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Vajadus tervikliku lähenemisviisi järele

Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava 
politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta1 ei paku 
terviklikku isikuandmete kaitse raamistikku õiguskaitse- ja õigusasutuste poolt 
kriminaalasjades, kuna käsitleb üksnes piiriüleseid olukordi ega käsitle paralleelselt kehtivate 
andmekaitsealaste sätete probleemi erinevates ELi õigusaktides.

Euroopa Parlamendi eesmärk oli terviklik ühtne andmekaitsealane instrument, mis käsitleb 
kõiki erinevaid probleeme ja valdkondi. Vaatamata erinevatele osutustele ettepaneku 
koostamise alguses ei esitanud komisjon ettepanekut ühe õigusakti kohta, vaid hoopis kahe 
kohta ning kriminaalõigus on hõlmatud kavandatud direktiiviga. Direktiiv kui selline 
muudaks selle vastuvõtmise korral olukorda paremaks mitmel viisil, nt laiendades kehtivust 
puhtalt riigisisestele olukordadele. Praegu on olemas väga palju erinevaid ELi õigusakte, mis 
kõik käsitlevad isikuandmete kaitset kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö 
raames. Praegune „skisofreeniline” olukord, kus riiklikud õiguskaitseasutused peavad 
kohandama isikuandmete kaitse taset vastavaks olukorraga, millega nad silmitsi seisavad 
(piiriülene olukord, riigisisene olukord, Europol, Eurojust, Prüm), ei ole siduvas 
õiguskeskkonnas jätkusuutlik, käsitledes samuti asjaolu, et andmekaitse on põhiõigus (ELi 
harta artikkel 8). Kuigi harta kohaldamine piirdub ELi õiguse rakendamisega (harta artikkel 
51), on Euroopa Kohus varem tõlgendanud seda mõistet teistes valdkondades laiemalt. Samal 
ajal ei sisalda Euroopa Liidu lepingu artikkel 2 sellist piirangut (ELi õiguse kohaldamine), 
mis tähendab, et liikmesriigid peavad järgima põhiõigusi. Sellega seoses oleks pikas 
perspektiivis juriidiliselt küsitav, kui samad riigiasutused kasutavad sama põhiõiguse kahte 
erinevat mõistet nii riigisiseste kui ka piiriüleste olukordade puhul.

Selge on see, et määrus oleks olnud eelistatud, kuna direktiiviga saavutatav ühtlustamine on 
alati väiksem ja sellega võib kaasneda ebakorrapärane ülevõtmine ilma ühtsete horisontaalsete 
tavadeta liikmesriikides (nagu juhtus direktiiviga 95/46/EÜ). Peale selle ei saavuta ka 
direktiivi sisu samasugust kaitsetaset nagu kavandatud määrus. Selle kohta ütles Euroopa 
andmekaitseinspektor muu hulgas, et „reguleerimisala laiendamine sisaldab lisandväärtust 
üksnes juhul, kui direktiiv suurendab märkimisväärselt isikuandmete kaitse taset selles 
valdkonnas, mis aga ei pea paika. Kavandatud määrusega võrreldes on kavandatud direktiivi 
paljud sätted nõrgad ja seda ilma igasuguse põhjenduseta.”2 Reformi väljakuulutatud 
eesmärki ei ole täiel määral saavutatud ja terviklikkuse puudumist ei ole hüvitatud.3 Euroopa 
andmekaitseinspektor kutsus seadusandjaid üles „tagama, et mõlemad õigusaktid sisaldavad 
samasuguseid olulisi sätteid ja jõustuvad samal kuupäeval”.4 Samuti osutas artikli 29 alusel 
asutatud andmekaitse töörühm oma arvamuses isikuandmete kaitse reformi kohta5 korduvalt 
sellele probleemile ja väljendas oma muret komisjoni ettepaneku pärast. Seetõttu nõuab 

                                               
1 ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.
2 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus isikuandmete kaitse reformi paketi kohta, jaanuar 2012, punkt 19.
3 Vt sellega seoses komisjoni 4. novembri 2010. aasta teatist „Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele 
Euroopa Liidus” (COM(2010) 609), Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni, nõukogu järeldusi 
justiits- ja siseküsimuste nõukogu 3071. istungi kohta 24.–25. veebruaril 2011, Euroopa andmekaitseinspektori 
14. jaanuari 2011. aasta arvamust jne.
4 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus isikuandmete kaitse reformi paketi kohta, jaanuar 2012, punkt 37.
5 Artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma arvamus 01/2012 andmetekaitsega seotud reformiettepanekute 
kohta, 23. märts 2012.
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raportöör, keda toetavad variraportöörid, kindlalt mitmest õigusaktist koosneva paketi 
lähenemisviisi mõlema õigusakti suhtes ja on valmis seda vajaduse korral kaitsma, sh 
kooskõlastades mõlema ettepaneku ajakava.

Ebarealistliku ja mittetoimiva valdkondadeks jagamise vältimine

Kahe õigusakti jagamine tõstatab õigustatud küsimusi nende praktilise kohaldatavuse kohta 
õiguskaitse ja erasektori või muude avalik-õiguslike üksuste vahelise koostöö olukordades. 
Kaks erinevat õigusakti (mis on vastu võetud eri aegadel) koos erinevate eeskirjadega ei 
saavutaks praktilisest seisukohast lähtuvalt õiguskindluse eesmärki ega oleks seaduse silmis 
võrdsed. Seetõttu on küsitav, kas kavandatud kujul saavutaks direktiiv, kuigi see käsitleb 
pelgalt riigisiseseid olukordi, täiesti tervikliku lähenemisviisi.1 Mõnikord võib kohalikust 
juhtumist saada piiriülene juhtum ja/või juhtum, mis vajab koostööd eraõiguslike üksustega. 
Kõik kogutud andmed on potentsiaalsed ELi andmed, mida levitatakse liidus. Hea näide nn 
saastunud andmete levitamise kohta on nt Euroopa Inimõiguste Kohtu Marperi juhtum, mille 
korral sai DNA proovi säilitamisest ühes liikmesriigis Prümi otsuse tõttu kõigi liikmesriikide 
probleem. Seda näitab samuti järelevalveasutuste kavandatud loomine ja roll, kui direktiiv 
osutab otseselt kavandatud määrusele, sh Euroopa Andmekaitsenõukogu roll.2

Peale selle ei kuulu ELi institutsioonide, organite, ametite ja asutuste küsimus kavandatud 
direktiivi reguleerimisalasse (artikkel 2) vaatamata nende tähtsuse suurenemisele andmete 
jagamise puhul õiguse ja õiguskaitse valdkonnas. Samal ajal teeb komisjon ettepaneku 
vaadata läbi konkreetsed õigusaktid politsei- ja õigusalase koostöö valdkonnas kolm aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist, mis tähendab tegelikkuses mitme aasta pikkust ajavahet 
(1–2 aastat seadusandlikku tööd ja 3 aastat ülevõtmiseks ning kolme aasta pärast alustaks 
komisjon nende õigusaktide läbivaatamist). Praktikas tähendab see seda, et standardid ei ole 
ELis ühtsel tasemel veel järgmised +/- 6 aastat ja selline ajavahe on lubamatu.

Käsitletavad küsimused

Lahendada tuleb mitmed konkreetsed küsimused, mis viitavad muu hulgas alljärgnevale:

– Kõik põhimõttest tehtavad erandid peavad olema põhjendatud, kuna isikuandmete kaitse on 
põhiõigus. See peab olema võrdväärselt kaitstud kõikides olukordades, mille raames 
kohaldatakse täiel määral harta artiklit 52, mis võimaldab seada piiranguid. Sellised piirangud 
peavad olema erandiks üldreeglist ega tohi ise muutuda reegliks. Liigne üldisus ja laialdased 
erandid ei ole vastuvõetavad;

– Isikuandmete kaitse põhimõtete selge määratlemine: andmete säilitamine, läbipaistvus, 
andmete ajakohasena, piisavana, asjakohasena ja mitte ülemäärasena hoidmine. Peale selle 
puuduvad sätted, millega kohustatakse vastutavat töötlejat vastavust tõendama;

                                               
1 Sellega seoses tehakse kavandatud direktiivi põhjenduses 12 järgmine kokkuvõtlik avaldus: „Selleks et tagada 
terves liidus ühesugune üksikisikute kohtulikult kaitstavate õiguste kaitse tase ning saavutada, et erinevused ei 
takistaks isikuandmete vahetamist pädevate asutuste vahel, tuleks direktiivis sätestada ühtsed eeskirjad 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.”
2 Vt sellega seoses põhjendusi 52 ja 59.
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– Puudu on ka hindamismehhanism vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetekohase 
hindamise kohta. See küsimus on oluline selle hindamiseks, kas teatavad töödeldud andmed 
on üldse vajalikud ja täidavad oma eesmärgi. Sellise hindamise vajalikkust rõhutati hiljuti 
terroristide rahastamise jälgimise programmi ja broneeringuinfo arutelude raames. Selline 
hindamine takistaks peale selle omamoodi orwelliliku ühiskonna loomist, kus lõpuks 
töödeldakse ja analüüsitakse kõiki andmeid. Andmete kogumine peab olema vajalik eesmärgi 
õigustamiseks, võttes arvesse, et eesmärki ei ole võimalik saavutada teiste vahenditega ja 
üksikisiku erasfääri on hästi kaitstud. Proportsionaalsus on samuti seotud küsimusega 
andmete taaskasutamise kohta muudel eesmärkidel kui neid esialgu õiguspäraselt töödeldi, et 
ennetada elanikkonna kohta üldiste profiilide koostamist;1

– Puudu on profiilianalüüsi selge mõiste. Kõik sellised mõisted peaksid olema kooskõlas 
Euroopa Nõukogu soovitusega2. Profiilianalüüs õiguskaitse valdkonnas tuleb tagada 
seadusega, milles sätestatakse meetmed andmesubjektide õiguspäraste huvide kaitsmiseks, 
võimaldades neil ennekõike esitada oma seisukoht. Mis tahes negatiivseid tagajärgi tuleb 
hinnata inimsekkumise abil. Samal ajal ei tohiks profiilianalüüs muutuda täiesti süütute 
üksikisikute liigitamiseks ilma põhjendamatu isikliku ajendita – ja sellega ei tohiks kaasneda 
nn üldist Rasterfahndung’it;

– Isikuandmete kavandatud üleviimine kolmandatesse riikidesse on nõrk ega paku kõiki 
vajalikke tagatisi, et tagada nende üksikisikute õiguste kaitse, kelle andmeid üle kantakse. See 
süsteem pakub kavandatud määrusest väiksemat kaitset. Näiteks võimaldab direktiiv 
edastamist kolmanda riigi asutusele või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis ei ole pädev 
õiguskaitse eesmärkidel. Peale selle, kui edastamine põhineb vastutava töötleja tehtud 
hindamisel (artikli 35 lõike 1 punkt b), võib direktiiv võimaldada isikuandmete massiivset ja 
hulgakaupa edastamist;

– Andmekaitseasutuste volitused teha järelevalvet ja tagada vastavus isikuandmete kaitse 
eeskirjadele ei ole nõuetekohaselt määratletud. Kavandatud määrusega võrreldes on 
andmekaitseasutuste pädevused vähem selged. Ei ole selge, kas andmekaitseasutus võiks 
siseneda vastutava töötleja ruumidesse, nagu tehti vastavasisuline ettepanek määruses. Samuti 
ei ole sanktsioonid ja täitemeetmed sama täpsed.

Järeldused

Raportöör toetab ideed hõlmata ka puhtalt riigisisene töötlemine, kuna see täidaks lünga 
praeguses ELi õiguses ja pakuks samuti järjepidevaid ja sidusaid mehhanisme nende 
olukordade jaoks. Seega on vaja, et kavandatud direktiiv saavutab aluslepingutes, raamotsuses 
2008/977/JSK, direktiivis 95/46/EÜ ja Euroopa Nõukogu soovituses nr R (87) 15 nõutud 

                                               
1 Seetõttu tuleb põhjendust 19, kus nõutakse ulatuslikku taaskasutust, mõista rangelt seoses põhjendusega 20, kus 
nõutakse eesmärgi piiritlemist ja proportsionaalsust.

2 Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitus CM/Rec(2010)13 liikmesriikidele üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete automaattöötlusel profileerimise kontekstis, 23. november 2010.
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kaitse taseme.

Raportöör peab ülioluliseks, et järjepidevuse ja õiguskindluse tagamise nimel käsitletakse 
direktiivi ja määrust paketina seoses ajakava ja võimaliku vastuvõtmisega.

Raportöör esitab muudatusettepanekud eesmärgiga tõsta kaitsestandardid määrusega sarnasele 
tasemele.


