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1. Isikuandmete kaitse reform, võttes tõhusalt arvesse Euroopa Parlamendi soovitusi –
ühine tegevuskava

Euroopa Komisjoni 2012. aasta jaanuari ettepanek andmekaitsekorra reformimise kohta on 
väga teretulnud, sest selles võetakse suurel määral arvesse soovitusi, mille parlament esitas 
oma 6. juuli 2011. aasta resolutsioonis tervikliku lähenemisviisi kohta isikuandmete kaitsele 
Euroopa Liidus1, täpsemalt selle neljas alapunktis: terviklik lähenemisviis (1a), üksikisikute 
õiguste tugevdamine (1b), siseturu mõõtme edasiarendamine ja andmekaitse-eeskirjade 
parema täitmise tagamine (1c) ning andmekaitse üleilmse mõõtme tugevdamine (1d).

1a. Määruse valimine ELi andmekaitse üldise raamistiku kehtestamiseks direktiivi 95/46/EÜ 
asemel on kooskõlas parlamendi sooviga kindlustada „täielik ühtlustamine kõrgeimal tasemel, 
mis looks õiguskindluse ja võimaldaks üksikisikute ühtset kõrgetasemelist kaitsmist igas 
olukorras”. Samas ei ole isikuandmete kaitse üldmääruse eelnõus kajastatud kindel nõudmine, 
et isikuandmete töötlemine Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes, mida reguleerib 
määrus (EÜ) nr 45/2001, peaks kuuluma uue raamistiku kohaldamisalasse. 

Komisjon on teinud poliitilise valiku, mille kohaselt kehtestatakse õiguslik raamistik 
isikuandmete töötlemiseks kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise ja muude sellega seotud 
kohtulike toimingute eesmärgil eraldi direktiivis. Liikmesriikide õiguskaitseasutustes toimuva 
andmete töötlemise hõlmamine, mida parlament on pikka aega nõudnud, on selles valdkonnas 
samm edasi, aga raportööride arvates oleks teema tundlikkust arvestades tulnud direktiivis 
kaugeleulatuvamaid eesmärke püstitada. See on eriti oluline, kui arvestada, et parlament on 
selgelt rõhutanud, et „valdkonnapõhised eeskirjad ei tohiks mingil juhul alandada 
raamõigustikuga tagatava kaitse taset, vaid nendes tuleks rangelt kindlaks määrata 
erakorralised, vajalikud, õiguspärased, täpselt kohandatud erandid üldistest 
andmekaitsepõhimõtetest”.

1b. Raportöörid on seisukohal, et andmesubjekti õiguste ja nendega seotud põhimõtete osas 
on praegustes tekstides tehtud palju olulisi täpsustusi ja parandusi. See puudutab näiteks 
nõusolekut ja eriti selle selgesõnalisust käsitlevaid sätteid, läbipaistvuse eeskirju, 
üksikasjalikke eeskirju andmesubjekti teavitamise kohta, õigust andmete kustutamisele ja 
õigust olla unustatud, andmete ülekantavust ning tundlikke andmeid ja laste andmeid 
käsitlevaid eeskirju.

1c. Reformis on arvesse võetud parlamendi nõudmisi, mis puudutavad 
andmekaitseametnikke, eraelu puutumatuse mõju hindamist, üldist teavitamist andmekaitse-
eeskirjade rikkumisest, andmekaitseasutuste tugevat rolli ja volitusi ning neile piisavate 
vahendite eraldamist, artikli 29 alusel loodud töörühma volitusi ning tõsiseid ja hoiatavaid 
sanktsioone.

1d. Rahvusvahelist andmeedastust käsitlevad sätted, mida EP palus ühtlustada ja tugevdada, 
sisaldavad nüüd sõnaselgelt selliseid väljakujunenud tavasid nagu äriühingu siduvad eeskirjad 
ja lepingute standardklauslid. Positiivne on ka andmekaitse piisavuse hindamise menetluse 
täpsustamine. Õiguskaitsealase koostöö raames toimuvat andmeedastust käsitlevaid sätteid 
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tuleb vaadelda ka kolmandate riikidega käimasolevate läbirääkimiste kontekstis, näiteks 
seoses ELi ja USA vahelise andmekaitse raamlepinguga, mille kohta parlament on korduvalt 
arvamust avaldanud.

2. Reformi põhielemendid

Reformi põhielemendid on järgmised:1

- isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 ning mis suurendab üksikisikute 
suutlikkust säilitada kontroll oma andmete üle (vabatahtlik, teadlik ja selgelt väljendatud 
nõusolek, õigus andmeid parandada, õigus andmed kustutada ja õigus olla unustatud, 
õigus saada teavet ja oma andmetele juurde pääseda, õigus andmete ülekantavusele, õigus 
vaidlustada);

- põhimõte, mille kohaselt peavad igasugustes olukordades ja kõikides valdkondades (välja 
arvatud riiklik julgeolek, ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning isikuandmete töötlemine 
üksnes isikliku tegevuse käigus ilma tulutoova eesmärgita) kehtima ühesugused või 
sarnased eeskirjad ning samu põhimõtteid ja mehhanisme tuleb kohaldada avalikus ja 
erasektoris, tehes vajalikke ja proportsionaalseid piiranguid õiguskaitse valdkonnas;

- andmekaitse-eeskirjade kohandamine tehnoloogiliste uuendustega tehniliselt neutraalsel 
viisil (nt lõimitud eraelukaitse ja eraelu kaitsvad vaikesätted); 

- tõhusate vahendite pakkumine andmekaitse kui põhiõiguse tagamiseks (eesmärgi 
piiritlemine, vastutava töötleja ülesanded, andmekaitse-eeskirjade rikkumiste 
dokumenteerimine ja neist teavitamine, tugevad ja sõltumatud riiklikud 
andmekaitseasutused, andmekaitseametnikud kõikides riigiasutustes, teatavast alampiirist 
suuremates ettevõtetes ja eriolukordades, tõhusad halduslikud ja õiguskaitsevahendid);

- killustatuse vältimine ja õiguskindluse tagamine üksikisikutele, ettevõtetele (seoses ühtse 
turuga) ja avaliku sektori asutustele, võttes kasutusele nn ühtse kontaktpunkti süsteemi 
(vastutava töötleja või volitatud töötleja peamises tegevuskohas asuva andmekaitseasutuse 
pädevus) ja järjepidevuse mehhanismi;

- peamiste andmekaitsepõhimõtete ühtlustamine selles osas, mis puudutab andmete 
käitlemist ja andmevahetust politseis ja kohtuasutustes kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil (arvestades, et andmekaitse aspektid on vastava valdkonna kehtivate ja 
kavandatavate ELi õigusaktide oluline osa), lõpetades sellega ühtlasi praeguse olukorra, 
kus ELi eeskirjad (raamotsus 2008/977/JHA) kehtisid ainult piiriülese iseloomuga 
juhtumite korral;

- turvalise ja usaldusväärse süsteemi loomine andmete edastamiseks kolmandatele riikidele 
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(kas riigile, piirkonnale või töötlemissektorile antava piisava kaitse otsuse alusel, mis muu 
hulgas põhineb ELis elavate andmesubjektide õigusel halduslikele ja 
õiguskaitsevahenditele, või õiguslikult siduvates dokumentides sätestatud konkreetsete ja 
asjakohaste kaitsemeetmete alusel) ning ELi süsteemi edendamine välisriikides 
(sealhulgas lepingud kolmandate riikidega).

3. Teema käsitlemine paketina

Raportöörid on seisukohal, et kaks kõnealust reformiettepanekut annavad ainulaadse 
võimaluse töötada välja kaks täiesti sidusat, ühtlustatud ja kõrgel tasemel andmekaitsealast 
õigusakti, lähtudes mõlema teksti puhul terviklikust, tasakaalustatud, kooskõlastatud ja 
paralleelsest menetlusest. Teema käsitlemine paketina on kooskõlas aastate jooksul 
parlamendi poolt korduvalt esitatud nõudmisega luua tugev ja kaugeleulatuvate eesmärkidega 
andmekaitseraamistik, mis lõpetab killustatuse ja õiguskindlusetuse. Täpsemalt aitab selline 
lähenemisviis:

- tagada kooskõlastatud seadusloome, mis parandab mõlema dokumendi sisu ja 
järjepidevust. Praktikas tähendab see seda, et kumbki paketi raportöör on samal ajal teise 
dokumendi variraportöör. Kooskõlastamise tagavad ka ühised tehnilised koosolekud, 
arutelud komisjonides ja kuulamised (vt allpool); hetkel ühtlustatakse kahe menetluse 
ajakava;

- korraldada seadusloome seisukohalt kõige tõhusama ja terviklikuma menetluse, sest 
koosolekud ja arutelud on seni olnud ja on ka edaspidi ühised, mis tagab tõhusa aja- ja 
ressursikasutuse ning põhjaliku töö;

- tagada, et samal tasemel andmekaitse kehtib samal ajal kõikides ELi 
tegevusvaldkondades, ning lõpetada seega Lissaboni lepingu eelsest ajast jäänud 
kõrvalekalded ja tagada Euroopa Kohtu optimaalse järelevalve kõikides valdkondades.

4. Tehtud töö ja edasine tegevus

4a. Andmekaitsereformi teemal on juba toimunud laiaulatuslikud arutelud variraportööride, 
arvamust esitavate komisjonide arvamuste koostajate, nõukogu eesistuja ja Euroopa 
Komisjoni osavõtul. Need arutelud jätkuvad ja lisaks tehakse parlamendi seisukohale laia 
toetuspinna tagamiseks koostööd selliste sidusrühmadega nagu andmekaitseasutused, 
riiklikud ametiasutused, asjaomaste tegevusvaldkondade esindajad ning kodanikuõiguste ja 
tarbijate organisatsioonid. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) 
korraldas 29. mail 2012 sidusrühmade seminari määruse asjus; samasugune üritus 
kavatsetakse korraldada ka direktiivi teemal.

LIBE-komisjoni koordinaatorid on kokku leppinud, et LIBE-komisjon korraldab koos 
liikmesriikide parlamentidega iga-aastase parlamentidevahelise komisjonide koosoleku 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala ja andmekaitse reformipaketi teemal 9. ja 10. 
oktoobril 2012. Käesoleva aasta lõpus esitatakse määruse ja direktiivi kohta uusi konkreetseid 
töödokumente. Juttu on olnud ka mõju hindamisest parlamendi poolt.
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Raporti projektide tutvustamine peaks praeguse ajakava kohaselt toimuma enne 2012. aasta 
lõppu. Raportöörid loodavad olla valmis läbirääkimiste alustamiseks kaasseadusandjaga 2013. 
aastal.

4b. Valdkonnad, milles raportöörid ja variraportöörid peavad vajalikuks täiendavat arutelu ja 
täpsustamist, on muu hulgas järgmised:

- komisjoni roll seoses delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide ning järjepidevuse 
mehhanismiga;

- ELi institutsioonide ja asutuste andmekaitse-eeskirjade praegune väljajätmine reformist;

- üldise ELi õiguse ja konkreetsete siseriiklike õigusaktide vaheline seos;

- rollide ja ülesannete täpne jagunemine andmekaitseasutuste vahel piiriüleste juhtumite 
korral;

- profiilianalüüsi täpsustamine, sealhulgas inimtegur ja õigus saada teavet andmetöötluse 
loogika kohta, nagu on nõudnud parlament;

- mõisted „õigustatud huvi”, „avalik huvi” ja „avalik julgeolek”;

- kahe õigusakti vastastikused seosed, eriti juhul, kui õiguskaitseorganitel on vaja 
juurdepääsu eraõiguslike asutuste käes olevatele isikuandmetele;

- kolmandate riikide riigiasutustes säilitatavatele isikuandmetele juurdepääsu soovid või 
taotlused, eelkõige juhul kui seal tegutseb ka vastutav töötleja;

- isikuandmete lõimitud kaitse ja vaikimisi kaitse tõhusam soodustamine.


