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1. Euroopa andmekaitsesüsteemi tugevdamine: võetud meetmed ja edasine tegevus

Arutelud uue andmekaitsesüsteemi üle, mille kohta Euroopa Komisjon esitas ettepaneku 
2012. aasta jaanuaris, on ELi institutsioonides ja liikmesriikides edasi liikunud. Nagu 
selgitasid nii määruse kui ka direktiivi raportöörid oma esimeses töödokumendis1, sisaldab 
reformi pakett suurel määral Euroopa Parlamendi soovitusi a) tervikliku lähenemisviisi 
vastuvõtmise kohta; b) üksikisikute õiguste tugevdamise kohta; c) siseturu mõõtme 
täiustamise kohta ja isikuandmete kaitse eeskirjade parema jõustamise kohta; ning d) üleilmse 
mõõtme tugevdamise kohta. Tuleb rõhutada, et andmekaitse on nüüd siduv põhiõigus 
põhiõiguste harta artikli 8 kohaselt ja sel on spetsiaalne õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artiklis 16. Seetõttu peaksime tugevdama tarbijate ja kodanike („andmesubjektide”) kaitset 
digitaal- ja üleilmastumise ajastul.

Institutsioonid alles arutavad selliseid küsimusi nagu delegeeritud õigusaktid ja 
rakendusaktid, halduskoormus ja „järjepidevuse mehhanism”. Nõukogu eesistujariik on 
käivitanud „eesistujariigi sõprade” mehhanismi, et arutada selliseid horisontaalseid teemasid, 
võttes arvesse, et Euroopa Parlament konsulteerib ekspertidega ja peab arutelusid 
sidusrühmadega kodanikuõiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja riikide parlamentide
komisjonide aastakoosolekul, mis toimub 9.–10. oktoobril 2012. Raporti projekti esitamine 
määruse kohta on kavandatud 2012. aasta lõppu, millele järgneb pikk tähtaeg, mis võimaldab 
liikmetel esitada muudatusettepanekud piisava aja jooksul (2013. aasta veebruari lõpuks). 
Suunav hääletus on kavandatud 2013. aasta aprilli, mis võimaldab alustada läbirääkimisi 
Iirimaa eesistumise ajal. Need komisjonid, kellelt on palutud arvamuste esitamist, kavandavad 
oma tööd vastavalt sellele ajakavale. Tungiva vajaduse tõttu sidusa õigusraamistiku järele 
kiiresti muutuvas keskkonnas on raportööri ja variraportööride eesmärk saavutada nõukoguga 
kokkulepe paketi suhtes praeguse õigusloomeperioodi jooksul.

Pärast nelja arvamuste vahetust kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis, pärast 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni seminari sidusrühmadega ja ulatuslikke 
arutelusid variraportööride, arvamuskomisjonide, Euroopa Komisjoni, nõukogu eesistujariigi 
ja sidusrühmadega, esitab raportöör käesolevaga konkreetsemad ettepanekud ja hinnangud. 
Antud etapis on võimatu anda lõplikku vastust kõigile asjassepuutuvatele küsimustele. Kuid 
saab esitada mõned raporti projekti juhtpõhimõtted. Need põhinevad kehtival isikuandmete 
kaitse direktiivil2 ja neid on rõhutatud Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioonis 
(Vossi raport)3. Raportöör sooviks jõuda üksmeelsele seisukohale raporti projekti järgmiste 
nurgakivide osas. Käesolevas töödokumendis käsitletakse sisulisi aspekte, samas kui 
institutsioonilisi aspekte hõlmab töödokument nr 3.

2. Aluspõhimõtete tugevdamine ja mõistete selgitamine

Mõisted nagu „isikuandmed” ja „andmesubjekt” on kesksed, kuna määravad kindlaks 
määruses sisalduvate kaitsemeetmete reguleerimisala ja tõhusa rakendamise eri liiki 
isikuandmete töötlemise suhtes. Määruse reguleerimisala peaks sellega seoses olema sama, 
nagu praegusel direktiivil 95/46/EÜ. Kuna isikuandmete kaitse raamistik on põhiõiguse 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6. juuli 2012.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0323, 6. juuli 2011.
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väljendus, ei ole seadusandjal õigust otsustada reguleerimisala piiramise üle. Sellegipoolest 
saab põhjendatud muret konkreetsete ettevõtlusmudelite pärast käsitleda vastavalt määruse eri 
osades.

Isikuandmete kaitse parima taseme saavutamiseks ja uute ettevõtlusmudelite võimaldamiseks 
peame julgustama teenuste kasutamist varjunime all või anonüümselt. „Anonüümsuse” selge 
määratlemine peaks samuti aitama vastutavatel töötlejatel mõista, kas nad jäävad määruse 
reguleerimisalast väljapoole või mitte. Varjunimega tähistatud andmete kasutamise puhul 
selles tähenduses, et vastutavad töötlejad on võimelised teiste hulgast valima inimesi 
varjunime järgi, peavad olemas olema leevendusmeetmed vastutavate töötlejate kohustuste 
suhtes.

Nõusolek peaks jääma ELi lähenemisviisi nurgakiviks isikuandmete kaitse valdkonnas. Kuna 
see on oluline õiguslik alus, mida tavaliselt kasutatakse andmetöötluse seadustamiseks, tuleb 
see määruses selgelt määratleda. Andmesubjektide teadlikkust sellest, mis juhtub nende 
„digitaalse minaga”, suurendab nende otsene seotus ja vaba valik. Peaksime selgitama, et 
tehnilised standardid, mis väljendavad andmesubjekti soove, on sobiv vorm selgesõnalise 
nõusoleku andmiseks1. Andmesubjektidele tuleb teavet esitada kergesti arusaadaval kujul, nt 
mitmetasandiline eraelu puutumatuse kaitse poliitika ja standardiseeritud logod või ikoonid2. 
Vastutavatele töötlejatele stiimulite seadmiseks võime vähendada koormust lihtsate vahendite 
abil, et paluda nõusolekut, kui on korraldatud isikuandmete puutumatuse mõjuhinnang ja on 
kinnitatud, et süsteem vastab isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitsele. Tuleb selgitada 
„selge ebavõrdsuse” mõistet. Eelkõige peab olemas olema selge määratlus, mis käsitleb 
turumoonutusi, nt monopole või oligopole, mis on sellise ebavõrdsuse põhjuseks. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata nõusoleku saamise vahenditele laste isikuandmete töötlemisel.

Selgelt tuleb määratleda muud õiguslikud alused kui nõusolek andmete töötlemiseks. 
Isikuandmete töötlemise pakkumine juhtudel, kus see on vajalik lepingu täitmiseks, tuleb 
laiendada teenuste osutamisele andmesubjekti palvel. „Õigustatud huvi” mõiste määratlemine 
ei peaks jääma delegeeritud õigusakti.

Eesmärgi piiritlemine on isikuandmete kaitse põhielement, kuna kaitseb andmesubjekte 
isikuandmete töötlemise ettenägematu pikendamise eest, olgu siis avaliku sektori asutustes 
või eraettevõtetes. Isikuandmete eesmärgi muutmine pärast isikuandmete kogumist ei tohiks 
olla võimalik üksnes vastutava töötleja õigustatud huvi põhjendusel.

Profiilianalüüs, st andmete hindamine üksikisiku eelistuste, käitumise ja suhtumise kohta 
eesmärgiga võtta nende kohta vastu otsuseid, on väga laialt levinud tava. Profiilianalüüsile 
teadliku nõusoleku tagamiseks tuleb viimane määratleda ja reguleerida. Juhiseid võib saada 
Euroopa nõukogu soovitustest.3 Profiilianalüüsi tulemusel võivad andmesubjektid maksta 
kõrgemat intressi või suuremaid kindlustusmakseid, kuna vastavad mõnele kriteeriumile ja 
prognoosimudelile, millest nad ise aru ei saa. Oluline on, et profiilianalüüsi kahjulike 

                                               
1 Näiteks „Do Not Track” („Ära jälita”), mis on praegu Veebikonsortsiumis väljatöötamisel, võib muutuda 
standardiks, kui seda ümbritsev õigusraamistik on õige.
2 Artikli 29 alusel moodustatud andmekaitse töörühm, 11987/04/ET, töörühm 100: Arvamus 10/2004 teabesätete 
suurema ühtlustatuse kohta, 25. november 2004.
3 Euroopa Nõukogu, Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitus CM/Rec(2010)13 liikmesriikidele 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automaattöötlusel profileerimise kontekstis, 23. november 2010.
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tagajärgede tõttu kaasneks sellega alati inimkontroll.

Määruse territoriaalne kohaldamisala on oluline küsimus ELi isikuandmete kaitse alaste 
õigusaktide kohaldamise järjekindluse mõttes. Raportöör ja variraportöörid toetavad 
kavandatud määruse kohaldamist juhtudel, kui töödeldakse ELi kodanike ja residentide 
isikuandmeid, olenemata sellest, kus asub vastutav töötleja. Andmete edastamiseks 
kolmandatesse riikidesse tuleb tugevdada piisava kaitse otsust. Andmete edastamisel, mis ei 
põhine piisava kaitse otsusel, tõstatub küsimus selle kohta, kuidas tagada eraviisilised 
kokkulepped, nt lepingupunktid ja siduvad ettevõtluseeskirjad riikides, kus isikuandmete 
kaitse alased õigusaktid puuduvad või kus õigussüsteem takistab nende jõustamist. 
Kolmandate riikide avaliku sektori asutuste või kohtute juurdepääsutaotlused ELis hoitavatele 
või töödeldavatele isikuandmetele tuleb rahuldada üksnes juhul, kui selleks on ELi õiguse 
kohaselt õiguslik alus.1 Pilvandmetöötluse suurenemisega muutub see veelgi olulisemaks.

3. Üksikisikute õiguste ja tarbijate usalduse tugevdamine

Üksikisiku konkreetsed õigused vastutava töötleja suhtes on alati olnud isikuandmete kaitse 
aluseks. Need tuleb tagada, kuid samuti tuleb neid tugevdada ja selgitada, et tulla toime 
digitaalajastu proovikividega ning pakkuda õiguskindlust tarbijatele ja ettevõtjatele. Teisest 
küljest saab kavandatud määrust lihtsustada nende õiguste ühendamisel, mis on väga 
sarnased, kuna on ühe medali kaks külge. See vähendab halduskoormust vastutavate töötlejate 
jaoks ja lihtsustab üksikisikutele nende õigustest arusaamist ja õiguste kasutamist.

Andmesubjektidele esitatav teave võib olla identne sisemise dokumentatsiooniga, kui järgneb 
mitmetasandiline isikuandmete puutumatust käsitlev teade, kus tarbijale antakse kõigepealt 
standardiseeritud või näitlik kokkuvõte isikuandmete kaitse poliitikast ja soovi korral saab 
tarbija kõik dokumendid. Tuleb säilitada õigus saada arusaadavat teavet isikuandmete 
töötlemisega seotud loogika kohta, mis oli olemas juba direktiivis 95/46/EÜ ja mida rõhutati 
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioonis. Andmesubjektid peavad saama aru, 
mis juhtub nende andmetega, samal ajal tuleb kaitsta ärisaladust.

Õigus andmete ülekandmisele – liigutada andmeid ühelt platvormilt teisele – on pelgalt 
asjakohane kuju pikka aega kehtinud õigusele isikuandmetele juurdepääsu kohta. 
Digitaalajastul võivad kodanikud oma rollis tarbijatena õigustatult loota, et isikuandmed 
antakse neile tavapärases elektroonilises vormis. See suurendab konkurentsi valdkonnas, kus 
korrapäraselt tekivad võrguefektist lähtuvalt loomulikud monopolid ja loovad turupõhised 
stiimulid isikuandmete kaitsega kooskõlas olevate teenuste pakkumiseks.

Õigus andmete kustutamisele ja õigus andmete parandamisele on olulised andmesubjektide 
jaoks, kuna avalikustatakse järjest enam teavet, mis võib avaldada olulist mõju. Õigust olla 
unustatud tuleb käsitleda selles kontekstis, kuna selgitab neid õigusi digitaalkeskkonnale, 
säilitades samal ajal üldise erandi sõnavabadusele. See peaks kajastuma sõnastuses.

Õigus isikuandmete edasist töötlemist vaidlustada peab alati olema tasuta. Samuti peavad 
olemas olema paremad võimalused tõhusate õiguskaitsevahendite jaoks, sh tarbijarühmadele.

                                               
1 Fraktsioonid tunnevad suurt muret välismaiste ametiasutuste juurdepääsu pärast Euroopa pangandus-, 
meditsiini- ja kommunikatsiooniandmetele, vt suuliselt vastatavaid küsimusi ja teemakohast arutelu komisjoni 
asepresidendi ja õigusvolinikuga Viviane Redinguga, 15. veebruar 2012, CRE 15.2.2012–19. 
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4. Vastutuse suurendamine ja halduskoormuse vähendamine

Isikuandmete töötlemine pakub palju ärivõimalusi vastutavatele töötlejatele ja volitatud 
töötlejatele. Kuid kuna isikuandmete kaitse on põhiõigus, kaasnevad isikuandmete 
töötlemisega ka kohustused. Need kohustused peavad olema selged ja arusaadavad, et vältida 
õiguslikku ebakindlust ettevõtjate ja ametiasutuste, samuti andmesubjektide jaoks. Seetõttu on 
vaja selgemalt jagada vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate kohustused ja vastutus. 
Arutada tuleb veel „kaasvastutavate töötlejate” kontseptsiooni. Peale selle tuleb selgitada 
piiranguid, mida volitatud töötlejad võivad teha ilma vastutavate töötlejate juhendamiseta, sh 
kui volitatud töötleja võtab töötlemiseks allhankija.

Andmekaitseametnikud ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes on oluline element 
nüüdisaegses andmekaitses ja üldiselt toetatakse nende kohustuslikku kasutuselevõtmist 
Euroopa Liidus, samuti ettepanekuid nende positsiooni ja ülesannete kohta. Selgitamist 
võivad vajada üksikasjad nende sõltumatuse, volituste ja kohustuste kohta. Valdavalt ollakse 
nõus sellega, et andmekaitseametniku kohustusliku määramise künnis ei tohiks põhineda 
ettevõtte suurusel, vaid üksnes isikuandmete töötlemise asjakohasusel. Asjakohaseks 
mõõdupuuks võib olla nende üksikisikute arv, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Isikuandmetega seotud rikkumistest teatamine ja andmeturbesätted peavad olema kooskõlas 
e-kaitse direktiiviga1 ja tulevase direktiiviga infosüsteemide vastu suunatud rünnakute kohta.

Isikuandmete lõimitud kaitse ja vaikimisi kaitse on heaks kiidetud kui reformi peamine 
uuendus. See tagab, et näiteks nutitelefoni rakendusega pääseb juurde üksnes andmetele, mis 
on tõesti olulised konkreetse teenuse osutamiseks, nt marsruudi või ilmaennustuse 
koostamiseks. Sellegipoolest vajavad tootjad ja teenuseosutajad selgemaid suuniseid ja 
tugevamaid stiimuleid nende põhimõtete rakendamiseks. Isikuandmete puutumatuse 
mõjuhinnangut on vaja ka selgitamiseks ja selgemate suuniste andmiseks. Mõlemad 
lähenemisviisid nõuavad andmekaitseametnike tugevat rolli.

Üldiselt toetatakse toimimisjuhendeid ning sertifitseerimist ja pitsereid, kuid samuti läheb 
vaja stiimuleid ja selgemaid eeskirju tagajärgede kohta seoses isikuandmete töötlemise 
seaduslikkuse, vastutuse ja asjassepuutuvate küsimustega.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete 
töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitlev direktiiv), EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37–47.


