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Sissejuhatus

Töödokumendis komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa 
andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite 
hankimiseks kriminaalasjades, käsitletakse Euroopa andmeesitamismääruste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruste tunnistuste täitmise tagamist. Seega keskendutakse selles 
artiklile 13, milles käsitletakse karistusi teenuse osutajatele, ja artiklile 9, milles käsitletakse 
teenuse osutajatele Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuste täitmiseks ette nähtud tähtaegu. Lisaks analüüsitakse selles ka artiklis 14 ette 
nähtud täitemenetlust juhul, kui adressaat ei täida Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse nõudeid tähtaja jooksul, esitamata põhjendusi, mida 
taotlev asutus peab vastuvõetavaks. 

1. Karistused (artikkel 13)

Komisjoni ettepaneku artiklis 13 on sätestatud järgmine tekst: „Ilma et see piiraks nende 
siseriiklike õigusaktide kohaldamist, millega nähakse ette kriminaalkaristuste määramine, 
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. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitama 
kõnealustest normidest ja meetmetest ja kõikidest nende hilisematest muudatustest.“ Seega on 
rahalised karistused ette nähtud teenuse osutajatele, kes ei täida Euroopa 
andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust või ei järgi kehtestatud 
konfidentsiaalsuskohustusi1. 

Lisaks mis tahes täiendavatele riiklikele karistustele, mis on ette nähtud riigi 
õigusaktide/õiguse alusel, määraksid liikmesriigid kindlaks ka niisugused kõnealused 
karistused ja kohaldaksid neid. Seega otsustaksid liikmesriigid, milliseid karistusi nad peavad 
kõige asjakohasemaks ja oma vastavate süsteemidega kõige paremini sobivaks. 

Sellega seoses viidatakse komisjoni ettepanekus põhimõtteliselt riiklikule õigusele, mitte ei 
nähta kõikidele liikmesriikidele ette karistuste määramise ühtlustatud eeskirju. Kavandatud 
õigusakt on segatüüpi olemusega, mida käsitleti juba teises töödokumendis, ega olegi täielik 
määrus, sest seda ei saa kohaldada vahetult, vaid määrus tuleks täiendavalt veel siseriiklikku 
õigusesse üle võtta ja seda tuleks täiendada seadusandlike meetmetega, mistõttu sarnaneb see 
pigem direktiiviga2. 

Seega tekib küsimus, kas tulemuslikkuse saavutamiseks oleks vaja ühtlustada karistuste 
määramise korda teataval viisil vähemalt niivõrd, et sätestada kõikidele liikmesriikidele 
kohustuslik miinimum. Karistuste määramise ühtlustatuma korra küsimus on seotud ka 
võimaliku meelepärase kohtualluvuse valimise probleemiga. Kui karistuste määramine ja 
kohaldamine on liikmesriikide ainupädevuses, tekib oht, et teenuse osutajad otsustavad 
nimetada oma esindaja väikseimate karistustega liikmesriikides. Samas võivad teatavad 

1 Küsimust on juba arutatud teises töödokumendis õigusliku aluse kohta ja kolmandas töödokumendis teenuse 
osutajate kohta.
2 Ibid.



DT\1181390ET.docx 3/6 PE637.465v01-00

ET

liikmesriigid soovida hoida karistused võimalikult väikestena, et paista väikeste kohaldatavate 
karistuste tõttu teenuse osutajatele huvipakkuvamad ja ligitõmbavamad3. Seoses eelmise 
punktiga on vaja tagada ka karistuste nõuetekohane täitmine eri liikmesriikides. 

Karistuste määramise süsteemi õigluse suurendamiseks ja kõikidele asjaosalistele võrdsete 
tingimuste loomiseks peaksid seega karistused olema hoiatavad kõikidele äriühingutele, 
olenemata nende suurusest. Sama loogikat järgides muutis nõukogu oma üldises 
lähenemisviisis komisjoni ettepanekut ja kehtestas karistuskorra, mille kohaselt on andmed 
avalikustamata jätvate äriühingute karistuseks trahv, mis võrdub 2 %ga nende aastasest 
kogukäibest4. Siinkohal tekib aga jälle küsimus, kas ja mil määral oleks selline karistuskorra 
ühtlustamine kas nõukogu esitatud vormis või muus vormis proportsionaalne ja kooskõlas 
kavandatud määruse jaoks praegu valitud õigusliku alusega (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 82 lõige 1).

2. Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse täitmise tähtaeg (artikkel 9)

Sobiva karistussüsteemi küsimus on tihedalt seotud ka teenuse osutajatele ja nende poolt 
Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuste täitmise 
suhtes kehtestatud kohustustega. Kavandatud määruse artiklis 9 nõutakse, et teenuse osutajad 
edastaksid andmed taotlevale riigile „hiljemalt kümne päeva jooksul alates [Euroopa 
andmeesitamismääruse] tunnistuse saamisest“ ja erakorralistel juhtudel „kuue tunni jooksul“5. 
Kolmandas töödokumendis juba väideti, et need tähtajad tunduvad olevat ülimalt nõudlikud. 
Ehkki pelgalt tehnilisest vaatenurgast suudaksid suured äriühinguid tähtaegu tõenäoliselt 
järgida, näivad need tähtajad olevat liiga nõudlikud, võttes arvesse asjaolu, et kavandatud 
õigusaktiga nõutakse teenuse osutajatelt enne andmete esitamist ka Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse õiguspärasuse hindamist. Probleem on veelgi ilmsem, kui 
tegemist on VKEdega või suisa mikroettevõtjatega, kes ei pruugi ööpäevaringselt teenuseid 
pakkuda, kuid ka eri ajavööndites tegutsevate kolmandate riikide teenuseosutajatega6. 

Olenemata palju üldisemast küsimusest, kas põhiõiguste kaitse tagamine, mis on seni olnud 
riigiasutuste suveräänne eesõigus, tuleks õigupoolest teha teenuse osutajate ülesandeks, 
tunduvad kavandatud tähtajad juba praktilisest vaatenurgast ebarealistlikud. Seetõttu 
paistavad mis tahes võimalike karistuste õigluse tagamiseks mõistlikena kaks järgmist valikut: 
kas kehtestatakse kaks eraldi tähtajarežiimi, üks suurtele äriühingutele ja teine VKEdele, või 
kui otsustatakse jääda kõikide jaoks ühesuguse režiimi juurde, peavad tähtajad olema 
komisjoni ettepanekus sätestatutest pikemad.

3. Täitemenetlus (artikkel 14)

3 Kuuendas töödokumendis juba viidati probleemidele ELi teenuseosutajate (mitte kolmandate riikide 
teenuseosutajate) esindaja küsimuses.
4 Näib, et ettepanek lähtub isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 83 trahvide kohta. Seal on aga selliseid 
trahve määravaks asutuseks riiklik järelevalveasutus ja selles on sätestatud ka eri taseme rikkumiste ja 
kriteeriumide palju üksikasjalikum nimistu.
5 Kavandatud määruse artikli 9 lõiked 1 ja 2.
6 Vt kolmandat töödokumenti – teenuse osutajate roll.
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Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse süsteem, mille kohaselt õigusasutus võib nõuda 
andmeid (prokurör abonendi- ja juurdepääsuandmeid, kohus tehingu- ja sisuandmeid)7 otse 
teenuse osutajalt või tema liidus tegutsevalt esindajalt, kelle valduses andmed on. Selline 
äriühing võib vaidlustada andmenõude kas artiklis 14 loetletud keeldumispõhjustel või 
artiklites 15 ja 16 määratletud nn õigusaktide konflikti tõttu kolmanda riigi õigusega. Et 
kolmanda riigi õigusega konfliktis olevate kohustuste läbivaatamise menetlust analüüsiti 
põhjalikult juba neljandas töödokumendis, keskendutakse käesolevas töödokumendis üksnes 
artiklis 14 nimetatud keeldumispõhjustele. 

Komisjoni ettepaneku artikli 14 kohaselt võib teenuse osutaja vaidlustada nii Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse kui ka Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse ainult 
siis, kui ta oma hinnangule tuginedes leiab, et täidetud on tingimused, mis on loetletud 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse puhul lõike 4 punktides a–f8 ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse puhul lõike 5 punktides a–e9.

Lisaks asjaolule, et üldiselt on küsitav jätta teenuse osutajate (kes on eraõiguslikud üksused) 
ainupädevusse keeldumispõhjuste hindamine, arvestades eelkõige seda, et teenuse osutajad 
saavad käimasoleva asja menetluse kohta Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistusega üksnes piiratud teavet, on ka võimalik oht, et teenuse 
osutajad tõlgendavad keeldumispõhjuseid liiga laialt. Sellises olukorras peaks teenuse osutaja 
asukohaks oleva liikmesriigi ametiasutus otsustama, kas määrust tuleb täita või mitte 
(vt artikli 14 lõiget 6). Nende teenuse osutajate puhul, kelle eesmärk on ligi meelitada oma 
andmeid turvalises kohas hoida soovivaid kliente ja kes lepiksid sel eesmärgil ka võimalike 
karistustega, võib praegune ettepanek luua isegi motivatsiooni teatavatele suurematele teenuse 
osutajatele kasutada kõnealust mehhanismi omakasu eesmärgil ja püüda seejuures vaidlustada 
Euroopa andmeesitamismääruste / Euroopa andmesäilitamismääruste tunnistuste täitmist 
sagedamini kui teised teenuse osutajad. Kõige tõenäolisemalt oleks see kasulik suurematele 
teenuse osutajatele, kes on majanduslikult paremal järjel ja kellel on koosseisulised 

7 Küsimust on juba analüüsitud teises töödokumendis õigusliku aluse kohta ning kuuendas töödokumendis 
õiguskaitsevahendite ja kaitsemeetmete kohta.
8 Need on järgmised: 
a) Euroopa andmeesitamismäärust ei teinud või kinnitanud artiklis 4 osutatud taotlev asutus; 
b) Euroopa andmeesitamismäärust ei tehtud artikli 5 lõikes 4 osutatud kuriteo puhul; 
c) adressaat ei saa Euroopa andmeesitamismääruse tunnistusega seotud nõudeid täita, sest see on de facto või 
vääramatust jõust tulenevatel põhjustel võimatu või kuna Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus sisaldab 
ilmselgeid vigu; 
d) Euroopa andmeesitamismäärus ei puuduta Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse saamise ajal teenuse 
osutaja poolt või tema nimel talletatavaid andmeid; 
e) teenus ei ole käesoleva määrusega hõlmatud; 
f) juba ainuüksi Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses sisalduvast teabest ilmneb, et sellega rikutakse 
ilmselgelt hartat või see on ilmselgelt kuritahtlik. 
9 Need on järgmised:
a) Euroopa andmesäilitamismäärust ei teinud või kinnitanud artiklis 4 osutatud taotlev asutus; 
b) teenuse osutaja ei saa Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusega seotud nõudeid täita, sest see on de facto 
või vääramatust jõust tulenevatel põhjustel võimatu või kuna Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus 
sisaldab ilmselgeid vigu; 
c) Euroopa andmesäilitamismäärus ei puuduta Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse saamise ajal teenuse 
osutaja poolt või tema nimel talletatavaid andmeid; 
d) teenus ei ole käesoleva määrusega hõlmatud; 
e) juba ainuüksi Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuses sisalduvast teabest ilmneb, et tunnistusega 
rikutakse ilmselgelt hartat või see on ilmselgelt kuritahtlik. 
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õigustalitused või kes tuginevad vastuväiteid koostada suutvatele õigusbüroodele. Selle 
vältimiseks võib praegu lõplikku lahendust esitamata näha ette mitu järgmist võimalikku 
valikut: 

1. täitjariigi (ja võimaluse korral ka asjaomase isiku elukohariigi) ametiasutuste kaasamine 
varasemas etapis (st Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuse tegemise ja teenuse osutajale saatmisega samal ajal), sh tähendust omava teate 
võimalus kas positiivse kinnituse võimalusena või võimaliku vaikimisi negatiivse kinnitusena, 
milleks loetakse teatava tähtaja jooksul (olenevalt eri andmekategooriatest) reageerimata 
jätmist;

2. kui kavandatud määrust muudetaks ja selles nähtakski ette täitjariigi (ja võimaluse korral ka 
asjaomase isiku elukohariigi) suurem kaasatus, siis teenuse osutajate jaoks Euroopa 
andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmise vaidlustamise 
aluste piiramine, nii et need hõlmaksid näiteks ilmselgelt muude kui õigusasutuste tehtud 
määrusi või tõeliselt piiratud, täpselt määratletud olukordi. Selle lahendusega kaasneks 
kehtivate lõigete 4 ja 5 väljajätmine ning sellega lahendataks ka mured Euroopa 
andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse põhiõigustele vastavuse 
hindamise ülesandega, mis on praegu jäetud teenuse osutajatele; või

3. teenuse osutajale saadetavale Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistusele lisatakse asjakohase Euroopa andmeesitamismääruse / 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
üksikasjalikumad põhjendused; nimetatud teabeta on pigem kahtlane, kas teenuse osutaja 
suudaks nõude seaduslikkust õigesti hinnata.

Kõik need võimalikud valikud on tihedalt seotud üldisema aruteluga ELi kriminaalõiguse 
vastastikuse tunnustamise üle. Liikmesriikide10, eri riikide ametiasutuste, komisjoni, Euroopa 
Liidu Kohtu11, Euroopa Inimõiguste Kohtu12, õpetlaste ja praktikute13 seisukohad selles 
küsimuses erinevad olulisel määral ning ilmneb, et vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
kujundamine on ikka veel pooleli, mis on tihedalt seotud ELiga integreerumise muutuva 
olemusega. Euroopa Liidu Kohus on aga juba selgitanud, et vastastikuse tunnustamise 
põhimõte ei ole siiski absoluutne põhimõte, mis kaaluks üles liikmesriigi kohustuse kaitsta 
põhiõigusi. Seega on vähemalt põhiõiguste ränkade rikkumiste korral olemas vaikimisi 
mittetunnustamise alus. See ei ole piiratud ilmselge õigusemõistmisest ilmajätmisega, vaid 
hõlmab kõiki põhiõigusi.14 

10 See sai selgeks elektroonilisi tõendeid käsitlenud arutelus, milles rühm liikmesriike ei nõustunud nõukogu 
üldise lähenemisviisiga, või liikmesriikide eriarvamustes seoses nõukogu hiljutiste järeldustega vastastikuse 
tunnustamise kohta kriminaalasjades (nõukogu dokument 14540/18).
11 Vt nt Euroopa Liidu Kohtu arvamust 2/13, samuti hilisemaid kohtuasju põhiõiguste suhtes kohaldatavate 
erandite kohta, st liidetud kohtuasju C-404/15 ja C-659/15 PPU: Aranyosi ja Căldăraru, ning 
kohtuasja C-216/18 PPU: Minister for Justice and Equality vs. LM. 
12 Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa Liidu Kohus käsitlevad vastastikust tunnustamist erinevalt. 
Vt Euroopa Inimõiguste Kohtu 23. mai 2016. aasta otsust kohtuasjas 17502/07: Avotiņš vs. Läti.
13 Vt nt A. Weyembergh, E. Sellier, Criminal procedural laws across the European Union – A comparative 
analysis of selected main differences and the impact they have over the development of EU legislation 
(kriminaalmenetlusõigus kogu ELis – valitud peamiste erinevuste ja ELi õigusaktide väljatöötamisele avaldatava 
mõju võrdlev analüüs), 2018, lk 93–101. 
14 Euroopa Liidu Kohus ei järginud LMi kohtuasjas kohtujuristi ettepanekut piirata seda kitsamas mõistes 
ilmselge õigusemõistmisest ilmajätmise kontrolliga. Kontrolli kitsendamisest loobusid ka kaasseadusandjad 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15&language=et
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Järeldused

Eespool käsitletud küsimusi – Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuste täitmist, nimetatuga seotud tähtaegu ja karistusi – ning ka 
erinevaid esitatud võimalikke valikuid tuleb poliitikakujundamise käigus edasi arutada 
eesmärgiga leida võimalus koostada õigusakt, mis aitaks ühelt poolt parandada piiriülest 
koostööd kriminaalõiguse vallas, kuid teiselt poolt oleks praktikas rakendatav, ja mis kõige 
olulisem, tagaks põhiõiguste kaitse.

Euroopa uurimismääruse direktiivis ja määruses (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja 
konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist.


