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Sissejuhatus

Kolmandas töödokumendis ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa 
andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite 
hankimiseks kriminaalasjades (2018/0108 (COD)), käsitletakse teenuse osutajate rolli 
kavandatavas määruses. 

Komisjoni kavandatavas süsteemis on teenuse osutajatele ette nähtud keskne roll, andes 
teenuse osutaja seaduslikule esindajale Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa 
andmesäilitamismääruse adressaadi rolli.1 Nii toimuks määrusega seotud suhtlus ja koostöö 
põhimõtteliselt üksnes teenuse osutaja ja määruse väljastanud välisriigi õigusasutuse vahel. 
Ainult juhtudel, kus taolise määruse täitmisel tekiks probleem, teavitatakse ka täitjariigi 
õigusasutust ja kaasatakse see asutus. 

Selleks et kavandatavat uut teenuse osutajate rolli nõuetekohaselt hinnata, analüüsitakse 
täiendavalt järgmisi elemente: teenuse osutaja sisemine hindamismenetlus (sh põhiõigused); 
Euroopa andmeesitamismääruste / Euroopa andmesäilitamismääruste edastamine ja 
autentimine; topeltkaristatavus; kulud; teenuse osutajate kohustuste teostatavus ja 
proportsionaalsus; ning vastutus ja karistused.

Teenuse osutaja sisemine hindamismenetlus

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et teenuse osutajatel on seoses ametiasutustelt saadud 
kaht tüüpi määrustega teatav väike kaalutlusruum.

Seoses andmeesitamismäärusega (Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus) sätestatakse 
artiklis 9 alljärgnev.

 „Kui adressaat ei saa oma kohustust täita, sest Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistus on mittetäielik, sisaldab ilmselgeid vigu või ei sisalda selle tunnistuse 
täitmiseks piisavalt teavet, teavitab adressaat sellest põhjendamatu viivituseta 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud taotlevat asutust ja küsib 
selgitusi...“ (artikli 9 lõige 3).

 „Kui adressaat ei saa oma kohustust täita vääramatu jõu tõttu või kui täitmine on 
adressaadist või teenuse osutajast (kui tegemist on erineva isikuga) sõltumatutel 
põhjustel de facto võimatu, eelkõige seetõttu, et isik, kelle andmeid taotletakse, ei ole 
tema klient, või kuna andmed on kustutatud enne Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse saamist, teavitab adressaat sellest põhjendamatu viivituseta Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud taotlevat asutust ja esitab põhjendused, 
...“. (artikli 9 lõige 4).

 „Kui adressaat leiab, et Euroopa andmeesitamismääruse tunnistust ei saa täita, sest 
juba ainuüksi Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses esitatud teabest on ilmne, 
et sellega rikutakse ilmselgelt Euroopa Liidu põhiõiguste hartat või see on ilmselgelt 
kuritahtlik“, teavitab adressaat adressaadi liikmesriigi pädevat täitevasutust. „Sellisel 

1 Kavandatava määruse artikkel 7. Kui seaduslikku esindajat ei ole määratud, kui ta ei täida erakorralise juhtumi 
korral nõudeid ega oma kohustusi ja esineb andmete kaotsimineku suur oht, võib määruse adresseerida mõnele 
teenuse osutaja tegevuskohale liidus. 
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juhul võib pädev täitevasutus küsida taotlevalt asutuselt otse või Eurojusti või 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu selgitusi Euroopa 
andmeesitamismääruse kohta.“ (artikli 9 lõike 5 teine lõik).

Sarnaselt sätestatakse seoses andmesäilitamismäärustega (Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistus) artiklis 10 alljärgnev. 

 „Kui adressaat ei saa oma kohustust täita, sest tunnistus on mittetäielik, sisaldab 
ilmselgeid vigu või ei sisalda Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmiseks 
piisavalt teavet, teavitab adressaat sellest põhjendamatu viivituseta … taotlevat 
asutust ja küsib selgitusi...“ (artikli 10 lõige 4).

 „Kui adressaat ei saa oma kohustust täita vääramatu jõu tõttu või kui täitmine on 
adressaadist või teenuse osutajast (kui tegemist on erineva isikuga) sõltumatutel 
põhjustel de facto võimatu, eelkõige seetõttu, et isik, kelle andmeid taotletakse, ei ole 
tema klient, või kuna andmed on kustutatud enne määruse saamist, teavitab adressaat 
sellest põhjendamatu viivituseta ... taotlevat asutust ja esitab põhjendused...“ 
(artikli 10 lõige 5). 

 Kuid erinevalt andmeesitamismäärustest (artikli 9 lõike 5 teine lõik), ei nähta 
andmesäilitamismääruste puhul artiklis 10 ette põhiõiguste hindamist.

Sellisel juhul, kui teenuse osutaja ei suuda täita andmesäilitamismääruse tunnistusega seotud 
nõudeid ning seetõttu on tema vastu algatatud artikli 14 kohane täitemenetlus, nähakse 
komisjoni ettepanekus lisaks samas artiklis teenuse osutajale ette täiendavad alused, et 
andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmine vaidlustada. 

Artikli 14 lõikes 4 sätestatakse, et adressaat võib vale asutuse poolt väljastatud/kinnitatud 
andmeesitamismääruse või muu kui artikli 5 lõikes 4 loetletud kuriteo puhul väljastatud 
andmeesitamismääruse täitmise vaidlustada. Teenuse osutaja võib viidata ka järgmisele: 
vääramatu jõud / ilmselged vead, Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse saamise ajal 
teenuse osutaja poolt või tema nimel talletatavad andmed, adressaat ei kuulu määruse 
kohaldamisalasse või andmeesitamismääruse tunnistusega rikutakse ilmselgelt hartat või see 
on ilmselgelt kuritahtlik.

Andmesäilitamismääruste puhul sätestatakse artikli 14 lõikes 5, et adressaat võib vale asutuse 
poolt väljastatud/kinnitatud andmesäilitamismääruse täitmise vaidlustada järgmise puhul: 
vääramatu jõud / ilmselged vead, Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse saamise ajal 
teenuse osutaja poolt või tema nimel talletatavad andmed, adressaat ei kuulu määruse 
kohaldamisalasse või määrusega rikutakse ilmselgelt hartat või see on ilmselgelt kuritahtlik. 
Sellega seoses tundub, et komisjoni ettepanekus on vastuolu; arvestades, et artiklis 10 ei nähta 
andmesäilitamismäärustega seoses ette põhiõiguste hindamist (see nähakse ette 
andmeesitamismääruste puhul); andmesäilitamismääruste puhul mainitakse taolist alust 
artikli 14 lõike 5 punktis e.2 

Lõpetuseks nähakse kavandatava määruse artiklites 15 ja 16 ette võimalus algatada taotlevas 
riigis konkreetne läbivaatamise kord3. Kui adressaat leiab, et andmeesitamismääruse 

2 Nõukogu jättis selle hindamise oma üldises lähenemisviisis täielikult välja, seda isegi artikli 14 kohases 
täitemenetluses.
3 Kuid võib esineda olukord, kus asjas osaleb teine liikmesriik, juhul kui kolmanda riigi teenuse osutaja 
seaduslik esindaja asub teises liikmesriigis. Sellisel juhul võivad kaalul olla ka kõnealuse liikmesriigi (täitmist 
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tunnistuse täitmine tekitab põhiõigustest või kolmanda riigi põhihuvidest tuleneva kohustuste 
konflikti (artikkel 15), või muudest põhjustest tuleneva kohustuste konflikti korral 
(artikkel 16), võidakse rakendada läbivaatamise korda.4

Sellega seoses jätab komisjoni ettepanek teenuse osutajale saadud määruste hindamise osas 
teatava kaalutlusruumi. Vastavalt kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
arutelul5 väljendatule ja tuginedes teenuse osutajatelt kogutud teabele, teevad osad teenuse 
osutajad juba taolise hindamise. Kõnealuste teenuse osutajate kohaselt ei täida nad 
õiguskaitseasutuste ilmselgelt ekslikke, meelevaldseid või ebamääraseid taotlusi (näiteks 
selgelt sihipäratud päringud). On üldiselt tunnustatud, et taolisel menetluskorral on määruste 
tõhususega seoses lisandväärtus. Lisaks hindavad teenuse osutajad seda, et nad ei pea täitma 
määrusi, mis on ilmselgelt ekslikud, meelevaldsed või ebamäärased, kuna nad vastutavad oma 
klientide andmete kaitse ja privaatsuse eest; see on nende ärimudeli aluseks ja põhjus, miks 
kliendid neid usaldavad. 6

Kuid seoses Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistusega sätestatakse määruse ettepaneku artikli 8 lõigetes 3 ja 4, et teenuse osutajad 
saavad seoses konkreetse juhtumiga, mida määrus puudutab, vaid väga piiratud teabe.7 Seega 
ei ole selge, kuidas saavad teenuse osutajad olla tegelikult olukorras, et teha reaalne hinnang, 

tagav riik) ja kolmanda riigi vahelised rahvusvahelised suhted. Kuid ei nähta ette seda, et sellisel juhul oleks 
võimalik kasutada õiguskaitsevahendit täitmist tagavas liikmesriigis (nn täidesaatev riik). 
4 Seoses artikliga 15 nähti läbivaatamise kord ette juhuks, kui määruse täitmine on vastuolus kolmanda riigi 
õigusaktiga seoses asjaomaste üksikisikute põhiõigustega või kolmanda riigi riikliku julgeoleku ja kaitsega 
seotud põhihuvidega. Nähakse ette erikord, mille puhul kohus teavitab teist riiki, kes saab teatava tähtaja jooksul 
esitada vastuväited. Sellega võrreldes on artikkel 16 nähtud ette kõigi muude juhtumite puhul, mil kohus ei 
teavita konflikti korral kolmanda riigi ametiasutusi ning teeb teatavate keelatud kriteeriumide alusel autonoomse 
otsuse. Nõukogu jättis artikli 15 oma üldises lähenemisviisis välja. 
5 Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon korraldas 27. novembril 2018 
Brüsselis avaliku arutelu teemal „Elektrooniliste tõendite hankimine kriminaalasjades“.
6 Vt Vodafone’i panus Euroopa Parlamendi 27. novembri 2018. aasta kuulamisel elektrooniliste tõendite kohta 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE Kuid 
tundub, et nõukogu üldises lähenemisviisis vähendatakse sellist võimalust veelgi. Vt Microsofti vastust nõukogu 
seisukohale kavandatud elektrooniliste tõendite määruse kohta (jaanuar 2019, lk 5) („Nõukogu tekstis ei anta 
teenuse osutajatele mingit õigust ega mehhanismi, mille abil tõstatada küsimusi kõnealuse määruse alusel 
saadud määruste õiguspärasuse kohta. Teenuse osutajatele taoliste küsimuste tõstatamise võime andmine on 
ülioluline, kuna mõnel juhul on ainult teenuse osutajatel võime selgitada välja nõuded, mis on liiga üldised või 
muudel põhjustel sobimatud.“). See on samuti seotud proportsionaalsuse küsimusega, nagu märgib Microsoft 
edasi („Näiteks juhtum, kus õiguskaitseasutus uurib kuritegu, millega on seotud fiktiivse näidisettevõtte (Acme 
Company) teatavad töötajad. Õiguskaitseasutus võib väljastada andmeesitamismääruse, soovides saada kõik e-
kirjad, mis saadeti domeenist Acmecomapny.com, mõistmata, et ettevõttes on tuhandeid töötajaid, kes saadavad 
sellest domeenist e-kirju...“).
7 Vt kavandatava määruse artikkel 7. Tagatakse väga piiratud teave (vt artikli 5 lõige 5 andmeesitamismääruse 
tunnistuse kohta ja kavandatud määruse artikli 6 lõige 3 Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kohta), st 
teave järgmise kohta: – taotlev asutus ja vajaduse korral kinnitav asutus; – määruse adressaat; – mõjutatud 
isik(ud); – andmete kategooria (abonendiandmed, juurdepääsuandmed, tehinguandmed või sisuandmed); – 
vajaduse korral ajavahemik taotlemiseks; – taotleva riigi kriminaalõiguse kohaldatavad sätted; – meetme 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjendused; ning lisaks andmeesitamismääruste puhul ka järgmine: – 
erakorralisel juhul või andmete varasema avaldamise taotlemisel selle põhjused; ning – kinnitus, et juhul kui 
taotletavaid andmeid talletatakse või töödeldakse taristus, mida teenuse osutaja pakub äriühingule või muule 
üksusele (v.a füüsilised isikud), võib Euroopa andmeesitamismääruse adresseerida teenuse osutajale üksnes siis, 
kui äriühingule või üksusele adresseeritud uurimistoimingud ei ole asjakohased. Kuid seoses vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse kohase teabega ei ole selge, kuidas on see seotud artikli 8 lõikega 4, milles sätestatakse: 
„Meetme vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjendusi või uurimiste täpsemaid üksikasju ei lisata.“ 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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eriti seoses andmeesitamismääruste põhiõiguste hindamisega. 

Vaatamata asjaolule, et enamik pooli väljendavad heameelt teenuse osutajate 
hindamismenetluse üle seoses vigade, vääramatu jõu ja andmekaitsega ning teenuse osutajate 
lepinguliste kohustuste üle, tuleb lisaks selgitada, kas täieõigusliku põhiõiguste hindamise 
(nagu on ette nähtud artikli 9 lõike 5 teises lõigus ning artikli 14 lõike 4 punktis f ja lõike 5 
punktis e) saab ja kas see tuleks allhanke korras neilt tellida. Kui taoline hindamiskohustus 
lasuks allhanke korras teenuse osutajatel, ei saaks täitmist tagava riigi ametiasutused andmete 
esitamise või säilitamise kohta põhimõtteliselt enam mingit teadet ning seega ei oleks neil 
mingit võimalust määruse peatamiseks. Selle tulemusel kaotaksid täitmist tagava riigi 
ametiasutused põhimõtteliselt igasugused suveräänsed eesõigused andmete osas või oma 
territooriumil põhiõiguste tagamise osas. Riigi ja suveräänsete eesõiguste allhanke korras 
tellimise (või isegi erasektorile loovutamise) võimaluse küsimus on seotud riigi peamiste 
(põhiseadusest tulenevate) eesõigustega, näiteks oma kodanike põhiõiguste kaitse riigi 
põhiseaduse sätete/traditsioonide ja rahvusvaheliste vahenditega ning samuti kaitse riigi 
territooriumil võõrriikide ametiasutuste potentsiaalse põhjendamatu sekkumise vastu 
õigusvaldkonnas / õiguskaitse valdkonnas.8 

Suveräänsete eesõiguste olulisus, eriti eraelu puutumatuse õigused, tundub ELi praeguste 
ebaühtlaste andmete säilitamist käsitlevate õigusaktide taustal veelgi tähtsam,9 sh riiklike 
andmete säilitamise sätete kehtivuse ebaselge õiguslik olukord10 ning dünaamiliste IP-
aadresside lubasid väljastava asutuse lahendamata probleem (eri liikmesriikides on erinev 

8 Vt sellega seoses ka Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 1 sätestatud konventsiooni osalisriikide 
kohustused. Vt Euroopa Nõukogu, Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 1 juhised, kohustus austada 
inimõigusi, jurisdiktsiooni ja põhjusliku seose mõiste, 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Vt ka kohtuasja Jaloud vs. Madalmaad 
(suurkoda), hagi nr 47708/08: „143. Lisaks ei piisa üksnes võõrriigi ametiasutuse tehtud otsuse või väljastatud 
määruse täitmise asjaolust, et vabastada lepinguosaline riik konventsiooniga võetud kohustustest (vt mutatis 
mutandis kohtuasja Pellegrini vs. Itaalia, nr 30882/96, paragrahv 40, ECHR 2001-VIII ja K. vs. Itaalia, 
nr 38805/97, paragrahv 21, ECHR 2004-VIII).“ Vt ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuasja Bosphorus jt vs. 
Iirimaa, hagi nr 45036/98 (ELi põhiõiguste kaitse võrdväärsus); M.S.S. vs. Belgia ja Kreeka (suurkoda), hagi 
nr 30696/09 (Bosporuse eelduse kohaldamata jätmine); samuti Avotinš vs. Läti, hagi nr 17502/07 (vastastikuse 
tunnustamise ja usalduse piirangud). Küsimuse on tõstatanud ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik prof dr 
Bošnjak Euroopa Parlamendi 27. novembri 2018. aasta kuulamisel elektrooniliste tõendite kohta (eriti kell 
16.55–16.58 konkreetselt sel teemal: „Tundub, et täitjariigi õigusaktid ei ole kõnealuse ettepaneku kohaselt 
olulised. Konventsiooni seisukohast võib see tekitada probleemi, kuna Euroopa inimõiguste konventsiooni 
kõrged osalisriigid (sh kõik 28 ELi liikmesriiki) vastutavad inimõiguste kaitse eest tema jurisdiktsiooni alla 
kuuluval territooriumil. Nad peavad kehtestama reguleeriva raamistiku ning tagama teatavatel juhtudel ka 
õigusliku (kui mitte kohtuliku) kaitse... Kui täitjariigi ametiasutustele on esitatud kaebus, et konventsiooni 
õiguste kaitse on ilmselgelt olnud puudulik ning seda ei ole võimalik ELi õiguse alusel heastada, ei saa 
ametiasutused jätta kaebust läbi vaatamata selle alusel, et nad kohaldavad vaid ELi õigust. See on selgelt 
sätestatud kohtuasja Avotinš vs. Läti otsuses... Teie ees olev ettepanek loob Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika 
vaatenurgast üsnagi ainulaadse olukorra. Artikli 8 kohased sekkumised toimuvad ilma igasuguse täitjariigi 
ametiasutuste osaluseta. Mind huvitab, kas see on kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Võib 
esineda õiguspärane ootus, et iga konkreetse olukorra puhul kohaldatakse täitjariigi õigusakte. See mõjutaks 
seaduslikkuse hindamist...“).
Vt http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
9 Pärast Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas Digital Ireland.

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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lähenemisviis).11

Lisaks suveräänsete eesõiguste allhanke korras erasektorile loovutamise probleemile on väga 
küsitav tegevus, mille kohaselt pannakse teenuse osutajad olukorda, kus nad otsustavad 
kodanike põhiõiguste üle – ülesanne, mida teenuse osutajad enda väitel ei suuda või ei taha 
täita.12 Lisaks peab neil olema võimalik tegutseda selgete õigusnormide alusel, seoses teiste 
ELi liikmesriikide ja kõigi kolmandate riikidega. Seetõttu on küsimus järgmine: kui suures 
ulatuses tagab komisjoni ettepanek sellise õigusselguse või vajalikud tagatised, mis on 
tingitud täitmist tagava riigi õigusasutuse lõpliku vahekohtuotsuse puudumisest. 

Seetõttu on viimaseks küsimuseks see, kas täitmist tagava riigi ametiasutuse ulatuslikum 
kaasamine (nt sellise ametiasutuse teavitamise kaudu, sh vajaduse korral tähtaja kehtestamine 
mõtestatud vastuse või vastuväite esitamiseks) (sarnaselt Euroopa uurimismääruse direktiivi 
artiklile 31) aitaks luua selgust. Ühelt poolt tagaks taoline teavitamise kord suveräänsed 
eesõigused ning teiselt poolt annaks teenuse osutajatele täiendavad tagatised ja õiguskindluse 
(vabastades nad sh vastutusega seotud probleemidest).13

Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste ja Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuste edastamine ja autentimine 

10Euroopa Kohtu liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12 Digital Rights Ireland ja Seitlinger jt. Vt ka Cable 
Europe’i seisukoht, lk 3 („Kuid praegu on riigi tasandil kehtivate andmete säilitamise kohustuste staatus – pärast 
seda, kui Euroopa Liidu Kohus tunnistas ELi andmete säilitamise direktiivi kehtetuks – ebaselge… Teenuse 
osutajad ei pruugi taotleva asutuse nõutud andmeid säilitada.“). Vt ka ETNO seisukoht, milles märgitakse: „On 
oluline rõhutada, kui keeruline on tegelikult „juurdepääsuandmeid“ ja „tehinguandmeid“ selgelt eristada ... on 
vajalik see, et kõigi taotluste puhul, mis on seotud kindlaksmääratud kuritegude nimekirjaga, ja kõigi 
andmekategooriate puhul peab olema kohtulik järelevalve...“
11 Tundub, et komisjoni ettepanek, milles võetakse kasutusele uus „juurdepääsuandmete“ erikategooria, ei 
lahenda eri riiklike ametiasutuste probleemi, eriti seoses kohtu loa suundumusega selliste andmete puhul. Vt 
näiteks Cable Europe’i 11. oktoobri 2018. aasta seisukoht: „Määruse väljastamine peaks toimuma tegeliku 
kohtuotsuse alusel“). Vt ka Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse komisjoni analüüsitud probleemi 
abonendiandmete omandamise tingimuste kohta seoses dünaamiliste vs. staatiliste IP-aadressidega: asjaomaste 
kohtuotsuste ja arengute ülevaade, T-CY (2018)26, 25. oktoober 2018 (vt sel teemal täpsemalt Euroopa 
Parlamendi töödokumenti nr 2). Vt ka Microsofti vastust nõukogu seisukohale kavandatud elektrooniliste 
tõendite määruse kohta (jaanuar 2019), milles märgitakse muu hulgas, et „õiguskaitse nõuab seda, et sisu ja 
muud tundlikud andmed vaataks läbi ja kiidaks heaks sõltumatu õigusasutus enne määruse täitmist ning üksnes 
pärast seda, kui on tehtud selgeks olulised minimaalsed õiguslikud ja faktilised asjaolud. 
12 Vt näiteks ETNO seisukohta (mida toetab näiteks KPN) kriminaalasjades elektroonilistele tõenditele piiriülese 
juurdepääsu parandamise kohta („Ettepanekus teenuse osutajatele määratud roll tundub ebareaalne. 
Telekommunikatsioonivõrgu operaatorid ei saa näiteks tagada, et määrus ei riku hartat. Sarnaselt ei peaks 
operaatorid vastutama määruste ehtsuse ja juriidilise kehtivuse eest. Seetõttu ei saa tööstus asendada õigusasutusi 
nende põhirollis, st määruse täitmise hindamisel“).
13 Nõukogu jättis teenuse osutajate hindamisest välja igasuguse autonoomia ning lisas teavitamise, kuid üksnes 
siis, kui asjaomane isik ei ela riigi territooriumil ja üksnes sisuandmete (mitte muude kategooriate) puhul, kus 
andmete edastamist ei ole võimalik peatada. Täitmist tagav riik saab vaid piiratud juhtudel (taotletavaid andmeid 
kaitsevad täitjariigi õigusaktides sätestatud immuniteedid ja privileegid või andmete suhtes kohaldatakse selles 
liikmesriigis ajakirjandusvabadust ja väljendusvabadust või täitjariigi põhihuve, nagu riiklikku julgeolekut ja 
kaitset käsitlevaid eeskirju). Kuid taotlev asutus võtab neid asjaolusid arvesse nii, nagu need oleksid ette nähtud 
tema riiklikus õiguses. Vt nõukogu üldise lähenemisviisi artikkel 7a, dokument nr 15020/18. Uues artiklis 12a on 
taotleval riigil samuti võimalus võtta tehinguandmete (liiklusandmete) puhul taolist teavet „arvesse nii, nagu 
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Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus edastatakse ühe 
liikmesriigi taotlevalt asutuselt otse teise liikmesriigi teenuse osutajale (seaduslikule 
esindajale) (või ELis tegutseva kolmanda riigi teenuse osutaja esindajale) standardvormingus 
tunnistuse kaudu.14 
Määruse ettepanekus jäädakse edastamise tegelike tingimuste osas üsna ebamääraseks ning 
sätestatakse üksnes see, et Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistus „edastatakse otse mis tahes vahendite abil, millest jääb 
kirjalik jälg, ning viisil, mis võimaldavad adressaadil kindlaks teha selle ehtsuse“. 

Kui teenuse osutajad, liikmesriigid või liidu asutused on loonud õiguskaitseasutustele või 
õigusasutustele teabenõuete käsitlemiseks spetsiaalsed platvormid või muud turvalised 
kanalid, võib taotlev asutus otsustada edastada tunnistuse ka nende kanalite kaudu.15 Sellest 
tulenevalt ei nähta dokumendis ette mitte mingit ühtset, keskset või turvalist edastamise lüüsi 
ning küsimus jääb liikmesriikide ja teenuse osutajate jaoks lahtiseks, vaatamata sellele, et 
dokument on nime poolest määrus.16 Selle asemel märgib komisjon ettepanekule lisatud 
avalduses, et käesoleva määrusega ei takistata olemasolevate platvormide kasutamist, sest 
need pakuvad palju eeliseid, sealhulgas andmete lihtsa autentimise ja turvalise edastamise 
võimalust. 

Kuid tuleks mainida, et need platvormid peaksid siiski võimaldama Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse esitamist I 
ja II lisas sätestatud vormingus, nõudmata määrusega seotud lisateavet. Seetõttu tähendab see 
paratamatult, et taolisi platvorme tuleks kohandada ning jääb selgusetuks, kes kannaks sellest 
tulenevad kulud. Komisjon viitab samuti olemasolevatele kesksetele ELi platvormidele, nagu 

need oleksid ette nähtud tema siseriiklikus õiguses“. Kuid jääb selgusetuks see, kuidas tõstatatakse küsimus siis, 
kui täitmist tagavat riiki ei teavitatagi ning ta ei ole probleemist isegi teadlik. Selle küsimuse tõstatas näiteks 
Microsoft (dokument nõukogu üldise lähenemisviisi kohta, jaanuar 2019), märkides järgmist: „See lähenemisviis 
ei ole väga loogiline... Tõepoolest, kui arvestada seda, kui palju teenuse osutajaid hostib Iirimaal andmeid, 
võidakse Iirimaa ametiasutusi liigselt koormata nõukogu ettepaneku kohaste teatistega, kuid sageli ei ole neil 
sugugi võimalik hinnata seda, kas kõnealused andmed on õiguskaitse all. Meie ettepanek: nõuda taotlevatelt 
asutustelt seda, et nad teavitaksid mõjutatud liikmesriike. Kõnealune määrus peaks nõudma seda, et taotlev 
asutus teavitaks määrustest liikmesriiki, kus elab isik, kelle suhtes määrus väljastati. Kõnealune liikmesriik on 
kõige paremini võimeline tegema kindlaks mis tahes kohaldatava kaitse olemasolu ja tal on kõige suurem huvi 
see kaitse tagada. See lahendus ei tohiks olla põhjendamatult koormav: Microsofti kogemused on näidanud, et 
vaid umbes 7 % õiguskaitseasutuste kasutajaandmete taotlustest hõlmavad muus liikmesriigis asuvaid 
sihtisikuid.“ Vt ka Bitkomi seisukohta, mille märgitakse, et: „Lisaks mõjutatud kasutajate ja klientide 
teavitamisele, tuleks kõnealuses määruses teha selgeks, et ettevõtted võivad teavitada iga sellise liikmesriigi 
keskasutust, mille suveräänsed huvid on taotlusega seotud.“ Ka KPN võttis sarnase seisukoha seoses avaliku 
sektori asutuse kaasamise vajalikkusega täitmist tagavas riigis („Määruste õiguspärasust ei saa (ja ei tohiks) 
materiaalselt hinnata erasektorist pärit teenuse osutajad“). Ka EuroISPA oli samal arvamusel oma 2018. aasta 
juuni seisukohas („Kritiseerime seda, et kõnealuse ettepanekuga jätkub õiguskaitseasutuste erastamine“).
14 Vt kavandatava määruse artikkel 7. Tagatakse väga piiratud teave (vt artikli 5 lõige 5 andmeesitamismääruse 
tunnistuse kohta ja kavandatud määruse artikli 6 lõige 3 Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kohta), st 
teave järgmise kohta: – taotlev asutus ja vajaduse korral kinnitav asutus; – määruse adressaat; – mõjutatud 
isik(ud); – andmete kategooria (abonendiandmed, juurdepääsuandmed, tehinguandmed või sisuandmed); – 
vajaduse korral ajavahemik taotlemiseks; – taotleva riigi kriminaalõiguse kohaldatavad sätted; – meetme 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjendused; ning lisaks andmeesitamismääruste puhul ka järgmine: – 
erakorralisel juhul või andmete varasema avaldamise taotlemisel selle põhjused; ning – kinnitus, et juhul kui 
taotletavaid andmeid talletatakse või töödeldakse taristus, mida teenuse osutaja pakub äriühingule või muule 
üksusele (v.a füüsilised isikud), võib Euroopa andmeesitamismääruse adresseerida teenuse osutajale üksnes siis, 
kui äriühingule või üksusele adresseeritud uurimistoimingud ei ole asjakohased. Kuid seoses vajalikkuse ja 
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nt e-CODEX17 ja SIRIUS18, ning teeb teoreetilise ettepaneku nende võimalikuks 
laiendamiseks, et need hõlmaksid ka teenuse osutajaid, kuid ei määra selle saavutamiseks 
kindlat ajagraafikut ega võta selle tegemiseks siduvat kohustust.19 Sellest tulenevalt tekib 
küsimus, kuidas saab teenuse osutaja tegelikult teada, et saadud Euroopa 
andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus pärineb ehtsalt välisriigi 
õigusasutuselt ning et tegemist ei ole identiteedivarguse või pettuse juhtumiga. Sarnaste 
probleemide esinemist oodatakse seoses taotletud andmete edastamisega teenuse osutajalt 
tagasi teises liikmesriigis paiknevale taotlevale asutusele. Ühelt poolt on see vajalik seoses 
andmete tundlikkuse ja andmefailide potentsiaalse suurusega; teiselt poolt peaksid teenuse 
osutajad ja liikmesriigid saama tugineda andmete turvalisele edastamisele. 

proportsionaalsuse kohase teabega ei ole selge, kuidas on see seotud artikli 8 lõikega 4, milles sätestatakse: 
„Meetme vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjendusi või uurimiste täpsemaid üksikasju ei lisata.“ 
15 Vt kavandatava määruse artikkel 8.
16 Seda kritiseeris näiteks ETNO: „On ülioluline luua keskne ja turvaline edastamise kanal, omamoodi 
ainulaadne platvorm, et: – saada taotleva liikmesriigi õiguskaitseasutustelt taotlusi; – kontrollida täitjariigis 
pädeva õigusasutuse abil taotluse kehtivust...; ning – edastada taotlus teenuse osutajale. Seejärel tagab 
platvorm, et taotlus on ehtne, nõuetekohane ja seda on võimalik täita...“ Konkreetselt mainitakse e-CODEXit: 
„Selleks on vajalik, et e-CODEXi määrust oldaks valmis rakendama siis, kui hakatakse kohaldama 
elektrooniliste tõendite määrust. Üleminekuperioodil, enne turvalise platvormi loomist ja selle töövalmidust, 
võib olla oluline asutada igas liikmesriigis ühtne õigusalane kontaktpunkt, mille ülesanne on võtta vastu teistest 
liikmesriikidest edastatud andmed ja need kinnitada.“ Sarnaselt leidis Vodafone Euroopa Parlamendi 
27. novembri 2018. aasta kuulamisel elektrooniliste tõendite kohta http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
17 e-CODEX on IT-süsteem piiriüleseks õigusalaseks koostööks, mis võimaldab kasutajatel – kas õigusasutustel, 
õiguspraktikutel või kodanikel – saata ja saada turvalisel viisil dokumente, õiguslikke vorme, tõendeid või muud 
teavet. See toimib juurdepääsupunktide detsentraliseeritud võrgustikuna, ühendades omavahel liikmesriikide ja 
Euroopa IT-süsteemid. e-CODEXi juurdepääsupunkti loomiseks on vajalik spetsiaalne tarkvara. e-CODEXi 
süsteemi on ELi toetuste abil digitaalse ühtse turu raames arendanud liikmesriikide rühm – selle arendamisega 
tegeles konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames (IKT-poliitika toetusprogramm) 
liikmesriikide konsortsium. Eesmärk oli kasutada seda tsiviil- ja kriminaalõiguses. e-CODEXi platvormi 
kasutataks ka elektrooniliste tõendite puhul (vastastikune õigusabi, Euroopa uurimismäärus ja potentsiaalselt 
elektroonilised tõendid). Selles kontekstis anti toetust projektile „Evidence2e-Codex“ (10 liikmesriiki ja 21 
partnerit, 2018–2019). Teenuse osutajatega koostöö tegemine oli vaid üks oodatud tulemustest, kuna selles 
keskendutakse Euroopa uurimismääruse ja vastastikuse õigusabi taotlustele seoses elektrooniliste tõenditega. 
Kuid programm on alg-/katseetapis ning täielikult toimivat platvormi veel ei ole. Eeletapis korraldati aastatel 
2014–2016 tõendite projekt (milles osalesid Itaalia, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa, Malta, Belgia ja 
Bulgaaria). Kõnealuse projekti peamised tulemused olid järgmised: – elektrooniliste tõendite kogumise, 
säilitamise, hoidmise, kasutamise ja vahetamise kohta puudub põhjalik õigusraamistik; – vaatamata sellele, et 
puudub põhjalik õigusraamistik, on elektrooniliste tõendite roll kriminaalmenetlustes üha suurenemas; – 
põhjaliku õigusraamistiku puudumine sunnib õiguskaitseasutusi tegutsema ebaühtlasi lahendusi kasutades, 
ükskõik, kas tegemist on õigusliku, andmekaitse, jõustamise või tehnilise lahendusega; – asjaomased 
sidusrühmad peavad vajalikuks seda, et loodaks nende isikute sertifitseerimiskavad ja et need isikud muudetakse 
kutseliseks, kes tegelevad elektrooniliste tõendite säilitamise, hoidmise, analüüsimise ja vahetamisega ning 
töötavad sellises keskkonnas (vt evidenceproject.eu).
Samuti on Interpolil vastastikuse elektroonilise õigusabi ekspertide töörühm. Kuid arvesse tuleb võtta seda, et 
Interpoli kuuluvad väga erinevad riigid, mitte üksnes ELi liikmesriigid. ELi elektrooniliste tõendite platvorm 
peaks olema täielikult kooskõlas ELi andmekaitse standarditega.
18 SIRIUS on turvaline veebiplatvorm õiguskaitsetöötajatele, mille võttis Europol kasutusele 2017. aastal. See 
võimaldab uurijatel jagada teadmisi, parimaid tavasid ja oskusteavet internetipõhise kuritegevuse uurimise 
valdkonnas, keskendudes eriti terrorismivastasele võitlusele. Samuti käsitletakse platvormil kriminaaluurimises 
esinevaid muid väljakutseid, nagu näiteks teenuse osutajatele esitatavate taotluste lihtsustamine ning tulemuste 
registreerimise kvaliteedi parandamine.
19 Vt kavandatava määruse seletuskirja lk 18: „Kaaluda tuleks platvormide e-CODEX ja SIRIUS võimalikku 
laiendamist, et lisada turvaline ühendus teenuse osutajatega Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse ja 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse ning vajaduse korral teenuse osutajate vastuste edastamiseks.“
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Seega, kui kavandatud elektrooniliste tõendite süsteem osutub teostatavaks, peab 
eeltingimuseks olema see, et loodaks turvaline suhtluskanal, tagades samal ajal teenuse 
osutajale taotluse ehtsuse ning taotletud andmete edastamiseks mõeldud kanali turvalisuse. 
Komisjoni poolt ette nähtud tähtaega kavandatud määruse kohaldamiseks (6 kuud pärast selle 
jõustumist) silmas pidades on selge, et komisjon ei kavatsenud ühtset süsteemi ettepanekusse 
lisada ega tagada määruse jõustumise ajaks süsteemi töövalmidus. 

Seoses komisjoni viitega platvormidele e-CODEX ja SIRIUS, tuleb arvesse võtta seda, et 
mõlemad projektid on katsejärgus või -etapis ning terviklikku ühtset ja töövalmis platvormi ei 
ole kasutuses. Kuid mitmed liikmesriigid kasutavad juba e-CODEXit, et toetada piiriüleseid 
kohtumenetlusi nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades, näiteks selleks, et vahetada 
riigiprokuratuuride vahel vastastikuse õigusabi taotlusi. Võttes arvesse kasutaja autentimise ja 
andmete turvalise edastamisega seoses tõstatatud küsimusi, peaks komisjon hindama teenuse 
osutajate ja õiguskaitseasutuste vahelise andmete edastamise parema turvalisuse võimalusi.


