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RESOLUTSIOON: 
 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 50, korrakaitseseaduse (KorS) § 23 lõikest 4  ning AvTS 
§ 51 lõike 1 punkti  3 alusel teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: 
  
hinnata täiendavalt  memo 08.09.2014 „Informatsioon Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja 
määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Liidu Nõukogu otsust 2014/512/ÜVJP ja 
Euroopa Liidu Nõukogu määrust (EL) 833/2014, mis käsitlevad piiravaid meetmeid 
seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas” punktides 1-5 
sisalduvat teavet ja väljastada sellest teabest osa, millele ei laiene juurdepääsupiirang 
AvTS § 35 lg 1 p 3 alusel. 
  
Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 20.02.2015. 
 
AvTS § 52 kohaselt peab teabevaldaja ettekirjutuse saamisest alates viie tööpäeva jooksul 
võtma kasutusele abinõud ettekirjutuse täitmiseks ja teatama sellest Andmekaitse 
Inspektsioonile. 
 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
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Käesoleva ettekirjutuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades kas: 
- haldusmenetluse seaduse kohase vaide Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorile või 
- halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse (sel juhul ei saa 
enam samas asjas vaiet läbi vaadata). 
 
Ettekirjutuse vaidlustamine ei peata selle täitmise kohustust ega täitmiseks vajalike abinõude 
rakendamist. 
 
 
 
FAKTILISED ASJAOLUD, ASJAOSALISTE SELETUSED NING ANDMEKAITSE 
INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 
avaldatud samas asjas tehtud ning käesoleva ettekirjutuse päismikus viidatud vaideotsuses. 
 
 
 
HOIATUS: 
 
Kui teabevaldaja jätab Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse täitmata, võib Andmekaitse 
Inspektsioon pöörduda teabevaldaja kõrgemalseisva asutuse, isiku või kogu poole teenistusliku 
järelevalve korraldamiseks või ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks.  (AvTS § 
10 lõiked 1 ja 4, § 53 lõige 1). 
 

Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib Andmekaitse Inspektsioon rakendada sunniraha 

asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot. 

(AvTS § 51 lõige 3). 
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