesmärgid. Enamgi veel, võrreldes 2005. aastaga arvamuste arv peaaegu kahekordistus: avaldati 11 
arvamust, mis hõlmasid selliseid valdkondi nagu andmevahetus kättesaadavuse põhimõttel, viisad 
(sealhulgas juurdepääs laiaulatuslikule viisainfosüsteemile (VIS)), passid ja konsulaarjuhised ning 
rahandusküsimused. 
 
Suureks mureks kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö valdkonnas on seaduseelnõude 
esitamise järjekord. Euroopa andmekaitseinspektor on olnud vastu asjaolule, et andmevahetust 
soodustav seadusandlus võetakse vastu enne andmekaitse piisava taseme tagamist. Ettepanekut selliseks 
raamistikuks on puudutanud kaks Euroopa andmekaitseinspektori arvamust, millest mõlemad on 
rõhutanud, et enne andmete edastamist on vaja kaitseraamistikku. 
 
Euroopa andmekaitseinspektor käsitles biomeetriliste andmete kasutuselevõttu mitmes komisjoni 
ettepanekus. Kuna biomeetrilised andmed on eriti tundliku iseloomuga ja kujutavad andmesubjektidele 
erilist ohtu, peavad sellist töötlemist toetama iseäranis järjekindlad ja tugevad kaitsemeetmed. Veel üks 
üldteema, mis 2006. aastal mitmes arvamuses erilist tähelepanu sai, on kasvav tendents luua 
keskandmebaase ning laiaulatuslikke IT-süsteeme. Euroopa andmekaitseinspektor on märganud 
suundumust, et pärast andmebaasi loomist antakse sellele ligipääs ka teistele asutustele teistel 
eesmärkidel, kui andmebaasi loomise algne eesmärk. Seadusevastase kasutamise oht on samuti üks 
oluline põhjus, miks need andmebaasid kujutavad erilist ohtu inimestele, kelle andmeid kasutatakse. 
 
Teiste murettekitavate valdkondade hulka kuulub kaitsemeetmete puudumine isikuandmete edastamisel 
kolmandatesse riikidesse. Euroopa andmekaitseinspektor nõudis, et selline andmevahetus võib olla 
lubatud ainult siis, kui tagatakse isikuandmete piisav kaitse või kui vahetus toimub direktiivis 
95/46/EÜ9 sätestatud erandite raames. 
 
Lisaks seaduseelnõusid käsitlevatele arvamustele pööras Euroopa andmekaitseinspektor tähelepanu ka 
teistele olulistele valdkondadele, näiteks sellele, kuidas kõige paremini korraldada teise põlvkonna 
Schengeni infosüsteemi (SIS II) järelevalvet, andmebaaside koostalitlusvõimele ning lennureisijate 

                                                 
8 Vaata ka 2005. aasta märtsis avaldatud poliitikadokumenti veebiaadressil:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21 
 
9 See direktiiv on Euroopa andmekaitsealase seadusandluse tugisammas. See on üle võetud kõigi liikmesriikide ning Islandi, 
Norra ja Liechtensteini siseriiklikku seadusandlusse.  
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isikuandmete10 Ameerika Ühendriikidele edastamisele. 
 
Euroopa andmekaitseinspektor jälgib ka edaspidi uusi tehnoloogilisi arenguid, näiteks tuvastustehnika 
ning eraelu ja isikuandmete kaitse teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Jälgiti ka arenguid poliitika ja 
seadusandluse vallas, mitte ainult seoses arengutega vabaduse, turvalisuse ja õigluse valdkonnas, vaid ka 
teistes valdkondades, näiteks eraelu puutumatuse raamistiku ja elektroonilise side ülevaatamisel. 
 
Koostöö 
Euroopa andmekaitseinspektori andmekaitsealane töö ei piirdu kahes spetsiifilises valdkonnas 
(järelevalve ja konsulteerimise alal) tehtavaga. Euroopa integratsioon on muutnud koostöö teiste 
asutustega isikuandmete vaba liikumise hea toimimise oluliseks osaks, mis põhineb kodanike 
kõrgetasemelisel kaitsel. 
 
Euroopa andmekaitseasutuste vahelise koostöö peamiseks foorumiks on artikli 29 töörühm. Selle 
täiskogu koosolekud toimuvad viis korda aastas, kuid töö käib ka mitmetes alarühmades ning suletud 
veebilehel, mis võimaldab teavet jagada. Töörühm täidab tähtsat osa direktiivi 95/46 üldpõhimõtete 
ühetaolisel kohaldamisel ja tõlgendamisel. 
 
Euroopa andmekaitseinspektor andis muuhulgas suure panuse töörühma kolme arvamusse, mis 
käsitlesid lennureisijate isikuandmete edastamist Ameerika Ühendriikidele. Euroopa 
andmekaitseinspektor andis oma panuse ka mitmetesse töörühmade arvamustesse õigusaktide eelnõude 
kohta. Töörühm võib selliseid arvamusi avaldades sisse tuua riikliku vaatenurgaga seotud argumente. 
2006. aasta näited heast sünergiast töörühma ja Euroopa andmekaitseinspektori arvamuste vahel 
pärinevad sidet puudutavate andmete säilitamise, ülalpidamiskohustuste ja eraelu puutumatuse e-
direktiivi järelevalve valdkondadest. 
 
Euroopa andmekaitseinspektor peab ELi kolmanda samba (kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö) raames tegema koostööd järelevalvet teostavate andmekaitseasutustega. Euroopa 
andmekaitseinspektor püüab Schengeni, Europoli, Eurojusti ja tolliinfosüsteemi (TIS) ühiste 
järelevalveorganite töös tagada kõrgetasemelist ja järjepidevat andmekaitset. Organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise algatuste, sealhulgas isikuandmete edastamise erinevate 
ettepanekute jätkuv kasv Euroopa tasemel on muutnud tiheda koostöö põhivajaduseks. 2006. aastal 
pöörati enim tähelepanu ettepanekutele, mis puudutasid omavahel seotud raamotsuseid kolmanda 
samba andmekaitse kohta ning teabevahetusele kättesaadavuse põhimõttel. 
 
Euroopa andmekaitseinspektor osales ka andmekaitse ja eraelu puutumatuse kaitse Euroopa ja 
rahvusvahelistel konverentsidel. Viimane oli täielikult pühendatud teemale "Jälgimisühiskond" ning selle 
lõpptulemuseks oli muuhulgas ka üldise toetuse saanud avaldus "Andmekaitse alane kommunikatsioon 
ja selle tõhustamine" (tuntud ka kui Londoni algatus). 
 
Teabevahetus 
Londoni algatuse ühe koostajana osaleb Euroopa andmekaitseinspektor aktiivselt järgnevas töös 
andmekaitse alase kommunikatsiooni tõhustamisel. See on tähtis, kuna kodanike eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on elutähtis igas demokraatlikus ühiskonnas. Praktiliste sammudena kutsub 
Londoni algatus andmekaitseasutusi üles hindama oma tõhusust; parandama oma võimekust 
tehnoloogilistes valdkondades; töötama välja uue kommunikatsioonistrateegia; edastama 
andmekaitsealast teavet konkreetsemal kujul ning toetama teiste huvirühmade kaasamist. 
 
2006. aastal suunas Euroopa andmekaitseinspektor oma teavet jätkuvalt iga peamise tegevussuuna 
raames välja selgitatud erinevatele sihtrühmadele. Mõned näited: 

• intervjuu komisjoni iganädalases siseajalehes, mida trükitakse üle 50 000 eksemplaris ning 

                                                 
10 Lennureisijate register. 
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levitatakse ka teiste institutsioonide töötajatele (teavitades neid nende õigustest; järelevalve); 
• andmekaitseametnike võrgustiku regulaarsetel koosolekutel osalemine (teavitades neid näiteks 

määruse 45/2001 sätete tõlgendamisest; järelevalve); 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavatele komisjonidele ja töörühmadele õigusakte 

puudutavate arvamuste esitamine ning pressiteadete väljaandmine ja ajakirjanikele intervjuude 
andmine (konsulteerimine). 

 
Euroopa andmekaitseinspektor kasutas ka teisi kommunikatsioonikanaleid: pidas terve aasta jooksul 
mitu kõnet, andis välja oma uudiskirja11 viis numbrit, osales ELi avatud uste päeval, jne. 2006. aastal 
saadeti välja ka vastused üliõpilaste ja teiste huvitatud kodanike, projektijuhtide ja juristide poolt esitatud 
üle 170 teabenõudele ja abipalvele, mis puudutasid andmekaitse laia teemavaldkonda. 
 
Juhtimine, eelarve ja töötajad 
Euroopa andmekaitseinspektor jätkas hiljuti loodud asutusena kasvamist, saades 2006. aastal võrreldes 
2005. aastaga juurde lisaressursse. Eelarve kasvas pisut alla kolmest miljonist eurost pisut üle nelja 
miljoni euroni ning töötajate arv kasvas üheksateistkümnelt kahekümne neljani. Järkjärgult laiendati 
haldust: võeti vastu mitmeid asutuse nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke siseeeskirju, loodi 
personalikomitee, jne. 
 
Parandati veelgi koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, mis võimaldas 
saavutada märkimisväärse mastaabisäästu. 2006. aasta tähtsaks sammuks oli nende institutsioonidega 
sõlmitud institutsioonidevahelise koostöölepingu pikendamine kolme aasta võrra. 
 
Töötajate valdkonnas võib lisaks värbamistele mainida praktikaprogrammi, mis jätkuvalt pakkus 
mõlemal poolaastal praktikavõimalust kahele-kolmele praktikandile. 
 
2006. aasta tulemused 
2005. aasta aruandes pandi paika järgmised 2006. aasta peaeesmärgid, millest enamik saavutati. 
 
• Andmekaitseametnike võrgustiku toetamine 
Andmekaitseametnike arv kasvas terve aasta jooksul. Euroopa andmekaitseinspektor toetas jätkuvalt 
nende võrgustikku ning korraldas uutele andmekaitseametnikele seminari. Regulaarselt toimub suurte 
institutsioonide teavitamisel tehtud edusammude kahepoolne hindamine. 
 
• Eelkontrolli jätkamine 
Olemasolevate töötlustoimingute eelkontroll tihenes märkimisväärselt. Infot asjakohase poliitika ja 
peamiste käsitletud teemade kohta edastati andmekaitseametnikele regulaarsetel koosolekutel. 
 
• E-järelevalve ja andmeliiklusandmed 
Viimane versioon dokumendist, mis sisaldab juhiseid isikuandmete töötlemiseks seoses elektrooniliste 
sidevõrkude kasutamisega, avaldatakse 2007. aasta alguses. Esimesed selle valdkonna eelkontrolliga 
seotud arvamused avaldati 2006. aastal. 
 
• Isikutoimikute juhised 
Algatati uurimus institutsioonide ja asutuste töötajate isikutoimikutega seotud praeguste tavade kohta 
ning koostatakse juhiseid. 
 
• Edastamine kolmandatele riikidele 
Esialgses dokumendis on analüüsitud andmete edastamist kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele. 

                                                 
11 Uudiskirja tellimine koduleheküljelt:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27 
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• Eurodaci järelevalve 
Praegu viiakse läbi Eurodaci keskandmebaasi põhjalikku turbeauditit ja sellega jõutakse lõpule 2007. 
aasta keskpaigaks. 
 
• Nõuandev roll seadusandluse juures 
Esitatud arvamuste arv peaaegu kahekordistus ning need käsitlesid laia teemavaldkonda. Veebileheküljel 
avaldati esimene 2007. aasta tähtsate teemavaldkondade ülevaade. 
 
• Euroopa Kohtus läbivaatamisel olevate kohtuasjade menetlusse astumine 
Euroopa andmekaitseinspektorile anti õigus astuda menetlusse kolmes esimese astme kohtus 
läbivaatamisel olevas kohtuasjas, mis käsitlesid dokumentide kättesaadavust avalikkusele ja andmekaitset 
ning Euroopa andmekaitseinspektor osales ühel kohtuistungil. Euroopa andmekaitseinspektor esitas ka 
taotluse astuda menetlusse Euroopa Kohtus läbivaatamisel olevas kohtuasjas, mis käsitles direktiivi 
2006/24/EÜ kehtivust andmete säilitamise suhtes. 
 
• Veebilehekülje teine versioon 
2007. aasta jaanuaris avati täielikult muudetud veebilehekülg, mis on üles ehitatud vastavalt Euroopa 
andmekaitseinspektori peamistele ülesannetele. 
 
� Ressursside arendamine 
Euroopa andmekaitseinspektor jätkas oma ülesannete tõhusa täitmise tagamiseks vajalike ressursside ja 
infrastruktuuri arendamist. 2004. aastal komisjoni, parlamendi ja nõukoguga sõlmitud halduskokkulepet 
pikendati järgmiseks kolmeks aastaks.  
 
2007. aasta eesmärgid 
2007. aastaks on valitud järgmised peamised eesmärgid. Saavutatud tulemused avaldatakse järgmises 
aastaaruandes. 
 
• Andmekaitseametnike võrgustiku ulatus 
Andmekaitseametnike võrgustik peaks saavutama oma täieliku ulatuse, samuti peaks kõik asutused selle 
tegevustest osa võtma. Euroopa andmekaitseinspektor jätkab andmekaitseametnike ülesannete 
arendamise toetamist ja juhtimist ning innustab parimate tavade levitamist. 
 
• Eelkontrolli jätkamine 
Olemasolevate töötlustoimingute eelkontroll viiakse lõpule. Erilist tähelepanu pööratakse 
institutsioonidevahelistele süsteemidele ning teistele institutsioonide ja asutuste ühiskasutuse 
olukordadele eesmärgiga menetlusi täiustada ja lihtsustada. 
 
• Ülevaatused ja kontrollid 
Euroopa andmekaitseinspektor hakkab hindama määruse 45/2001 rakendamisel tehtud edusamme ning 
kontrollima kõiki institutsioone ja asutusi alates 2007. aasta kevadest. 
 
• Videovalve 
Töötatakse välja ja avaldatakse juhised institutsioonide ja asutuste videovalveks, millel võib olla mõju 
töötajate ja külaliste eraelu puutumatusele. 
 
• Horisontaalküsimused 
Eelkontrolle käsitlevad arvamused ja kaebusi käsitlevad otsused on tegelenud mitmete ühiste 
küsimustega, mis on kasulikud ka teistele institutsioonidele ja asutustele kui vaid konkreetsete 
juhtumitega seotutele. Euroopa andmekaitseinspektor koostab selliseid horisontaalküsimusi käsitlevad 
dokumendid ning teeb need suunistena laialdaselt kättesaadavaks kõigile institutsioonidele ja asutustele. 
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• Konsulteerimine seadusandluse vallas 
Euroopa andmekaitseinspektor esitab jätkuvalt arvamusi uute õigusaktide eelnõude osas ning tagab 
asjakohased edasised sammud. Erilist tähelepanu pööratakse rakendusotsuste asjakohastele 
ettepanekutele. 
 
• Kolmanda samba andmekaitse 
Erilist tähelepanu pööratakse kolmanda samba andmekaitse üldise raamistiku väljatöötamisele ja 
vastuvõtmisele. Euroopa andmekaitseinspektor pöörab erilist tähelepanu ka ettepanekutele 
isikuandmete piiriüleseks edastamiseks ning juurdepääsuks era- ja avaliku sektori andmetele õiguskaitse 
eesmärkidel. 
 
• Andmekaitsealane kommunikatsioon 
Euroopa andmekaitseinspektor toetab tugevalt Londoni algatuse tegevuste jätkamist. See hõlmab 
tegevusi alates "teadlikkuse tõstmisest" kuni andmekaitsepõhimõtete "parema rakendamise" ja "tõhusa 
elluviimiseni". 
 
• Töökord 
Euroopa andmekaitseinspektori erinevaid rolle ja tegevusi hõlmav töökord võetakse vastu ja tehakse 
laialdaselt kättesaadavaks.  
 
• Ressursside juhtimine 
Rahaliste ja inimressursside juhtimine paraneb veelgi, seda eelarvestruktuuri uuendamise, asjassepuutuva 
valdkonna (näiteks personali hindamise) sise-eeskirjade vastuvõtmise ja koolituspoliitika arendamise 
teel. 
 
 

 8


