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II Eelnevad kaitsemeetmed

Pärast andmesubjekti teavitamist käsitleva ettepaneku analüüsimist käsitletakse käesolevas 
töödokumendis nüüd neid kaitsemeetmeid, mis tuleb tagada enne andmete kogumist ja nende 
edastamist taotlevale riigile (nn eelnevaid kaitsemeetmeid). 

Kuna Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse teenuse 
osutaja poolse eelneva autentimise (millega tagatakse, et pädev kohtuasutus väljastas 
tegelikult Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse) 
küsimust on kolmandas töödokumendis põhjalikult arutatud1, keskendutakse käesolevas 
töödokumendis üksnes kolmandate isikute ja täitemenetlusega seotud eelnevatele 
kaitsemeetmetele.

1. Mõjutatud kolmandad isikud2

On peaaegu möödapääsmatu, et isegi sihtotstarbeliste Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuste kasutamine toob kaasa nende isikute andmete juhusliku kogumise, kellega 
esialgselt kavandatud andmesubjekt, st kahtlusalune/süüdistatav on suhelnud. Osa sellest 
teabest võib olla uurimise jaoks oluline, osa mitte. Järelikult ei pea ranged eeskirjad, mis 
tagavad põhiõiguste ja andmekaitsepõhimõtete täieliku tagamise, hõlmama mitte ainult 
andmete sihtisikute, vaid ka kolmandate isikute andmete säilitamist, esitamist ja levitamist 
(sealhulgas andmete turvalisust). Siiski ei ole selliseid kogutud andmete säilitamise, 
levitamise ja turvalisusega seotud küsimusi seni piisavalt arvesse võetud ega käsitletud. 
Lisaks põhilisele ühisele arusaamale, et andmeid tuleb piisavalt kaitsta häkkerite ja teiste 
kõlvatute mõjutajate vastu, on vaja selget eeskirjade ja menetluste kogumit, milles 
käsitletakse seda, kui kaua võib andmeid säilitada, kellega ja millistel põhjustel võib neid 
jagada enne andmete kogumist ja taotlevale riigile edastamist.

2. Täitmist tagava riigi ametiasutuste teavitamine ja nende võimalik reageerimine 

Teine oluline aspekt seoses eelnevate kaitsemeetmetega viitab küsimusele täitmist tagava riigi 
ametisutuste ulatuslikumale kaasamisele, sh igakülgsele teavitamisele Euroopa 
andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kohta ning teadliku 
reageerimise või isegi eelneva loa andmise võimalusele. Nimetatud küsimust on juba 
rõhutatud mitmes eelmises töödokumendis. Sellist täitevasutuse automaatset 
reageerimisõigust ei ole praegu määruse ettepanekuga ette nähtud. Kuigi artikli 14 lõike 4 
punkt f ja lõike 5 punkt f sisaldavad sätet, milles sätestatakse, et teenuse osutaja võib mitte 
vastata Euroopa andmeesitamismäärusele / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusele, kui 
„sellega rikutakse ilmselgelt hartat või see on ilmselgelt kuritahtlik“, eeldab see, et teenuse 
osutaja ei ole vastanud Euroopa andmeesitamismäärusele / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistusele. Ainult siis oleks täitmist tagava riigi ametiasutustel aktiivne roll.

Ent selleks, et tagada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga seotud 

1 Vt ka BRAK (Bundesrechtsanwaltskammer) nr 28/2018, milles osutatakse ka Euroopa uurimismääruse 
direktiivi artiklis 5 käsitletud teenuse osutajatele suurema andmekogumi saatmise vajadust.
2 Igasuguse juurdepääsu suhtes selliste kolmandate isikute andmetele, kes ei ole kahtlusalused, kohaldatakse 
veelgi rangemaid tingimusi, nt üksnes erakorralist juurdepääsu, selleks et kaitsta üliolulisi riigi julgeoleku, -
kaitse või avaliku julgeoleku huve.
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kohtupraktika ja kohustused liikmesriikidele, näib täitmist tagava liikmesriigi ulatuslikum 
osalemine ainus mõistlik lahendus3. Selline teavitamis- ja reageerimisvõimalus võiks tugineda 
Euroopa uurimismääruse artiklile 31 ja Euroopa uurimismääruse artiklis 11 loetletud 
mittetunnustamise tingimustele ning neid võiks kohandada eri andmekategooriatele. 

Seoses abonendi- ja juurdepääsuandmetega võiks sellise ulatuslikuma osalemise puhul 
sätestada, et Euroopa andmeesitamismäärus / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus 
saadetakse automaatselt ja samaaegselt teenuse osutajale ja täitmist tagava riigi 
ametiasutusele ning et sellise riigi ametiasutusel oleks teatav tähtaeg, mille jooksul Euroopa 
andmeesitamismäärusele / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusele vastavalt Euroopa 
uurimismääruse artiklis 11 esitatud mittetunnustamise tingimustele vastuväiteid esitada4. 
Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kinnitamise 
taotlemise asemel täitmist tagava riigi ametiasutuse poolt annaks sellisel kujul abonendi- ja 
juurdepääsuandmeid käsitlev Euroopa andmeesitamismäärus / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistus täitmist tagavale riigile negatiivse reageerimise õiguse.

Seoses tundlikumate andmetega, st tehingu- ja sisuandmete kategooriatega, võib ulatuslikuma 
osaluse kord nõuda rangemaid kohustusi, näiteks täitmist tagava riigi poolset positiivset otsust 
ja seega Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
kinnitamist enne andmete esitamist/säilitamist5.

Lisaks, seoses põhiõiguste sätte sõnastusega – selle asemel et kohaldada komisjoni 
ettepanekus kasutatud väga ebamäärast sõnastust, nimelt „rikutakse ilmselgelt Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat“ –, kasutatakse mõistet Euroopa uurimismääruse artikli 11 lõike 1 
punktist f („on põhjendatult alust arvata, et Euroopa uurimismääruses märgitud 
uurimistoimingu tegemine oleks vastuolus ELi lepingu artiklist 6 ja hartast tulenevate 
täitjariigi kohustustega“). 

 Sama sõnastuse, nagu Euroopa uurimismääruse direktiivis, ülevõtmine tundub olevat veelgi 
olulisem selleks, et kaotada praegune ebaühtlus sätetes, mis on pärit ELi eri vastastikust 
tunnustamist käsitlevatest õigusaktidest ja Euroopa Liidu Kohtu praktikast6. Kuigi aja jooksul 
on saanud selgeks, et põhiõigustega seotud kohustuste tagamiseks on hädavajalik selge 
põhiõigusi käsitlev säte, on seni pigem lisatud eri sätteid iga vastastikust tunnustamist 
käsitleva vahendi jaoks mõne selge kavatsusega seda piirata või see kohaldamatuks muuta7. 
Seepärast peaks põhiõigusi käsitlev säte olema piisavalt laiapõhjaline, et kohtunik saaks seda 

3 Vt kolmas töödokument.
4 Seoses Euroopa uurimismääruse artikli 11 kasutamisega vt ka Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu 
seisukoht komisjoni ettepaneku kohta, 19. oktoober 2010.
5 Nõukogu üldine lähenemisviis ei lahenda küsimust uue artikli 7a lisamisega, mis sisaldab teavitamist seoses 
sisuandmetega, ja juhul, kui isik on pärit täitmist tagavast riigist. Selles puudub täitmist tagava riigi selge 
eelisõigus sekkuda kas negatiivselt (kindel tähtaeg reageerimiseks) või positiivselt (loa andmise otsus). Taotlev 
riik võtab arvesse vaid kõiki võimalikke probleeme (väga piiratud juhtudel). Vt ka Euroopa Advokatuuride ja 
Õigusliitude Nõukogu soovitused e-tõendite kohta, 28. veebruar 2019.
6 Vt näiteks Euroopa vahistamismäärust käsitleva raamotsuse 2002/584/JSK artikli 1 lõiget 3 ja sõnaselgeid 
sätteid mitmes liikmesriigis selle ülevõtmisel; nõukogu 24. veebruari 2005. aasta raamotsuse 2005/214/JSK 
rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta artikli 20 lõiget 3; Euroopa 
uurimismääruse direktiivi artikli 11 lõiget 1; arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist 
käsitleva määruse 2018/1805 artikli 8 lõike 1 punkt f ja artikli 19 lõike 1 punkt h, samuti liidetud kohtuasjad 
Aranyosi ja Căldăraru, C-404/15 ja C-659/15, PPU ja Minister for Justice and Equality vs. LM, kohtuasi C-
216/18 PPU.
7 Näiteks kasutades terminit „ilmselge õigusemõistmisest ilmajätmise oht“ (Euroopa inimõiguste konventsiooni 
mõiste, mida kasutatakse peamiselt seoses kolmandatele riikidele väljaandmisega), millest Euroopa Parlament 
Euroopa uurimismäärust käsitlevatel läbirääkimisel selle äärmiselt suurte piirangute tõttu sõnaselgelt keeldus.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15&language=et
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vajaduse korral kasutada (tal on kohustus kaitsta põhiõigusi), viidates kõigile õigustele (mitte 
ainult õiguste nimekirjale)8, ja osutama ELi lepingu artiklile 69. Ainult sellega saab vältida 
tulevasi kohtusse pöördumisi ja põhiõigustealaseid pingeid10. 

3. Mõjutatud riigi teavitamine

Komisjoni ettepanekus esitatud lähenemisviis (anda taotleva riigi ametiasutustele otsene 
õigusjõud teenuse osutajate (ja seega kodanike andmete) üle üksnes mõjutatud isikute piiratud 
teavitamise või hilise teavitamisega) toob kaasa olukorra, milles mõjutatud isikul ei ole 
tõhusat võimalust vaidlustada talle juurdepääsetavas kohtus oma elukohariigis kehtestatud 
määruse seaduslikkus, proportsionaalsus või vajalikkus: See mõjutab otse õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele ja kaitseõigust. Seega ei järgita komisjoni ettepanekus nn sihtisiku 
asukoha kindlakstegemise parameetrit, pidades silmas, et (lisaks vastutusele võtmise kohale) 
tuleks arvesse võtta andmesubjekti asukohta11.

Üks viis, kuidas tagada, et asjaomase isiku põhiõigusi, sealhulgas immuniteete ja privileege 
(st ajakirjanike, arstide või juristide puhul), saab tõhusalt teostada, oleks kehtestada 
teavitamismehhanism, mille kaudu taotlev riik teavitab mõjutatud riiki või taotleb selle 
heakskiitu enne korralduse väljastamist täitmist tagavale riigile ja teenuse osutajale. See 
suurendaks põhiõiguste kaitset kehtestatud kohtualase koostöö standardite näol ning 
võimaldab mõjutatud riigil täita oma kohustusi, mis on seotud põhiõiguste kaitsega. 

Siiski kerkib esile peamine küsimus, millist riiki teavitada – nimelt riiki, kus andmeid 
säilitatakse, riiki, kuhu on määratud teenuse osutaja seaduslik esindaja, mõjutatud isiku 
elukohariiki12 ja/või tema kodakondsusjärgset riiki13? Küsimus muutub veelgi keerulisemaks 
paralleelses direktiivis kasutusele võetud esindaja mõistega, mille kohaselt võib selline 
esindaja erineda teenuse osutaja ametlikust asukohast ELis ja asukohast, kus andmeid ELis 

8 Mõned liikmesriigid tahtsid piirata õiguste kategooriaid, mis on hõlmatud sellise alusega seoses arestimis- ja 
konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamisega. Euroopa Parlament oli siiski kategooriliselt vastu vaid 
teatavate õigustega piirdumisele. Vt ka Euroopa Andmekaitsenõukogu, samas, kus märgitakse (lk 17): „Isegi 
alus korralduse täitmisele pööramisest keeldumiseks põhjusel, et sellega rikutaks hartat, tundub kõrgem kui 
asjaomase isiku põhiõiguste rikkumisega seotud klassikaline võrdlusalus. Järelikult ... tuleks määruse eelnõuga 
vähemalt näha ette minimaalne klassikaline erand, et kui on oluline alus arvata, et korralduse täitmisele 
pööramine tooks kaasa asjaomase isiku põhiõiguse rikkumise ja et täideviiv riik eiraks oma kohustusi seoses 
põhiõiguste kaitsmisega...“
9 Oluline on viide ELi lepingu artiklile 6, sest selles osutatakse kolmele põhiõiguste kaitse tasandile, nimelt 
Euroopa inimõiguste konventsioonile, põhiõiguste hartale ja tavapärastele põhiseaduslikele tavadele. Sellise 
viitamisega saab vältida ka võimalikku Solange’i kokkupõrget liikmesriikide põhiseaduste ja ELi õiguse vahel 
seoses põhiõiguste kaitsega.
10 Liikmesriikides võetakse vastastikust tunnustamist käsitlevad õigusaktid tihti üle eriseadusega. Kohtuniku 
jaoks ei ole mõttekas ega teostatav, et iga eri vastastikust tunnustamist käsitleva menetluse puhul kasutatakse 
erinevat põhiõigustega seotud sätet (kas ulatuslikumat või piiratut), näiteks üht Euroopa vahistamismääruse 
puhul, teist konfiskeerimiste puhul ja kolmandat tõendite puhul. Kohtunik ei tegele selliste kohtuasjadega ega 
hinda neid – ta kas näeb või ei näe ohtu põhiõigustele.
11 Vt näiteks nõukogu dokument WK 3901/2017, Belgia töömeetodite ettepanek, milles märgitakse järgmist: 
„Meie arvates kujutab see lisaks vastutusele võtmise alusele endast kõige olulisemat nn ühendavat tegurit“, 
millega on kavandatud mõiste „sihtisiku poolt teenuse tavapärase kasutamise koht“.
12 Selle valiku puhul vt T. Christakis, CBDF, „„Big divergence of opinions” on e-evidence in the EU Council: A 
proposal in order to disentangle the notification knot“ („Suur arvamuste lahknemine“ e-tõendite teemal ELi 
nõukogus: ettepanek lahendada teavitamisküsimus). 
13 Samas.
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säilitatakse14. Teoorias näib, et selleks, et vastata ELi / Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni põhiõiguste/andmekaitse alastele kohustustele, tuleks neid kõiki 
teavitada. Et hoida vajalikke jõupingutusi võimalikult väiksena, võiks olla üks võimalus 
sätestada seaduslik esindaja ainult kolmandate riikide teenuseosutajate jaoks; ELi 
teenuseosutajate jaoks võiks olla sobivam praegune süsteem, mille puhul põhimõtteliselt 
teenuse osutaja / andmete asukoht on kontaktpunkt. Seoses sellega tundub küsitav, et nõukogu 
8. märtsi 2019. aasta üldine lähenemisviis e-tõenditele15 püüab laiendada, nagu näib, 
seadusliku esindaja mõistet (ja kõiki sellega seotud teavitamisega seonduvaid küsimusi) 
teistele olemasolevatele õigusaktidele, nagu Euroopa uurimismäärus. Koos võimaliku 
laienemisega seataks kahtluse alla praegune toimiv ja kehtestatud süsteem seoses ELi 
teenuseosutajatega16.

Lisaks küsimusele vajalike kõikehõlmava teate adressaatide kohta on veel lahendamata teine 
oluline aspekt seoses sellise teate tagajärgedega. Vähemalt mõne andmekategooria puhul peab 
selline teade hõlmama võimalust reageerida, vähemalt negatiivsel viisil (st blokeerida meede 
teatava aja pärast vastavalt Euroopa uurimismääruse artiklis 31 esitatud mudelile), et 
võimaldada täitmist tagava riigi Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis 
välja toodud süsteemi järgsete kohustuste täitmist ja ka võttes arvesse mõnede andmete 
tundlikku laadi kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga (eriti seoses komisjoni kasutatava 
väga madala võrdlusalusega, näiteks seoses inimkaubanduse andmetega)17.

4. Eri kaitsemeetmed eri andmekategooriate jaoks (artikkel 2)

Komisjon lisas oma ettepanekusse neli andmekategooriat: a) abonendiandmed, 
b) juurdepääsuandmed, c) tehinguandmed ja d) sisuandmed. Ettepanek seob erinevad nõuded 

14 Vt kavandatud e-direktiivi artikkel 3 („Esindaja elab või asub ühes liikmesriikidest, kus teenuse osutaja asub 
või pakub teenuseid.“). Süsteem oleks loogiline teenuse osutajate jaoks, kes ei ole asutatud ELis, kuid kes 
pakuvad ELis teenuseid. Ent seoses ELis asutatud teenuseosutajatega muudab see praegust tava ja toimivat 
koostöösüsteemi. Selle küsimuse tõstatas Saksamaa kohtunike liit – vt Deutscher Richterbund, Stellungnahme nr 
6/18.
15 Nõukogu, dokument nr 6946/19.
16 Vt nimetatud üldise lähenemisviisi põhjendus 8, milles märgitakse: „Kõnealune esindaja peaks olema 
kriminaalasjades tõendite kogumiseks antud siseriiklike määruste ja otsuste ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu V jaotise 4. peatüki kohaldamisalasse kuuluvate vastu võetud liidu õiguslike vahendite kohaste määruste 
ja otsuste adressaat, sealhulgas juhul, kui need määrused ja otsused edastatakse sertifikaadi vormis. See hõlmab 
nii vahendeid, mis võimaldavad määrusi piiriülestes olukordades teenuse osutajale või tema esindajale otse 
kätte toimetada, näiteks [määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa 
andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades, (edaspidi „määrus“)6], kui ka 
muid liikmesriikide kohtuasutuste vahel kohaldatavaid õigusalase koostöö vahendeid, millele tugineda, eeskätt 
V jaotise 4. peatüki kohaldamisalasse kuuluvaid vahendeid, näiteks Euroopa uurimismääruse direktiivi7 ja 
2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni8. Esindaja kasutamine peaks olema kooskõlas kohtumenetluste 
suhtes kohaldatavates vahendites ja õigusaktides sätestatud menetlustega. Selle liikmesriigi pädevad asutused, 
kus esindaja elab või on asutatud, peaksid tegutsema kooskõlas rolliga, mis nende jaoks on vastavas vahendis 
sätestatud, juhul kui ja seal kus nende osalemine on ette nähtud.“
17 Euroopa Andmekaitsenõukogu kritiseeris komisjoni lihtsustatud põhjendust andmete säilitamist käsitlevates 
kohtuasjades, mille kohaselt peab komisjon lubatuks kõike seda, mida Euroopa Kohus sõnaselgelt ei 
nimeta/keela. Euroopa Andmekaitsenõukogu, arvamus 23/2018, milles märgitakse (lk 14): „Euroopa 
Andmekaitsenõukogu väljendab eelkõige kahetsust, et madalaim võrdlusalus, mis annab õiguskaitseasutustele 
võimaluse taotleda juurdepääsu abonendi- ja juurdepääsuandmetele mis tahes kuriteo korral, tuleneb Euroopa 
Liidu Kohtu praktika a contrario tõlgendusest...“ Vt ka Deutscher Richterbund, nr 6/18, ja ECBA (Euroopa 
Kriminaalõiguse Advokatuuride Ühing), „Opinion on e-evidence, demanding a meaningful notification with a 
possible reaction in a set deadline“ (Arvamus e-tõendite kohta, võimaliku reageeringuga kindlaksmääratud 
tähtaja jooksul konstruktiivse teavitamise nõudmine).
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sõltuvalt kategooriatest, millesse pädevate asutuste taotletavad andmed kuuluvad. Samas kui 
abonendi- ja juurdepääsuandmed peab vaid prokurör kinnitama ja need on kättesaadavad 
kõigi kuritegude puhul, on tehingu- ja sisuandmed kättesaadavad üksnes eelneva kinnituse 
olemasolu korral kohtuniku poolt ning selliste kuritegude puhul, mis on karistatavad vähemalt 
kolmeaastase vanglakaristusega, ja nõukogu raamotsusega 2001/413/JSK, direktiiviga 
2011/93/EL ja direktiiviga 2013/40/EL ühtlustatud rikkumiste puhul, samuti direktiivis 
2017/541/EL loetletud terroriaktide puhul.

Seoses uue andmete kategoriseerimisega kerkivad esile kaks küsimust: 1) mõisted kattuvad 
osaliselt (vt juurdepääsu- ja tehinguandmetega seotud mõisteid) ja võivad takistada 
õiguskaitseasutustel vahendite õiguspärast kasutamist; 2)kategoriseerimisel lähtutakse 
andmekategooriate mõistetest olemasolevates Euroopa õigusaktides18 andmekaitse ja 
elektroonilise side privaatsuse valdkonnas, samuti rahvusvahelistest aluslepingutest19, mis 
toob kaasa Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga kokkusobimatuse 
ohu20.

18 Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 10 lõike 2 punkt e, määruse ettepaneku (milles käsitletakse eraelu 
austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2002/58/EÜ, COM(2017)10) artikli 4 lõike 3 punkt c.
19 Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsioon.
20 Vt lisaks kohaldamisala käsitlev teine töödokument, eriti seoses dünaamiliste IP-aadresside väljastamisega.


