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Kulud
Kavandatava määrusega nähakse ette ka uus kulude hüvitamise süsteem, kuid teenuse 
osutajatele kehtivad üsna ebaselged eeskirjad. Kavandatava määruse artiklis 12 märgitakse, et 
teenuse osutaja „võib nõuda taotlevalt riigilt oma kulude hüvitamist, kui see on taotleva riigi 
siseriikliku õigusega sarnastes olukordades riigisiseste määruste puhul ette nähtud, vastavalt 
nendele siseriiklikele sätetele“.1 Seepärast peaksid teenuse osutajad tundma kõigi määruses 
osalevate ELi liikmesriikide kulude hüvitamise korda, et nõuda taotlevalt riigilt õigesti mis 
tahes kulude hüvitamist. Lisaks hõlmab kulude hüvitamise süsteem mitmes liikmesriigis 
kapitaliinvesteeringuid (Capex), mille teenuse osutajad on teinud näiteks selleks, et juurutada 
väljaspool seda liikmesriiki asuvate teenuse osutajate jaoks asjakohane turvaline eritaristu 
sellise õiguskaitsealase teabe avalikustamiseks, mida ei saa iga määruse kohta eraldi 
dubleerida. Eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul on see võimatu. Ometi on 
selge, et Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
täitmise kulusid ei saa lihtsalt ettevõtjatele üle kanda, eriti Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 82 2 õiguslikul alusel, seda enam, et teenuse osutajad võivad kanda kulusid juba 
elektrooniliste tõendite vahendi ettevalmistamisel, eriti Euroopa andmeesitamismääruse ja 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuste täitmiseks esindaja ja lisatöötajate määramisel, 
turvaliste andmeedastuskanalite ostmisel jne.

Võrdluseks: ELi kriminaalõiguses praegu kehtiv vastastikuse tunnustamise süsteem, eriti 
tõendite kogumine, põhineb süsteemil, mille kohaselt katab üldjuhul kulud täitjariik, välja 
arvatud erakorralised kulud või erimeetmeid käsitlevate erisätete alusel.3 Sellise süsteemi 

1 Nõukogu püüdis oma üldises lähenemisviisis sätet parandada, lisades lause „Liikmesriigid teavitavad kulude 
hüvitamise eeskirjadest komisjoni, kes need avaldab“. Vt nõukogu üldine lähenemisviis, dokument 15020/18.
2 Vt nt ETNO seisukoht, milles märgitakse, et „uute sätete järgimine eeldab telekommunikatsioonioperaatoritelt 
märkimisväärseid kapitali- ja tegevuskulusid...“). Ka Vodafone nõudis ELi hüvituskava ja märkimisväärseid 
kulusid. Vt Vodafone seisukoht, Euroopa Parlamendi kuulamine elektrooniliste tõendite teemal, 27. november 
2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
3 Vt direktiivi (Euroopa uurimismäärus) 2014/41/EL artikkel 21 üldpõhimõtte kohta, samuti erisätted teatavate 
meetmete kohta, näiteks vahi all olevate isikute ajutine üleviimine (Euroopa uurimismääruse direktiivi artiklid 
22 ja 23), elektroonilise side pealtkuulamise kohta teise liikmesriigi tehnilise abiga (Euroopa uurimismääruse 
direktiivi artikkel 31). Lisaks sätestatakse Euroopa uurimismääruse direktiivi põhjenduses 23: „Täitjariigi 
territooriumil Euroopa uurimismääruse täitmisel tekkinud kulud kannab täielikult see riik. See on kooskõlas 
vastastikuse tunnustamise üldpõhimõttega. Euroopa uurimismääruse täitmisega võivad aga täitjariigile 
kaasneda erakordselt suured kulud. Sellised erakordselt suured kulud võivad tuleneda näiteks keerukate 
eksperdiarvamuste koostamisest või ulatuslike politseioperatsioonide läbiviimisest või pikaajalistest 
jälitamistoimingutest. Sellised kulud ei tohiks takistada Euroopa uurimismääruse täitmist ning taotlev ja 
määrust täitev asutus või ametiisik peaksid püüdma kindlaks teha, milliseid kulusid peetakse erakordselt 
suurteks. Kulude küsimust võib käsitleda taotleva riigi ja täitjariigi vahelistel konsultatsioonidel ja neil 
soovitatakse see küsimus konsultatsioonide käigus lahendada. Viimase abinõuna võib taotlev asutus või 
ametiisik otsustada Euroopa uurimismääruse tagasi võtta või selle jõusse jätta ja selle osa kuludest, mida 
täitjariik peab erakordselt suureks ja mis on tingimata vajalik menetluse läbiviimiseks, peaks kandma taotlev 
riik. Kirjeldatud kord ei tohiks olla täiendav täitmisest keeldumise alus ning igal juhul ei tohiks seda 
kuritarvitada viisil, mis lükkab edasi Euroopa uurimismääruse täitmise või takistab seda.“ Selles suhtes 
kaldutakse ettepanekus kõrvale vastastikuse tunnustamise põhimõttest ja üldisest kulude vastastikuse 
tunnustamise põhimõttest (vt Euroopa Nõukogu konventsiooni vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades 
artiklit 20, välja arvatud pealtkuulamine – vt konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse 
õigusabi kohta kriminaalasjades artiklit 21). Vt ka Euroopa vahistamismäärust käsitleva nõukogu raamotsuse 
artikkel 30 („Vahistamismäärust täitva liikmesriigi territooriumil tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmisega 
seotud kulud kannab see liikmesriik.“) jne.
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alusel on teenuse osutajal tagatis, et kulud hüvitatakse. See on oluline eraõiguslike üksuste, 
eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, kellel peab olema võimalik oma 
väljaminekuid ja kulusid prognoosida. 

Seega näib, et on vaja ette näha hüvitamise kord, mis põhineb ELi kriminaalõiguses praegu 
kehtival vastastikuse tunnustamise süsteemil või sellega sarnasel süsteemil, mille kohaselt 
kannab kulud põhimõtteliselt see täitjariik, kus asub teenuse osutaja või esindaja.4 See 
tõstatab taas täitjariigi õigusasutuste võimaliku kaasamise küsimuse. 

Teenuse osutajate kohustuste ja kahepoolse karistatavuse küsimus

Kavandatavas määruses (artikli 9 lõige 1 ja artikli 9 lõige 2) nähakse ette, et teenuse osutajad 
edastavad nõutud andmed taotlevale asutusele 10-päevase ja erakorralistel juhtudel 6-tunnise 
tähtaja jooksul. Kuigi ELi kriminaalõiguse teiste vahenditega, näiteks nendega, mis on seotud 
küberkuritegevuse valdkonnaga, nähakse samuti ette selline erakorraline menetlus, 
sätestatakse nendega 8-tunnine reageerimisaeg seitse päeva nädalas ööpäev läbi töötavatele 
kontaktpunktidele. Pealegi ei ole selle aja jooksul vaja tingimata esitada nõutud teavet, vaid 
edastada tuleb vaid teatavad põhiandmed.5 Seetõttu näib teenuse osutajatele ette nähtud 6-
tunnine tähtaeg ülimalt nõudlik, kui mitte võimatu, eriti väikeste ja keskmise suurusega 
teenuse osutajate või kolmandate riikide teenuse osutajate puhul, kes tegutsevad eri 
ajavööndites.6

Lisaks küsimusele, kas kavandatud tähtajad on realistlikud, tuleks neid uuesti hinnata 
põhiõiguste tagatiste seisukohast. Kuna kavandatava määrusega kaotataks kahepoolse 
karistatavuse kontrollimine kõigi kuritegude puhul ja määrus ei sisaldaks ka varasematest 
vastastikuse tunnustamise vahenditest7 pärit 32 kuriteo tüüpilist kataloogi, võib taotlus 
hõlmata tegusid, mis ei ole selles riigis, kus teenuse osutaja asub, isegi kriminaalsed. See on 
eriti murettekitav kuritegude puhul, mille kohta puudub ühine ELi lähenemisviis või on 
lähenemisviisis suuri erinevusi (sellised küsimused nagu abort, eutanaasia, usulised õigused 
või sõnavabaduse piirangud, kus riikidel on „kaalutlusõigus“).8 Määruses võiks olla selge 

4 Vt nt Cable Europe’i märkused, seisukoht elektrooniliste tõendite teemal, 11. oktoober 2018, lk 3 („...teenuse 
osutajal peaks olema vähemalt võimalus nõuda hüvitamist, kui selline võimalus on olemas liikmesriigis, kus asub 
määruse saaja. Peale selle on eriti tähtis, et hüvitamist ei taotletaks välisriigis, mis oleks taotluste suure arvu 
korral eriti koormav...“).
5 Vt nt direktiivi 2013/40/EL (milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid) artikli 13 lõige 1: 
„Samuti tagab liikmesriik menetlused, mis võimaldavad pädeval asutusel kiireloomuliste abitaotluste puhul 
teatada hiljemalt kaheksa tunni jooksul taotluse kättesaamisest vähemalt seda, kas abitaotlusele vastatakse, ning 
selle vastuse vormi ja eeldatava vastamise aja.“
6 Vt näiteks Bitkomi märkus (seisukoht elektrooniliste tõendite teemal): „Seoses praegu arutatava 6-tunnise 
ajakavaga soovib Bitkom tuua esile probleemi, et see tooks tegelikult kaasa kõigi teenuse osutajate 
ööpäevaringse kohustuse. Sellega pandaks kõigile teenuse osutajatele raske koorem ja tekitataks probleeme 
eelkõige väiksematele teenuse osutajatele, kellel on vähem rahalisi vahendeid ja töötajaid.“ Vt Vodafone 
seisukoht, Euroopa Parlamendi kuulamine elektrooniliste tõendite teemal, 27. november 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. Ka 
ebaselgete sätete kohta, kuidas andmeid tuleb edastada.
7Teises töödokumendis on näidatud, et Euroopa uurimismääruses on see juba nii abonendi andmete, sealhulgas 
IP-aadresside puhul.
8 Need on kategooriad, mille puhul Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaselt on 
olemas teatav kaalutlusruum, mis tähendab, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
süsteem lubab lahknevusi ja ka ELil ei ole ühiseid standardeid. Vt näiteks Euroopa Inimõiguste Kohus, A, B ja C 
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loetelu kuritegudest, mis on hõlmatud näiteks Euroopa uurimismääruse direktiivi D lisa 
alusel. Kaaluda tuleks seda, et kuritegu, mida uurib taotleva liikmesriigi ametiasutus, oleks 
kuritegu ka liikmesriigis, kus teenust kasutati. Sellist tundlikkust ja küllalt lühikesi tähtaegu 
silmas pidades tuleb uuesti tõstatada õigusasutuste võimaliku teavitamise küsimus täitmist 
tagavas riigis, nagu on märkinud ka mitu teenuse osutajat9 ja õiguseksperti10. Selline 
kaasamine võib pakkuda teenuse osutajatele õiguskindlust, mida nad on palunud.

Vastutus ja karistused

Kavandatava määruse artiklis 13 sätestatu kohaselt „kehtestavad liikmesriigid õigusnormid 
käesoleva määruse artiklites 9, 10 ja 11 sätestatud kohustuste eiramise korral määratavate 
rahaliste karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud 
meetmed. Kehtestatud rahalised karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.“

Teenuse osutajate vastutuse küsimus on tihedalt seotud kavandatud süsteemi õiguskindluse 
küsimusega. Sellegipoolest paistab, et ühelt poolt kavandatav elektrooniliste tõendite süsteem 
ning teiselt poolt teenuse osutajatele juba pandud õiguslik kohustus, näiteks riiklikud 
kriminaalõigusnormid loata avalikustamise kohta või ELi andmekaitse-eeskirjad (määrus 
(EL) 2016/679), panevad teenuse osutajad õigusliku selgusetuse olukorda. Sellises 
ebakindluse olukorras võivad teenuse osutajad, kes täidavad heas usus Euroopa 
andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust, seista silmitsi 
karistuste ohuga, mille tekitab klientide isikuandmete ebaseaduslik kogumine, mis on 
vastuolus andmekaitse õigusaktidega. Sellist õiguskindlusetust suurendab veelgi asjaolu, et 
mõlemas süsteemis nähakse nõuete täitmata jätmise korral ette märkimisväärsed karistused.11 

Niisugusele kindlusetusele osutatakse ainult põhjenduses 46, märkides, et „[t]eenuse 
osutajaid ei tohiks nende andmekaitsekohustustest olenemata pidada liikmesriikides 
vastutavaks nende kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest, mis tuleneb 
üksnes Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse ja Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuse heausksest täitmisest“. Siiski on kaheldav, kas selline viide põhjenduses 
võimaldaks kavandatavas õigusaktis teenuse osutajatele piisavat õiguskindlust.12

vs. Iirimaa, A seeria, nr 25579/05, artikli 8 kohta; S.A.S. vs. Prantsusmaa, A seeria nr 43835/11, artikli 9 
kohta. Vt vanemad kohtuasjad, näiteks, Euroopa Inimõiguste Kohus, Handyside vs. Ühendkuningriik, A seeria, 
nr 5493/72, artikli 10 kohta; vt ka Euroopa Nõukogu, Kaalutlusruum, 2000, 
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000).pdf.
9 Vt nt EuroISPA seisukoht elektrooniliste tõendite teemal („Topeltkaristatavuse põhimõtete kohta on vaja 
selgust... See aitaks tagada internetiteenuse osutajatele andmeesitamismääruste täitmisel õigusliku selguse.“)
10 Vt Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku prof dr Bošnjaki avaldust, milles viidatakse probleemidele artiklisse 
8 sekkumise prognoositavuse kriteeriumidega, Euroopa Parlamendi kuulamine elektrooniliste tõendite teemal, 
27. november 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE.
11 Vt kavandatava määruse artikkel 13 ja määruse (EL) 2016/679 artikkel 83.
12 Vt ka Vodafone seisukoht, Euroopa Parlamendi kuulamine elektrooniliste tõendite teemal, 27. november 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
Artiklis 11 kehtestatud salajasuse (konfidentsiaalsuse) sätet on selles kontekstis tugevalt kritiseerinud teenuse 
osutajad, kes väidavad, et teenuse osutajatel peaks olema lubatud teavitada ka kasutajaid ja kliente, keda taotlus 
puudutab, kusjuures konfidentsiaalsus on vaid erand.

appno#{
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Kuigi õigusliku aluse küsimust käsitleti juba teises töödokumendis, tasub seda ka siin 
mainida. Ettepanek põhineb üksnes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikel 1 ja 
selle ainsa õigusliku alusena nimetatud artikli kohaselt ei ole ühtki karistust kunagi ette 
nähtud.13 Hoolimata asjaolust, et komisjoni ettepanek on määrus, kavatseb komisjon jätta 
karistuste määramise liikmesriikide otsustada. See näitab taas kord vahendi n-ö hübriidset 
laadi, nimelt seda, et tegemist ei ole tõelise määrusega, millel on vahetu mõju, vaid mis sõltub 
siiski olulistest viidetest riiklikele õigusnormidele.14 Seevastu märgitakse nõukogu üldises 
lähenemisviisis: „Liikmesriigid tagavad, et määrata võib rahalised karistused, mis on kuni 2 
% teenuse osutaja eelmise eelarveaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest.“ 

Kui komisjoni sanktsioonisüsteem põhineb täiendavate volituste mõistel, läheks nõukogu 
täiendus sellest selgelt kaugemale. See tekitaks taas küsimusi seoses sellise süsteemi 
proportsionaalsuse, selliste karistuste15 laadi ja seega õigusliku alusega.16

Järeldused

Arvestades suurenenud piiriüleseid andmevooge ja elektrooniliste andmete volatiilsust, 
tunnistab Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm probleeme, mis õiguskaitseasutuste ees 
praegu seisavad, ning et kogu ELis kuritegevuse vastu kiiremaks ja tulemuslikumaks 
võitlemiseks võib olla vaja lisameetmeid, pakkudes samas teenuse osutajatele õiguskindlust ja 
kaitstes põhiõigusi. Teenuse osutajate rolli kohta võib järeldada järgmist.

– Kavandatud elektrooniliste tõendite süsteemi mõned peamised küsimused on seotud 
kasutaja autentimise ja turvalise andmeedastusega, et võimaldada teenuse osutajatele 
asjakohaseid autentimismenetlusi ning turvalisi andmeedastuskanaleid. Neid küsimusi arvesse 
võttes peaks komisjon hindama teenuse osutajate ja õiguskaitseasutuste vahelise 
andmeedastuse turvalisuse parandamise võimalusi.

13 Sanktsioonid (karistused) on sätestatud broneeringuinfo direktiivi artikli 82 lõike 1 ja artikli 87 lõike 1 ühises 
õiguslikus aluses. 
14 Rohkem teavet selle kohta on Euroopa Parlamendi teises töödokumendis.
15 Vt nt Euroopa Liidu Kohus, liidetud kohtuasjad C-596/16 ja C-597/16, Enzo Di Puma: 
„38. Sellega seoses tuleneb eelotsusetaotlusest, et teod, milles E. Di Pumat ja A. Zeccat põhikohtuasjades kõne 
all olevates rahatrahvi määramise menetlustes süüdistatakse, on samad, mille alusel algatati nende suhtes 
kriminaalmenetlus Tribunale di Milano’s (Milano kohus). Lisaks võivad põhikohtuasjades käsitletavad 
rahatrahvid Euroopa Kohtu käsutuses oleva toimiku materjalide kohaselt ulatuda TUF artikli 187a alusel 
summani, mis on kümme korda suurem kui süüteoga saadud tulu või kasu. Järelikult on kõnealustel 
rahatrahvidel karistuslik eesmärk ja need on rasked karistused, mistõttu need on harta artikli 50 tähenduses 
kriminaalõiguslikku laadi (vt selle kohta 20. märtsi 2018. aasta kohtuotsus Garlsson Real Estate, C-537/16, 
(EU:C:2018:193), punktid 34 ja 35), kuid eelotsusetaotluse esitanud kohus peab seda siiski kontrollima.“
16 Nõukogu üldises lähenemisviisis jäljendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust. Sellised sätted kuuluvad siiski 
haldustrahvide mõiste (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 83), mitte artikli 84 (karistused) alla. Vt näiteks 
ka Microsofti kriitika („See säte võib viia tulemusteni, mis ei ole kooskõlas ELi aluslepingutega, sest sellega 
lubatakse liikmesriikidel kehtestada karistusi, mis on määruse õiguspäraste eesmärkidega võrreldes väga 
ebaproportsionaalsed“), milles viidatakse Euroopa Kohtu praktikale (kohtuasi C-375/96: Galileo Zaninotto vs. 
Ispettorato Centrale. Nimetatud karistuste „kriminaalsus“ tõstataks küsimuse harta artikli 49 kohta seoses 
proportsionaalsuse ja kaitseõigustega (analoogia alusel konkurentsiõiguse kohtupraktikaga). Vt selle kohta ka 
Euroopa Kohtu praktika aadressil https://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/49-principles-legality-and-
proportionality-criminal-offences-and-penalties.
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– Teenuse osutajad, eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, vajavad kulude ja kulude 
hüvitamise selgeid ja prognoositavaid menetlusi. Vaja võib olla ELi kriminaalõiguses praegu 
kehtiva vastastikuse tunnustamise süsteemiga sarnast hüvitamise korda.

– Mis puudutab suveräänsete eesõiguste, eriti eraelu puutumatust käsitlevate õiguste tähtsust, 
on olemas õiguslikud ja praktilised piirid, milleni võib avalikule võimule reserveeritud õigusi 
ja hinnanguid üle kanda eraõiguslikele teenuse osutajatele. 

– Teenuse osutajad vajavad oma kohustuste ja vastutuse osas täielikku õiguskindlust ning 
neid ei tohiks jätta õiguskaitse/kohtumääruste, andmekaitsekohustuste ja kolmandate riikide 
õigusaktide vahel õigusliku selgusetuse olukorda. Kahjuks näib kavandatav määrus siiski 
teenuse osutajate õiguskindlusetust süvendavat. 

– Edasi tuleks uurida võimalust, kuidas täitjaliikmesriigi ametiasutust tugevamalt kaasata (nt 
asutuse teate vormis, sealhulgas sisulise vastamise (ja vajaduse korral vastuväidete esitamise) 
tähtaeg, nagu lisaks teenuse osutajatele soovitasid ka kaheksa liikmesriiki17.

17 Vt kaheksa liikmesriigi (Madalmaad, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Soome, Läti, Rootsi, Ungari ja Kreeka 
Vabariik) ühine kiri, mis saadeti 20. novembril 2018 eesistujariik Austriale ja milles rõhutati „suurt muret“ 
nõukogu üldise lähenemisviisi kohta esitatud kompromissettepanekute pärast. 


