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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste 
tõendite hankimiseks kriminaalasjades
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0225),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0155/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0256/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud 
sümboliga ▌.
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust 
elektroonilise teabe hankimiseks kriminaalmenetlustes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1) Liit on seadnud endale eesmärgi säilitada ja arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevat ala. Sellise ala järkjärguliseks loomiseks peab liit võtma kriminaalasjades 
tehtava õigusalase koostööga seotud meetmeid, mis põhinevad kohtu ja muude 
õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttel, mida nimetatakse alates 
15.–16. oktoobril 1999 Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogu istungist üldiselt 
liidus kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö nurgakiviks.

(2) Kriminaaluurimiste läbiviimise ja süüdistuste esitamise võimaldamiseks kogu liidus 
on järjest olulisemad elektroonilise teabe hankimise ja säilitamise meetmed. 
Elektroonilise teabe hankimise tõhusad mehhanismid on kuritegevuse vastu 
võitlemisel otsustava tähtsusega, kui on kehtestatud tingimused ja kaitsemeetmed, 
millega tagatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ning Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas (edaspidi „põhiõiguste harta“) tunnustatud põhiõiguste ja põhimõtete, eelkõige 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse, nõuetekohase menetluse, eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse ning side konfidentsiaalsuse põhimõtte täielik järgimine. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

(6) ▐

(7) Võrgupõhiseid teenuseid võib osutada kõikjalt ja need ei eelda füüsilise taristu, 
ruumide ega töötajate olemasolu riigis, kus teenust pakutakse. Seetõttu talletatakse 
asjakohast elektroonilist teavet sageli mujal kui uurimist läbiviivas riigis, mis 
raskendab kriminaalmenetlustes elektroonilise teabe kogumist.

1 ELT C ..., ..., lk …
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(8) Seetõttu saadetakse õigusalase koostöö taotlused sageli riikidele, kus asub palju 
teenuse osutajaid ▌. Lisaks sellele on taotluste arv ▌ mitmekordistunud. Selle 
tulemusena võtab elektroonilise teabe hankimine õigusalase koostöö kanalite kaudu 
sageli kaua aega, mis võib põhjustada raskusi, kuna elektrooniline teave on 
tihtipeale muutuv. Peale selle puudub teenuse osutajatega koostöö tegemiseks 
ühtlustatud raamistik ja teatavad kolmandate riikide teenuse osutajad vastavad 
otsetaotlustele muude kui sisuandmete saamiseks nii, nagu see on nende suhtes 
kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt lubatud. Seetõttu tuginevad kõik liikmesriigid 
võimaluse korral üha enam teenuse osutajatega sisse seatud vabatahtliku vahetu 
koostöö kanalitele ning kohaldavad eri riiklikke vahendeid, tingimusi ja menetlusi.

 
(9) Killustatud õigusraamistik tekitab nendele õiguskaitse- ja õigusasutustele ning 

teenuse osutajatele, kes soovivad õigusalastele taotlustele vastata, probleeme, kuna 
neid mõjutavad üha enam õiguslik ebakindlus ja võimalikud õiguslikud vastuolud. 
Seepärast on vaja esitada piiriülese õigusalase koostöö erieeskirjad, millele tuginedes 
säilitada ja esitada elektroonilist teavet, et täiendada kehtivat ELi õigust ning 
täpsustada õiguskaitseasutuste, õigusasutuste ja teenuse osutajate vahelise koostöö 
eeskirju elektroonilise teabe valdkonnas, tagades samal ajal täieliku kooskõla 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja 
põhimõtetega ning õigusriigi põhimõttega. 

(9a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/41/EL2 nähakse ette, et ühes 
liikmesriigis toimuvate kriminaaluurimiste ja -menetluste tarvis peab saama teises 
liikmesriigis tõendeid hankida, neile juurde pääseda ja neid esitada. Euroopa 
uurimismääruses ette nähtud menetlused ja tähtajad ei pruugi olla sobivad 
elektroonilise teabe jaoks, mis on ebapüsivam ning mida saab hõlpsamini ja 
kiiremini kustutada. Seepärast nähakse käesoleva määrusega ette erimenetlused, 
milles võetakse arvesse elektroonilise teabe laadi. Kuid selleks, et vältida liidu 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö raamistiku pikaajalist killustumist, 
peaks komisjon keskpikas perspektiivis hindama määruse toimimist seoses 
direktiiviga 2014/41/EL.

(10) ▐

(10a) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida on 
tunnustatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja põhiõiguste hartas, rahvusvahelises 
õiguses ja rahvusvahelistes lepingutes, millega on ühinenud liit või kõik 
liikmesriigid, kaasa arvatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon, ning liikmesriikide põhiseadustes nende kohaldamisala piires. Need 
õigused ja põhimõtted hõlmavad eelkõige era- ja perekonnaelu austamist, 
isikuandmete kaitset, õigust mõjusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule 
arutamisele, süütuse presumptsiooni ja kaitseõigust, seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ning kriminaalmenetluses sama kuriteo eest 
mitmekordse kohtumõistmise või karistamise keeldu. 

(10b) Ühtegi käesoleva määruse sätet ei tohiks tõlgendada keeluna Euroopa 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa 
uurimismäärust kriminaalasjades (ELT L 130, 1.5.2014, lk 1). 
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andmeesitamismääruse täitmisest keelduda, kui objektiivsetele asjaoludele tuginedes 
on põhjust arvata, et Euroopa andmeesitamismäärus on tehtud isikule süüdistuse 
esitamiseks või isiku karistamiseks tema soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse, seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi, kodakondsuse, keele või 
poliitiliste seisukohtade alusel või et see võib mis tahes eeltoodud põhjusel 
halvendada selle isiku olukorda. 

(11) Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse mehhanism 
elektroonilise teabe hankimiseks kriminaalmenetlustes toimib liikmesriikide ▐ 
vastastikuse usalduse korral ja eeldusel, et teised liikmesriigid järgivad liidu õigust, 
õigusriigi põhimõtet ja eelkõige põhiõigusi, mis on liidus vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala olulised osad. Kui aga täitevasutusel on põhjendatult alust 
arvata, et Euroopa andmeesitamismääruse täitmine oleks vastuolus Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 6 ja põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste kaitse alaste 
kohustustega, tuleks Euroopa andmeesitamismääruse täitmisest keelduda. Enne, 
kui täitevasutus otsustab tugineda mõnele käesolevas määruses toodud 
tunnustamata või täitmata jätmise põhjendusele, peaks ta mis tahes vajaliku 
lisateabe hankimiseks konsulteerima taotleva asutusega. Sellise hinnangu andmisel 
peaks eriti oluline olema komisjoni poolt nõukogule Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
lõigete 1 ja 2 alusel esitatud teave põhjendatud ettepaneku kohta, milles osutatakse 
süsteemsetele või üldistunud puudustele. 

(11a) Kui Euroopa Ülemkogu peaks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikele 2 
võtma vastu otsuse, et taotlevas liikmesriigis rikutakse pidevalt ja rängalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud (näiteks õigusriigi põhimõttes sisalduvaid) 
põhimõtteid, võib täitev õigusasutus automaatselt otsustada tugineda mõnele 
käesolevas määruses sätestatud tunnustamata või täitmata jätmise põhjendusele, 
ilma selleks eraldi hindamist korraldamata.

(11b) Era- ja perekonnaelu austamine ning füüsiliste isikute kaitse isikuandmete 
töötlemisel on põhiõigused. Vastavalt põhiõiguste harta artiklile 7 ja artikli 8 
lõikele 1 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikele 1 on igaühel õigus 
oma era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite austamisele ning nendega 
seotud isikuandmete kaitsele. Käesoleva määruse rakendamisel peaksid liikmesriigid 
tagama, et isikuandmete kaitse ja töötlemine toimub üksnes kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6793, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2016/6804 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2002/58/EÜ5.

(11c) Käesoleva määruse kohaselt saadud isikuandmeid tuleks töödelda üksnes siis, kui 
see on vajalik, ja viisil, mis on proportsionaalne kuritegude ennetamiseks, 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil 
ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).
5 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).
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uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks ning kaitseõiguste teostamiseks. 
Eelkõige peaksid liikmesriigid tagama, et kui käesoleva määruse kohaldamisel 
edastatakse asjaomastest asutustest isikuandmeid teenuse osutajatele, kohaldatakse 
asjakohaseid andmekaitse põhimõtteid ja meetmeid, sealhulgas andmete turvalisuse 
tagamise meetmeid. Teenuse osutajad peaksid tagama samade kaitsemeetmete 
kohaldamise ka isikuandmete edastamisel asjaomastele ametiasutustele. 
Isikuandmeid sisaldavale teabele peaks juurdepääs olema üksnes volitatud isikutel.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) Euroopa Liidu Kohtu praktika kohaselt riivab üldine ja valimatu andmete 
säilitamine ELi riiklike julgeolekuasutuste poolt tõsiselt eraelu puutumatuse 
nõudeid, mis on sätestatud eelkõige ELi põhiõiguste hartas. Seepärast ei peaks 
käesoleva määruse kohaldamise tulemuseks olema andmete üldine ja valimatu 
säilitamine, samuti ei tohiks määrus mõjutada teenuse osutajate õigusi ega 
kohustusi seoses andmete turvalisusega, sealhulgas õigust krüpteerimisele.

(14) ▐ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2010/64/EL6, 2012/13/EL7, 
2013/48/EL8, 2016/3439, 2016/80010 ja 2016/191911 sätestatud kriminaalmenetluses 
kohaldatavaid menetlusõigusi tuleks nimetatud direktiivide kohaldamisala piires 
kohaldada käesoleva määrusega hõlmatud kriminaalmenetluste suhtes nende 
liikmesriikide puhul, kelle jaoks on need direktiivid siduvad. Põhiõiguste hartast 
tulenevaid menetluslikke tagatisi kohaldatakse kõigi käesoleva määrusega hõlmatud 
menetluste suhtes. 

(14a) Kui taotleval liikmesriigil on alust arvata, et teises liikmesriigis võib toimuda 
paralleelne kriminaalmenetlus, peaks ta vastavalt nõukogu raamotsusele 
2009/948/JSK12 konsulteerima selle liikmesriigi ametiasutustega.

(15) Käesoleva õigusaktiga kehtestatakse õigusnormid, mille alusel võib Euroopa Liidu 
pädev õigusasutus kriminaalmenetluses anda liidus teenuseid pakkuvale teenuse 
osutajale Euroopa andmeesitamismäärusega või Euroopa andmesäilitamismäärusega 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja 
kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1).
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust 
saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1).
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust 
kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada 
vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega 
(ELT L 294, 6.11.2013, lk 1).
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse 
süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul 
(ELT L 65, 11.3.2016, lk 1–11).
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb 
kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1).
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse 
tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist 
taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

12 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta raamotsus 2009/948/JSK kohtualluvuskonfliktide vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses (ELT L 328, 15.12.2009, lk 42).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32012L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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korralduse esitada või säilitada elektroonilist teavet, mida võib kasutada tõendina. 
Käesolevat määrust kohaldatakse kõikidel piiriülestel juhtudel, kus teenuse osutaja 
peamine asukoht on teises liikmesriigis või, kui ta asub väljaspool liitu, on ta teises 
liikmesriigis esindatud. Sellise elektroonilise teabe esitamiseks või säilitamiseks, 
mida saaks taotleda käesoleva määruse alusel, ei tohiks liikmesriikide asutused teha 
eksterritoriaalse mõjuga riigisiseseid määrusi. 

(16) Kriminaalmenetlustes elektroonilise teabe kogumise seisukohalt kõige olulisemad 
teenuse osutajad on elektroonilise side teenuste osutajad ja kasutajatevahelist 
suhtlemist hõlbustavate infoühiskonna teenuste osutajad. Käesolevas määruses tuleks 
seega käsitleda mõlemat rühma. Elektroonilise side teenuste osutajad on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/197213. Need teenused 
hõlmavad selliseid inimestevahelise side teenuseid nagu IP-kõne, kiirsõnumite 
saatmise ja e-posti teenused. Käesoleva määrusega hõlmatud infoühiskonna teenused 
on teenused, mille puhul andmete talletamine on kasutajale pakutavate teenuste 
olemuslik komponent, ja need puudutavad eelkõige sotsiaalvõrgustikke, mis ei 
kvalifitseeru elektroonilise side teenusteks, internetipõhiseid kauplemiskohti, mis 
hõlbustavad nende kasutajate (nt tarbijate ja ettevõtjate) vahelisi tehinguid, ning muid 
veebihostingteenuseid, sealhulgas teenuse osutamisel pilvandmetöötluse kaudu. 

(17) ▐

(18) Pahatahtlike või kompromiteeritud veebisaitide taga olevate isikute tuvastamiseks on 
eriti olulised nimede ja numbrite määramisega seotud internetitaristu teenuste 
osutajad, näiteks domeeninimeregistraatorid ja -registrid ning privaatsus- ja 
vahendusteenuse osutajad või piirkondlikud IP-aadresside internetiregistrid. Nemad 
valdavad andmeid, mis ▐ võivad aidata kindlaks teha kriminaalses tegevuses 
kasutatud veebisaidi taga oleva üksikisiku või üksuse või kuriteo ohvri ▐.

(18a) Käesoleva määruse kohased taotlused tuleks adresseerida teenuse osutaja peamisse 
asukohta või teenuse osutaja puhul, kes ei asu liikmesriigis, mille jaoks käesolev 
määrus on siduv, tema määratud esindajale. Kui teenuse osutaja asub rohkem kui 
ühes liikmesriigis, peaks peamine asukoht olema tema keskjuhtkonna asukoht 
liidus, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemise eesmärke ja vahendeid käsitlevad 
otsused võetakse vastu teenuse osutaja liidus asuvas muus asukohas ning selles 
asukohas toimijatel on õigus neid otsuseid ellu viia – sellisel juhul loetakse 
peamiseks asukohaks seda, kus sellised otsused on vastu võetud.

(19) Käesoleva määrusega reguleeritakse ainult Euroopa andmeesitamismääruse või 
Euroopa andmesäilitamismääruse tegemise ajal teenuse osutaja poolt talletatud 
andmete kogumist ▐. Sellega ei kehtestata üldist andmete säilitamise kohustust ega 
anta luba andmepüügiks või pärast Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tegemist talletatavate andmete saamiseks. ▐ 

(20) Käesoleva määruse andmekategooriad hõlmavad abonendiandmeid, 
andmeliiklusandmeid ja sisuandmeid. Selline liigitus on kooskõlas paljude 
liikmesriikide seadustega, selliste liidu õigusaktidega nagu direktiiv 2002/58/EÜ ja 
Euroopa Kohtu praktikaga, samuti rahvusvahelise õigusega, eelkõige Euroopa 
Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooniga (CETS nr 185, Budapesti 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1972, millega 
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (ELT L 321, 17.12.2018, lk 36).
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konventsioon).
(21) Käesolevas määruses kasutatava eraldi andmekategooriana on asjakohane välja tuua 

abonendiandmed. Abonendiandmeid taotletakse nendega seotud kasutaja isiku 
tuvastamiseks ning põhiõigustesse sekkutakse siin vähemal määral kui muude, 
tundlikumate andmekategooriate puhul.

(22) Andmeliiklusandmeid taotletakse seevastu üldiselt privaatsust rohkem rikkuva teabe 
saamiseks, nagu kasutaja kontaktid ja asukoht ning nende abil võib luua asjaomase 
isiku üksikasjaliku profiili. Seetõttu on andmeliiklusandmed tundlikkuse poolest 
võrreldavad sisuandmetega.

(22a) IP-aadress võib olla oluline lähtepunkt kriminaaluurimises, kus kahtlusaluse isik ei 
ole teada. Vastavalt ELi õigustikule, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus, 
tuleb IP-aadresse käsitada isikuandmetena ja nende suhtes tuleb kohaldada ELi 
andmekaitseõigustiku kohast täielikku kaitset. Lisaks võib neid teatavatel 
tingimustel lugeda andmeliiklusandmeteks. Kuid konkreetse kriminaaluurimise 
käigus võivad õiguskaitseasutused küsida IP-aadressi üksnes kasutaja 
tuvastamiseks ja seejärel abonendi või registreeritud kasutaja nime või aadressi 
kindlakstegemiseks. Sellistel juhtudel on asjakohane kohaldada samasugust korda 
nagu käesolevas määruses määratletud abonendiandmete korral.

(22b) Metaandmeid on lihtsam töödelda ja analüüsida kui sisuandmeid, sest need on juba 
struktureeritud ja standarditud vormingus, kuid kui need andmed saadakse 
elektroonilise side teenuste või protokollide abil, võib neist ilmneda ka väga 
tundlikku ja isiklikku teavet. Seepärast on väga tähtis, et kui muude elektroonilise 
side teenuste või protokollide metaandmeid asjakohaste teenuste kaudu või 
teenusepakkujate poolt talletatakse, edastatakse, levitatakse või vahetatakse, tuleb 
neid käsitleda sisuandmetena.

(23) Kõik andmekategooriad sisaldavad isikuandmeid ja on seega kaetud liidu 
andmekaitseõigustikust tulenevate kaitsemeetmetega, kuid põhiõigustele avalduva 
mõju suurus on eri kategooriates erinev, eelkõige on erinevus ühelt poolt ▐ 
abonendiandmete ▐ ning teiselt poolt andmeliiklusandmete ja sisuandmete vahel. Kui 
abonendiandmeid ja IP-aadresse kasutatakse uurimises ainult kahtlustatava isiku 
tuvastamiseks esimeste juhtlõngade leidmisel, siis andmeliiklus- ja sisuandmed on 
sageli asjakohasemad tõendusmaterjalina, mis võib lõpuks viia kahtlustatava 
süüdimõistmiseni. Seetõttu on tähtis hõlmata õigusaktiga kõik need 
andmekategooriad. Kuna sekkumine põhiõigustesse on erinev, kehtestatakse 
niisuguste andmete hankimisele eri kaitsemeetmed ja tingimused ▐.

(24) Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tegemine on 
uurimistoimingud, mida tuleks kasutada üksnes juba toimunud konkreetse kuriteoga 
seotud konkreetse kriminaalmenetluse raames pärast iga üksikjuhtumi puhul 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse hindamist ning kahtlustatava või süüdistatava 
õigusi arvestades.

(25) ▐

(26) Käesolevat määrust tuleks kohaldada teenuse osutajate suhtes, kes pakuvad oma 
teenuseid liidus, ja selles sätestatud määrusi võib teha üksnes liidus pakutud 
teenustega seotud andmete kohta. Teenused, mida pakutakse ainult väljaspool liitu, ei 
kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse▐.
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(27) Selle kindlakstegemiseks, kas teenuse osutaja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, 
kas on ilmne, et teenuse osutaja kavatseb pakkuda juriidilisest või füüsilisest isikust 
andmesubjektidele teenuseid ühes või mitmes liidu liikmesriigis. Niisuguse kavatsuse 
kindlaksmääramisel ei tohiks pidada piisavaks pelka veebiliidese kättesaadavust, 
näiteks teenuse osutaja või vahendaja veebisaidi või e-posti aadressi või muude 
kontaktandmete kättesaadavust, ega asjaomases liikmesriigis kasutatava keele 
kasutamist.

(28) Käesoleva määruse kohaldamise piiride kindlaksmääramisel peaks olema oluline ka 
sisuline seos liiduga. Selline sisuline seos liiduga tuleks lugeda olemas olevaks juhul, 
kui teenuse osutajal on liidus tegevuskoht. Sellise tegevuskoha puudumisel tuleks 
sisulise seose kriteeriumit hinnata ühes või mitmes liikmesriigis suure arvu kasutajate 
olemasolu või tegevuste ühte või mitmesse liikmesriiki suunamise põhjal. Tegevuse 
ühte või mitmesse liikmesriiki suunatust peaks saama kindlaks teha kõigi asjakohaste 
asjaolude põhjal, mille hulka kuuluvad sellised tegurid nagu selles liikmesriigis 
üldiselt kasutatava keele või vääringu kasutamine või kaupade või teenuste tellimise 
võimalus. ▐ 

(28a) Olukord, kus valitseb otsene oht isiku elule või kehalisele puutumatusele, tuleks 
lugeda hädaolukorraks ning määrata sellisel juhul teenuse osutajale ja 
täitevasutusele lühemad tähtajad. Vastavalt ELi õigusele tuleks hädaolukorraks 
lugeda ka seda, kui elutähtsa taristu hävimine või selle toimimise häirimine 
ohustaks otseselt isiku elu või kehalist puutumatust.

 (29) Euroopa andmeesitamismäärus tuleks teha üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, võttes arvesse kahtlustatava või süüdistatava isiku õigusi ja süüteo 
raskust. Hindamisel tuleks arvesse võtta, kas määruse oleks võinud teha samades 
tingimustes aset leidnud samasuguse siseriikliku juhtumi korral, kas on piisavalt 
alust arvata, et on toime pandud kuritegu, kas see kuritegu on piisavalt tõsine, et 
õigustada andmete piiriülest esitamist ning kas taotletav teave on uurimise 
seisukohast oluline. Määrus peaks piirduma sellega, mis on rangelt vajalik, et 
saavutada õiguspärane eesmärk hankida asjakohaseid ja vajalikke andmeid nende 
kasutamiseks tõendina üksnes konkreetses üksikjuhtumis, ning see peaks piirduma 
konkreetseid isikuid puudutavate andmetega, millel on konkreetse menetlusega 
vahetu seos. Otsene seos selle isiku, kelle andmeid taotletakse, ja konkreetse 
menetluse eesmärgi vahel peab olema igal ajal tõendatav.

(30) Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tegemisel peaks 
määruse tegemise või kinnitamise protsessis alati osalema õigusasutus. Andmeliiklus- 
ja sisuandmete suurema tundlikkuse tõttu peab selliseid andmekategooriaid 
puudutavate Euroopa andmeesitamismääruste tegemist ja kinnitamist kontrollima 
kohtunik. Kuna abonendiandmed on vähem tundlikud, võib nende avaldamiseks 
Euroopa andmeesitamismäärusi teha või kinnitada ühtlasi ka pädev prokurör, 
tingimusel et ta suudab oma kohustusi objektiivselt täita. Kui see on siseriiklikus 
õiguses ette nähtud, võib määruse täitmiseks olla vajalik kaasata täitjariigis 
menetlusse ka kohus.

(30a) Taotlev pädev asutus tuleks lugeda sõltumatuks, kui puudub oht, et ta saab seoses 
otsuse vastuvõtmisega otseselt või kaudselt väliseid juhiseid või korraldusi, eelkõige 
täidesaatva võimu esindajalt, näiteks justiitsministrilt. Ta tuleks lugeda sõltumatuks, 
kui taotlev pädev asutus või ametiisik on asjakohaste õigusnormide ja 
institutsioonilise raamistiku alusel võimeline täitma oma kohustusi objektiivselt ja 
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tegutseb Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse 
tegemisega seotud kohustuste täitmisel sõltumatult, võttes arvesse kõiki süüstavaid 
ja süüst vabastavaid tõendeid, ning puudub oht, et tema otsustamispädevust 
mõjutavad välised suunised või korraldused.

(31) Samal põhjusel tuleb eristada käesoleva määruse materiaalset kohaldamisala: 
abonendiandmete ja IP-aadresside esitamise määrusi võib üksnes isikute tuvastamise 
eesmärgil teha mis tahes kuriteo puhul, kuid andmeliiklus- ja sisuandmetele 
juurdepääsu suhtes tuleks kohaldada rangemaid nõudeid, et võtta arvesse selliste 
andmete tundlikumat laadi. Käesolevas määruses on sätestatud proportsionaalsemat 
lähenemisviisi võimaldav künnis koos mitme eel- ja järeltingimuse ning 
kaitsemeetmega, et tagada proportsionaalsus ning mõjutatud isikute õiguste austamine. 
Samal ajal ei tohiks künnis piirata vahendi tõhusust ega selle kasutamist praktikute 
poolt. Kuna määrusi lubatakse teha selliste kuritegude uurimise puhul, mille eest on 
ette nähtud vähemalt kolmeaastane maksimumkaristus, on vahendi kohaldamisala 
piiratud raskemate kuritegudega ega mõjuta liigselt selle kasutamise võimalusi 
praktikute poolt. Sellega jäetakse kohaldamisalast välja märkimisväärne hulk 
kuritegusid, mida liikmesriigid peavad kergemaks ja mille eest on ette nähtud väiksem 
maksimumkaristus. Selle eeliseks on ka lihtne rakendamine praktikas.

(32) Teatavate süütegude puhul on teave tavaliselt kättesaadav vaid elektroonilisel kujul ja 
on oma olemuselt eriti põgus. See hõlmab küberkuritegusid, isegi neid, mida ei peeta 
teinekord iseenesest raskeks kuriteoks, kuid mis võivad põhjustada ulatuslikku või 
suurt kahju; eelkõige hõlmab see vähese individuaalse mõjuga, kuid suuremahulist ja 
üldist kahju tekitavaid juhtumeid. Enamikul juhtudest, kui süütegu on toime pandud 
infosüsteemi abil, tooks samasuguse künnise kohaldamine nagu teiste süüteoliikide 
puhul kaasa karistamatuse. See õigustab määruse kohaldamist ka nende süütegude 
suhtes, mille eest määratav karistus on vähem kui kolm aastat vabadusekaotust. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2017/541/EL14 kirjeldatud täiendavate 
terrorismiga seotud süütegude puhul ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2011/93/EL15 kirjeldatud laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse 
ärakasutamise puhul ei nõuta vähemalt kolmeaastast maksimumkaristust.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Muudes vastastikuse tunnustamise vahendites, näiteks Euroopa uurimismääruses 
viidatakse immuniteetidele ja privileegidele, mis võivad puudutada isikute 
kategooriaid (näiteks diplomaadid) või erikaitsega suhteid (näiteks advokaadi 
kutsesaladus, ajakirjanike õigus mitte avaldada oma teabeallikaid või 
ajakirjandusvabaduse ja muud liiki meedias kehtiva sõnavabadusega seotud 
normid) . Liidu õiguses immuniteedi või privileegi ühtne määratlus puudub. 
Seetõttu jääb nende mõistete täpne määratlemine riigisisese õiguse 
reguleerimisalasse. See võib hõlmata meditsiinitöötajate (näiteks arstide) ja 
juristide, vaimulike või muul viisil kaitstud nõustajate puhul kohaldatavaid 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase 
võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 
2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu 
raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1).



PE642.987v01-00 14/60 RR\1220560ET.docx

ET

kaitsemeetmeid, samuti ajakirjandusvabaduse ja muud liiki meedias kehtiva 
sõnavabadusega (näiteks ajakirjanikega) seotud eeskirju, olgugi et viimaseid ei 
pruugita liigitada privileegideks või immuniteetideks. Järelikult tuleks kohaldatavat 
siseriiklikku õigust arvesse võtta juba määruse tegemise ajal ▐, sest taotlev asutus 
võib teha määruse ainult juhul, kui sarnase siseriikliku juhtumi puhul oleks samades 
tingimustes võimalik teha samasugune määrus. Lisaks sellele aluspõhimõttele tuleks 
immuniteete ja privileege, mis kaitsevad andmeid täitjariigis ▐, võtta võimalikult palju 
arvesse taotlevas riigis, nagu need oleksid ette nähtud taotleva riigi siseriiklikus 
õiguses. See on asjakohane eelkõige siis, kui täitjariigi õiguses ▐ nähakse ette rangem 
kaitse kui taotleva riigi õiguses. ▐ Neid aspekte tuleks täiendavate kaitsemeetmetena 
arvesse võtta nii määruse tegemisel kui ka hiljem, teavitamismenetluse ajal või kui 
kriminaalmenetluse asjaomases etapis hinnatakse kõnealuste andmete asjakohasust ja 
vastuvõetavust ning kui täitevasutus viib läbi täitemenetluse.

(36) Euroopa andmesäilitamismääruse võib teha igasuguse kuriteo puhul, kui taotlevas 
liikmesriigis oleks seda võinud taotleda samades tingimustes aset leidnud 
samasuguse juhtumi korral, kui on piisavalt alust arvata, et on toime pandud 
kuritegu, mis on piisavalt tõsine, et õigustada andmete piiriülest säilitamist ning kui 
taotletav teave on uurimise seisukohast oluline. Määruses tuleb piirduda andmetega 
konkreetsete isikute kohta, kes on käesolevas määruses osutatud konkreetsete 
menetlustega vahetult seotud, ning igal ajal peab saama näidata, et andmetöötluse 
eesmärk on vahetult seotud isikuga, kelle andmeid taotletakse. Euroopa 
andmesäilitamismääruste eesmärk on ennetada asjaomaste andmete eemaldamist, 
kustutamist ja muutmist olukorras, kus nende andmete saamine võib võtta kauem aega 
▐.

(37) Euroopa andmeesitamismäärus ja Euroopa andmesäilitamismäärus tuleks adresseerida 
teenuse osutaja peamisse tegevuskohta, kus asub vastutav töötleja, või kui tema 
tegevuskoht ei ole liidus ega liikmesriigis, mille jaoks on käesolev määrus siduv, 
teenuse osutaja määratud esindajale. Samal ajal tuleks see adresseerida otse 
täitevasutusele.

(38) Euroopa andmeesitamismäärus ja Euroopa andmesäilitamismäärus tuleks edastada ▐ 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuse abil ▐. Tunnistused peaksid sisaldama sama kohustuslikku teavet nagu 
määrusedki. ▐ Vajaduse korral tuleks tunnistus tõlkida (ühte) täitjariigi ja teenuse 
osutaja ametlikku keelde või muusse ametlikku keelde, mille puhul vastav liikmesriik 
või teenuse osutaja on deklareerinud, et see on vastuvõetav. Sellega seoses peaks 
liikmesriikidel olema lubatud komisjonile esitatavas avalduses igal ajal kinnitada, et 
nad aktsepteerivad Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse eksemplare, mis on tõlgitud ühte või mitmesse 
liidu ametlikku keelde, mis ei ole kõnealuse liikmesriigi ametlik keel. Komisjon 
peaks tegema need avaldused kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele ja 
kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule.

(39) Taotlev pädev asutus peaks edastama Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse ja 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse [käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevaks] komisjoni loodud ühise Euroopa digitaalse teabevahetussüsteemi 
kaudu otse adressaadile. Nimetatud süsteem peaks võimaldama turvalisi kanaleid 
lubatud piiriüleseks suhtluseks, autentimiseks ning korralduste ja taotletud andmete 
edastamiseks pädevate asutuste ja teenuse osutajate vahel, tagades asjakohase teabe 
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tulemusliku, usaldusväärse ja sujuva vahetamise ning turvalisuse, 
konfidentsiaalsuse ja tervikluse kõrge taseme ning eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete vajaliku kaitse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/172516, määrusega (EL) 2016/679, direktiiviga (EL) 2016/680 
ja direktiiviga 2002/58/EÜ. Seejuures tuleks kasutada avatud ja üldkasutatavat 
nüüdisaegset e-allkirja- ja krüpteerimistehnoloogiat. Süsteem peaks ka võimaldama 
adressaadil koostada kirjalikke dokumente viisil, mis võimaldab tal kooskõlas 
isikuandmete kaitse eeskirjadega kindlaks teha määruse ja taotleva asutuse ehtsuse.

(39a) Kui teenuse osutajad või liikmesriigid on õiguskaitse eesmärgil tehtavate 
teabenõuete käsitlemiseks juba loonud spetsiaalsed süsteemid või muud turvalised 
kanalid, peaks sellised süsteemid ja kanalid saama ühendada ühise Euroopa 
digitaalse teabevahetussüsteemiga.

 (40) Kui teenuse osutaja saab Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse 
abonendiandmete või IP-aadresside saamiseks üksnes isiku tuvastamise eesmärgil, 
peaks ta tagama taotletud andmete edastamise taotlevale asutusele hiljemalt 10 
päeva jooksul (erakorralistel juhtudel 16 tunni jooksul) pärast nimetatud tunnistuse 
saamist. Kui täitevasutus otsustab ettenähtud tähtaja jooksul tugineda mõnele 
käesolevas määruses loetletud tunnustamata või täitmata jätmise põhjendusele, 
peaks ta oma otsusest viivitamata teatama taotlevale asutusele ja teenuse osutajale. 
Taotlev asutus peaks andmed kustutama. Kui taotletud andmeid ei ole veel taotlevale 
asutusele edastatud, võib taotluse saanud teenuse osutaja jätta andmed edastamata. 

(40a) Andmeliiklus- ja sisuandmete kohta välja antud Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse kättesaamisel peaks teenuse osutaja võtma viivitamata meetmeid 
taotletud andmete säilitamiseks. Kui täitevasutus tugineb ettenähtud tähtaja jooksul 
mõnele käesolevas määruses loetletud tunnustamata või täitmata jätmise 
põhjendusele, peaks ta oma otsusest viivitamata teatama taotlevale asutusele ja 
teenuse osutajale. Kui taotleva riigi suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 7 lõikes 1 või lõikes 2 viidatud menetlust, peaks teenuse osutaja edastama 
taotletud andmed alles pärast täitevasutuselt selgesõnalise kirjaliku loa saamist. Kui 
täitevasutus ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud ühtegi käesolevas määruses 
loetletud põhjendust, peaks teenuse osutaja tagama, et taotletud andmed edastatakse 
viivitamata otse taotlevale asutusele või Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuses osutatud õiguskaitseasutusele, ilma et see piiraks käesoleva erisätte 
kohaldamist. 

(41) ▐

(42) ▐ Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse kättesaamisel peaks teenuse osutaja 
võtma viivitamata meetmeid, et säilitada taotletud andmeid kuni 60 päeva. 60päevane 
periood on ette nähtud selleks, et saaks algatada ametliku andmete esitamise 
taotluse. Seda saab vajaduse korral pikendada 30 päeva võrra, et täiendavalt 
hinnata andmete asjakohasust käimasolevate uurimiste jaoks ning vältida enne 
Euroopa andmesäilitamismääruse kehtivuse lõppemist potentsiaalselt asjakohaste 
andmete kaotsiminekut. Kui taotlev asutus esitab nimetatud ajavahemike jooksul 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning 
isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus 
nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
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adressaatidele järgmise Euroopa andmeesitamismääruse, peaks teenuse osutaja 
endiselt säilitama andmeid nii kaua, kui see on Euroopa andmeesitamismääruse 
täitmiseks vajalik. 

(42a) Selleks et võimaldada teenuse osutajal lahendada probleeme juhul, kui Euroopa 
andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus on vormilt 
või sisult mittetäielik, sisaldab ilmselgeid vigu või ei sisalda määruse täitmiseks 
piisavalt teavet, tuleb taotlevalt asutuselt selgituste küsimiseks või vajaduse korral 
paranduste tegemiseks kehtestada teabevahetuse kord. Lisaks võib juhtuda, et 
teenuse osutaja ei saa teavet esitada vääramatu jõu või temast sõltumatute tegelike 
asjaolude tõttu või ta ei saa mingil muul põhjusel esitada teavet täielikult või 
õigeaegselt. Sellised põhjused võivad olla tehnilised või toimingulised (nt väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate tegevuspiirangud). Sellisel juhul peaks teenuse 
osutaja pöörduma vastavate selgitustega taotlevate asutuste poole. Sama tuleks teha 
siis, kui tema hinnangul on määrus selgelt kuritahtlik või ülemäärane. Näiteks 
määrus, millega taotletakse teatavas geograafilises piirkonnas määratlemata rühma 
kuuluvate isikute andmete esitamist või millel puudub konkreetse 
kriminaalmenetlusega seos, eiraks ilmselgelt Euroopa andmeesitamismääruse või 
Euroopa andmesäilitamismääruse tegemise tingimusi. Seega peaks teabevahetuse 
kord üldiselt võimaldama taotleval asutusel aegsasti Euroopa 
andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust parandada 
või selle suhtes ümber mõelda. Kui on vaja selgitusi või parandusi, peaks taotlev 
asutus vastama viivitamata ja hiljemalt viie päeva jooksul. Kui taotlev asutus ei ole 
vastanud, tuleks määrus lugeda kehtetuks. Kui vajalikud tingimused on täidetud, 
peaks taotlev asutus andma uue tähtaja või võtma määruse tagasi. Andmete 
kättesaadavuse tagamiseks peaks teenuse osutaja taotletud andmeid säilitama 
võimaluse korral kogu menetluse kestel.

(42b) Vastastikuse usalduse põhimõttest hoolimata peaks täitevasutusel olema õigus 
Euroopa andmeesitamismääruse täitmisest keelduda, kui keeldumise aluseks on 
asjaolu, et käesolevas määruses sätestatud Euroopa andmeesitamismääruse 
tegemise tingimused ei ole täidetud, või muud käesolevas määruses loetletud 
konkreetsed põhjendused.

(42c) Ne bis in idem põhimõte on liidu õiguse aluspõhimõte, mida tunnistatakse 
põhiõiguste hartas ning mida on edasi arendatud Euroopa Kohtu praktikas. Seetõttu 
peaks täitevasutus määruse hindamise põhjal keelduma Euroopa 
andmeesitamismäärust täitmast, kui määruse täitmine oleks selle põhimõttega 
vastuolus.

(42d) Täitevasutus peaks keelduma Euroopa andmeesitamismäärust täitmast ka siis, kui 
ta määrust hindab ja on piisavalt alust arvata, et Euroopa andmeesitamismääruse 
täitmine oleks vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklist 6 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast tulenevate liikmesriigi kohustustega.

(42e) Kui Euroopa andmeesitamismääruse tunnustamise või täitmisega kaasneks 
täitjariigis mingite immuniteetide või privileegide rikkumine, peaks täitevasutus 
tema enda hinnatud juhtudel selle määruse tunnustamisest või täitmisest keelduma.

(42f) Kuna Euroopa andmeesitamismäärused mõjutavad andmeliiklus- ja sisuandmeid 
rohkem, peaks täitevasutusel olema nende andmekategooriate puhul võimalik 
tugineda nende määruste tunnustamata või täitmata jätmisel täiendavatele 
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vabatahtlikele põhjendustele.
(43) Kuna andmesubjektiks oleva isiku teavitamine on Euroopa Liidu lepingu artikli 6 ja 

põhiõiguste harta kohaselt ning andmekaitseõigusi ja kaitseõigust silmas pidades 
tulemusliku läbivaatamise ja õiguskaitsevahendite võimaldamise oluline element, 
peaks teenuse osutaja asjatu viivituseta teavitama isikut, kelle andmeid taotletakse. 
Sellise isiku teavitamisel peaks teenuse osutaja võtma vajalikke ajakohaseid 
operatiiv- ja tehnilisi meetmeid, et tagada Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse ning esitatud või 
säilitatud andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja terviklus. 

(43a) Et mitte takistada asjaomast kriminaalmenetlust või et kaitsta teise isiku põhiõigusi, 
võib taotlev asutus, niivõrd kui see on vajalik ja proportsionaalne ning võttes 
nõuetekohaselt arvesse meetme mõju taotletud andmete subjektiks oleva isiku 
põhiõigustele, nõuda, et teenuse osutaja hoiduks andmesubjekti teavitamast; see 
nõue peab tuginema korrapäraselt läbivaadatavale kohtumäärusele, mis on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja milles esitatakse konfidentsiaalsuskohustuse kestus. 
Kui taotlev asutus nõuab, et teenuse osutaja asjaomast isikut ei teavitaks, peaks 
andmesubjektiks olevale isikule andmete esitamisest või säilitamisest asjatu 
viivituseta teatama taotlev asutus. Teavitamist võib edasi lükata nii kaua, kui on 
vajalik ja proportsionaalne, võttes arvesse kahtlustatava ja süüdistatava õigusi ning 
piiramata kaitseõigusi ja mõjusate õiguskaitsevahendite kasutamist. Kasutajateave 
peaks hõlmama ka teavet käesolevas määruses osutatud kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kohta.

(43b) Käesoleva määruse kohaselt saadud elektroonilist teavet ei tohiks kasutada muudel 
menetluseesmärkidel kui need, mille jaoks teave käesoleva määruse kohaselt saadi, 
välja arvatud juhul, kui kellegi elu või kehaline puutumatus on otseselt ohus. 
Vastavalt ELi õigusele tuleks otseseks ohuks isiku elule või kehalisele 
puutumatusele lugeda ka seda, kui isiku elu või kehalist puutumatust ohustaks 
otseselt elutähtsa taristu hävimine või selle toimimise häirimine.

(43c) Elektrooniline teave, mis on kogutud käesolevas määruses loetletud mis tahes 
tingimusi rikkudes, tuleks asjatu viivituseta kustutada. Elektrooniline teave, mida 
enam ei vajata selle uurimise või vastutuselevõtmise (ka võimalike edasikaebuste) 
jaoks, mille tarvis teave esitati või säilitati, tuleks samuti viivitamata kustutada, välja 
arvatud juhul, kui see mõjutaks kahtlustatava või süüdistatava isiku kaitseõigusi. 
Sel eesmärgil tuleks elektroonilise teabe säilitamise vajadus korrapäraselt läbi 
vaadata. Isikut, kelle andmeid taotleti, tuleks nende kustutamisest teavitada.

(43d) Elektroonilist teavet, mis on kogutud käesolevat määrust rikkudes, ei tohiks lubada 
kohtus kasutada. See peaks hõlmama ka kõiki juhtumeid, kui käesolevas määruses 
sätestatud kriteeriumid ei ole täidetud. Kohtus ei tohiks lubada kasutada ka 
elektroonilist teavet, mis saadi enne käesolevas määruses loetletud tunnustamata 
jätmise põhjendusele tuginemist. Käesoleva määruse kohaselt hangitud 
elektroonilise teabe vastuvõetavuse hindamisel peaksid pädevad õigusasutused 
menetluse igas järgus tagama kaitseõiguste järgimise ja õiglase menetluse. Sellise 
hinnangu andmisel peaksid pädevad õigusasutused võtma nõuetekohaselt arvesse ka 
seda, kas käesolevas määruses sätestatud kriteeriumid on täidetud, eelkõige juhul, 
kui taotletavad andmed võivad olla kaitstud immuniteetide või privileegidega.

(43e) Teenuse osutaja nõude alusel peaks taotlev riik hüvitama teenuse osutaja kantud 
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ning Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse 
täitmisega seotud põhjendatud kulud. Selleks peaksid liikmesriigid teavitama 
komisjoni hüvitamisreeglitest ja komisjon peaks need avalikustama. Kui teenuse 
osutajal on eri praktilistel põhjustel (tema majandustegevuse maht, taotleva riigi ja 
täitjariigi keelerežiimide erinevus või neis riikides kulude hüvitamist reguleerivate 
riiklike eeskirjade erinevus) märkimisväärselt raske taotlevalt riigilt Euroopa 
andmeesitamismääruse või Euroopa uurimismääruse täitmisega seotud kulude 
hüvitamist nõuda, peaks tal olema õigus taotleda kulude hüvitamist täitjariigilt. Kui 
teenuse osutaja otsustab nõuda kulude hüvitamist täitjariigilt, peaks taotlev riik 
need kulud täitjariigile hüvitama.

(43f) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad karistuste määramiseks, mida 
kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud kohustuste eiramise korral. 
Kõnealused karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Teenuse osutajatele rikkumiste eest sobivate karistuste määramisel peaksid pädevad 
asutused võtma arvesse kõiki selliseid asjakohaseid asjaolusid nagu rikkumise laad, 
raskus ja kestus, kas see pandi toime tahtlikult või hooletuse tõttu ning kas teenuse 
osutajat on sarnaste varasemate rikkumiste eest vastutusele võetud. Seejuures tuleks 
erilist tähelepanu pöörata mikroettevõtetele.

(43g) Kui teenuse osutaja tegutseb, eelkõige andmekaitsekohustuste osas, nõuetekohase 
hoolsusega ja küsib taotlevalt asutuselt käesoleva määruse kohaselt selgitusi või 
põhjendusi, ei tohiks teda pidada mis tahes viivitustest tulenevate tagajärgede eest 
vastutavaks. Lisaks tuleks teenuse osutajale käesoleva määruse kohaste kohustuste 
täitmata jätmise eest määratud karistused tühistada juhul, kui määrus on käesoleva 
määruse kohaselt edukalt vaidlustatud. 

(44) Kui teenuse osutaja ei täida tähtajaks Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust 
või Euroopa andmeesitamismääruse tunnistust ega põhjenda täitmata jätmist 
piisavalt, ja kui täitevasutus ei ole seoses Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistusega tuginenud ühelegi käesolevas määruses sätestatud täitmata jätmise 
põhjendusele, võib taotlev asutus nõuda määruse täitmisele pööramist täitjariigi 
pädevalt asutuselt. Sellisel juhul peaks täitjariik ametlikult nõudma teenuse 
osutajalt määruse täitmist, teavitades teda võimalusest määruse täitmine 
vaidlustada, milleks tuleb vastavalt käesolevale määrusele tugineda mõnele teenuse 
osutaja käsutuses olevale põhjendusele ning taotleda määruse muutmist või 
läbivaatamist. Kui teenuse osutaja endiselt oma kohustusi ei täida, peaksid 
liikmesriigid määrama talle karistuse vastavalt käesolevale määrusele.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Uurimistoimingud võivad peale üksikisikute, kelle andmeid taotletakse, mõjutada ka 
kolmanda riigi õigusakte. Kui sellisel juhul tekib õigusaktide konflikt kolmanda 
riigiga, on kõige kohasem elektroonilise teabe taotlemise viis rahvusvahelistel 
lepingutel põhinev õigusalane koostöö. Ilma et see piiraks selliste rahvusvaheliste 
lepingute kohaldamist ning selleks, et tagada kolmandate riikide suveräänsete huvide 
austamine ning kaitsta asjaomaseid üksikisikuid ja käsitleda teenuse osutajate 
vastuolulisi kohustusi, nähakse käesoleva õigusaktiga ette läbivaatamise erimehhanism 
juhuks, kui teenuse osutaja või täitevasutus on seisukohal, et Euroopa 
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andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse täitmine oleks vastuolus 
kolmanda riigi kohaldatavate õigusaktidega, millega keelatakse asjaomaste andmete 
avaldamine.

(48) Kui teenuse osutaja või täitevasutus leiab, et Euroopa andmeesitamismäärus või 
Euroopa andmesäilitamismäärus tooks konkreetsel juhul kaasa kolmanda riigi 
õigusest tuleneva õigusliku kohustuse rikkumise, peaks ta asjatu viivituseta ja hiljemalt 
10 päeva jooksul pärast määruse saamist teavitama sellest taotlevat asutust ja 
asjaomaseid adressaate ning peatama sellega määruses täitmise. Sellises teates tuleks 
esitada kõik olulised üksikasjad kolmanda riigi õigusakti, selle kõnealusel juhul 
kohaldatavuse ja määrusega vastuolus oleva kohustuse laadi kohta. Taotlev asutus 
peaks seejärel kümne päeva jooksul alates teate saamisest Euroopa 
andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse läbi vaatama, võttes 
arvesse ▐ kriteeriume, mis hõlmavad asjaomase õigusega kaitstud huve, 
kriminaalasja seotust kolmanda riigiga, teenuse osutaja seotust kolmanda riigiga, 
taotleva riigi huve elektroonilise teabe hankimisel ning Euroopa 
andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse täitmise võimalikke 
tagajärgi adressaatidele. Selle menetluse ajal tuleks taotletud andmeid võimaluse 
korral säilitada.

(48a) Taotleval asutusel peaks asjakohaste kriteeriumide arvesse võtmiseks olema õigus 
vajaduse korral määrus tühistada, jõusse jätta või seda kohandada. Tühistamise 
korral peaks taotlev asutus viivitamata adressaate tühistamisest teavitama. Kui taotlev 
asutus otsustab määruse jõusse jätta, peaks ta adressaate sellest otsusest teavitama. 
Täitevasutus peaks taotleva asutuse otsust nõuetekohaselt arvesse võttes tegema 
käesolevas määruses loetletud kriteeriumide alusel lõpliku otsuse 10 päeva jooksul 
alates taotleva asutuste otsuse saamisest ning teavitama oma lõplikust otsusest 
taotlevat asutust ja teenuse osutajat.

(49) Taotlev asutus ja täitevasutus peaksid vastuolulise kohustuse olemasolu 
kindlaksmääramisel konkreetse uuritava juhtumi korral, ▐ näiteks siis, kui 
läbivaatamisel tekitab küsimusi asjaomase kolmanda riigi õiguse tõlgendamine, küsima 
teavet kolmanda riigi pädevalt asutuselt kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/680, niivõrd 
kui see ei takista käesolevas määruses ette nähtud tähtaegadest kinnipidamist.

(50) Võimaluse korral võiks tõlgendamise kohta esitada ka eksperdiarvamuse. Teave ja 
kohtupraktika kolmanda riigi õigusaktide tõlgendamise ja liikmesriikide konfliktide 
lahendamise menetluste kohta tuleks teha kättesaadavaks kesksel platvormil, näiteks 
projekti SIRIUS ja/või Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu, et kasutada ära 
samades või sarnastes küsimustes saadud kogemusi ja eksperditeadmisi▐. See ei 
tohiks takistada vajaduse korral kolmanda riigiga uuesti konsulteerimist.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐
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(54) ▌Kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on oluline, et kõikidel 
isikutel, kelle andmeid on Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse alusel taotletud, on taotlevas riigis ja täitjariigis 
siseriikliku õiguse kohaselt õigus kasutada niisuguste määruste vastu tõhusaid 
õiguskaitsevahendeid, sealhulgas määruse õiguspärasuse, kaasa arvatud selle 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse vaidlustamise võimalus, ilma et see piiraks 
määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi (EL) 2016/680 kohaselt kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kasutamist. Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tegemise sisulised põhjused tuleks vaidlustada taotlevas 
riigis, ilma et see piiraks põhiõiguste tagamist täitjariigis. Taotlev asutus ja 
täitevasutus peaksid võtma asjakohased meetmed, tagamaks, et teave siseriiklikus 
õiguses sätestatud õiguskaitsevahendite kasutamise võimaluste kohta, sealhulgas 
selle kohta, millal sellised õiguskaitsevahendid muutuvad kohaldatavaks, esitatakse 
õigeaegselt, ning tagama, et neid võimalusi saab tegelikult kasutada.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju seireks peaks komisjon avaldama 
eelmise kalendriaasta kohta aastaaruande, mis põhineb liikmesriikidelt saadud 
andmetel. Selleks peaksid liikmesriigid koguma asjaomastelt asutustelt 
kõikehõlmavat statistikat käesoleva määruse eri aspektide kohta taotletavate andmete 
liigi, adressaatide (adressaadiks olev täitevasutus), teenuse osutaja liigi [elektroonilise 
side teenus, infoühiskonna teenus või interneti domeeninime ja IP-numbri teenus 
(näiteks IP-aadressi pakkujad, domeeninimede registrid, domeeninimede 
registraatorid või seonduvad vaheserveri teenused)] kaupa ning selle kohta, kas 
tegemist oli erakorralise juhtumiga või mitte, ja seda statistikat säilitama. Vajaduse 
korral peaksid kogutud andmed hõlmama ka tunnustamata ja täitmata jätmise 
põhjendusi, kasutatud õiguskaitsevahendeid, määratud karistusi, teenuse osutaja 
poolt nõutud kulusid ja algatatud täitemenetlust.

(58) Komisjon peaks hindama käesolevat määrust viie kriteeriumi alusel, milleks on tõhusus, 
mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus, ▌nägema ette aluse ▌mõju 
hindamiseks ja lisama hinnangu erandite kasutamise kohta (erakorralise juhtumiga 
seotud erand, kasutajateabe põhimõttest tehtav erand), samuti hinnangu Euroopa ühise 
teabevahetussüsteemi toimimise ja käesoleva määruse toimimise kohta seoses 
direktiiviga 2014/41/EL. Teavet tuleks koguda korrapäraselt ja selleks, et võimaldada 
käesoleva määruse hindamist.

(59) Eeltõlgitud ja standardsete vormide kasutamine lihtsustab koostööd ja teabevahetust eri 
õigusasutuste ▌vahel ning samuti teenuse osutajatega, võimaldades elektroonilise 
teabe kiiremat ja tõhusamat edastamist kasutajasõbralikul viisil. Need võivad 
vähendada ka tõlkekulusid ja edendada teabevahetuse kvaliteeti. Vastusevormid 
peaksid samuti võimaldama standarditud teabevahetust. Vormid peaksid lihtsustama ka 
statistiliste andmete kogumist.
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(60) ▐

(61) Käesoleval määrusel põhinevad meetmed ei tohiks elektroonilise teabe hankimisel 
kõrvale tõrjuda ▌direktiivi 2014/41/EL kohaseid Euroopa uurimismäärusi ega 
vastastikuse õigusabi menetlusi. Liikmesriikide ametiasutused peaksid valima vahendi, 
mis sobib nende olukorraga kõige paremini; nad võivad eelistada kasutada Euroopa 
uurimismäärust, kui nad taotlevad teiselt liikmesriigilt eri liiki uurimistoimingute 
tegemist, sealhulgas (kuid mitte ainult) elektroonilise teabe esitamist.

(62) ▐

(63) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt parandada elektroonilise teabe piiriülest 
tagamist ja hankimist, ei suuda liikmesriigid selle piiriülese olemuse tõttu piisavalt 
saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(64) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli 
(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala suhtes) artikli 3 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse 
vastuvõtmisel ja kohaldamisel, ja ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 
kohaldamist, ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole 
tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(65) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 
(Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse 
vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(66) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/172517 artikli 42 lõikele 2 ning ta esitas oma arvamuse 6. 
novembril 201918,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb 
füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning 
isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus 
nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
18  Euroopa Andmekaitseinspektori 6. novembri 2019. aasta arvamus 7/2019 ettepanekute kohta, mis 
käsitlevad Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite 
hankimiseks kriminaalasjades.
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1. peatükk. Reguleerimisese, mõisted ja kohaldamisala

Artikkel 1

Reguleerimisese

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, mille alusel võib liikmesriigi asutus 
kriminaalmenetluse raames anda liidus teenuseid pakkuvale ja teises liikmesriigis 
tegevuskohta omavale või kui mitte tegevuskohta omavale, siis seal esindatud 
teenuse osutajale korralduse esitada või säilitada elektroonilist teavet, mida võib 
kasutada tõendina, olenemata andmete asukohast. 

Liikmesriikide asutused ei tohi teha eksterritoriaalse mõjuga riigisiseseid määrusi 
sellise elektroonilise teabe esitamiseks või säilitamiseks, mida saaks taotleda 
käesoleva määruse alusel.

1a. Kooskõlas riigisiseste kriminaalmenetlustega võib kohaldatavate kaitseõiguste 
raames Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse 
tegemist taotleda ka kahtlustatava või süüdistatava nimel.

2. Käesoleva määrusega ei muudeta kohustust austada põhiõiguste hartas ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja õiguspõhimõtteid, sealhulgas selliste 
isikute õigust kaitsele, kelle suhtes on algatatud kriminaalmenetlus, ega 
õiguskaitseasutustele, õigusasutustele või teenuse osutajatele sellega seoses pandud 
kohustusi.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „Euroopa andmeesitamismäärus“ – ▌otsus esitada elektroonilist teavet, mille on 
teinud või kinnitanud liikmesriigi (edaspidi „taotlev riik“) õigusasutus ning mis on 
adresseeritud teenuse osutajale, kes pakub liidus teenuseid ja kelle tegevuskoht on 
või kes on esindatud teises liikmesriigis, kelle jaoks on käesolev määrus siduv 
(edaspidi „täitjariik“);

2) „Euroopa andmesäilitamismäärus“ – ▌otsus säilitada elektroonilist teavet, et taotleda 
hiljem selle esitamist, mille on teinud või kinnitanud liikmesriigi (edaspidi „taotlev 
riik“) õigusasutus ning mis on adresseeritud teenuse osutajale, kes pakub liidus 
teenuseid ja kelle tegevuskoht on või kes on esindatud teises liikmesriigis, kelle jaoks 
on käesolev määrus siduv (edaspidi „täitjariik“);

3)  „teenuse osutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab ühe või mitme järgmise 
kategooria teenuseid ning tegutseb isikuandmete puhul määruse (EL) 2016/679 
tähenduses vastutava töötlejana:

a) elektroonilise side teenused, mis on määratletud [direktiivi, millega 
kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik] artikli 2 lõikes 4; 
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b) infoühiskonna teenused, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2015/153519 artikli 1 lõike 1 punktis b ja mille puhul andmete 
säilitamine on kasutajale osutatava teenuse olemuslik komponent▌;

c) interneti domeeninime ja IP-numbri teenused, nagu IP-aadressi pakkujad, 
domeeninimede registrid, domeeninimede registraatorid ning seotud 
▌vaheserveri teenused;

4) „teenuste pakkumine liidus“ – 

a) ühe või mitme liikmesriigi füüsilistele või juriidilistele isikutele punktis 3 
loetletud teenuste kasutamise võimaldamine ja

b) sisulise seose omamine punktis a osutatud liikmesriigiga (liikmesriikidega); 
niisugune sisuline seos liiduga on olemas, kui teenuse osutajal on liidus 
tegevuskoht, või kui seda ei ole, märkimisväärne arv kasutajaid ühes või 
mitmes liikmesriigis või tema tegevus on suunatud ühte või mitmesse 
liikmesriiki; 

5) „peamine tegevuskoht“ – kui teenuse osutajal on tegevuskoht rohkem kui ühes 
liikmesriigis, siis tema juhatuse asukoht liidus, välja arvatud juhul, kui andmete 
töötlemise eesmärke ja vahendeid käsitlevad otsused võetakse vastu teenuse osutaja 
liidus asuvas muus tegevuskohas ning sellel tegevuskohal on volitused neid otsuseid 
rakendada – sellisel juhul loetakse peamiseks tegevuskohaks tegevuskohta, kus 
sellised otsused on vastu võetud;  

6) „elektrooniline teave“ – abonendiandmed, andmeliiklusandmed või sisuandmed, 
mida teenuse osutaja Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse saamise ajal seaduslikult talletab ning mida siseriikliku 
õiguse kohaselt taotletakse tõendina liikmesriigis kuriteo uurimisel, selle eest 
süüdistuse esitamisel ja selle kohtus menetlemisel;

7) „abonendiandmed“ – tavapärase äritegevuse käigus kogutud andmed, mis on seotud 
esitatud nime, sünnikuupäeva, posti- või geograafilise aadressi, arveldus- ja 
makseandmete, telefoninumbri või e-posti aadressiga abonendi või kliendi 
tuvastamiseks ning osutatava teenuse liigiga ja teenuse osutajaga sõlmitud lepingu 
kestusega ning mis on rangelt vajalikud üksnes teenuse kasutaja tuvastamiseks; 

8)  „andmeliiklusandmed“ – tavapärase äritegevuse käigus kogutud andmed, mis on 
seotud järgmisega: 

a) osutatud teenuse liik ja kestus, kui see puudutab tehnilisi andmeid ja andmeid, 
millega tuvastatakse abonendi või kliendi kasutatavad või talle pakutavad tehnilised 
meetmed või liidesed, ning teenuse kasutamise valideerimisega seotud andmeid, 
välja arvatud salasõnad või muud salasõna asemel kasutatavad autentimisandmed, 
mille kasutaja on esitanud või mis on kasutaja taotlusel loodud;

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse 
ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 
1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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b) kasutaja teenusele juurdepääsu seansi algus ja lõpp, näiteks kasutamise 
kuupäev ja aeg või teenusesse sisselogimine ja sellest väljalogimine;

c) elektroonilise side metaandmed, mida töödeldakse elektroonilise side võrgus 
elektroonilise side sisu edastamiseks, levitamiseks või vahetamiseks, sealhulgas 
andmed, mida kasutatakse side lähte- ja sihtkoha jälgimiseks ja kindlaks tegemiseks, 
elektroonilise side teenuste osutamise kontekstis töödeldud andmed lõppseadme 
asukoha kohta ning side toimumise kuupäev, kellaaeg, kestus ja liik;

9) ▐

10) „sisuandmed“ – teenuse osutaja poolt digitaalses vormingus talletatud andmed, nagu 
tekst, hääl, videod, kujutised ja heli, välja arvatud abonendi- või andmeliiklusandmed;

11) „infosüsteem“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/40/EL20 artikli 2 
punktis a määratletud infosüsteem; 

12) „taotlev riik“ – liikmesriik, kus tehakse Euroopa andmeesitamismäärus või Euroopa 
andmesäilitamismäärus;

12a) „taotlev asutus“ – taotleva riigi asutus, kes on asjaomase juhtumi puhul pädev 
tegema Euroopa andmeesitamismäärust või Euroopa andmesäilitamismäärust;

13) „täitjariik“ – liikmesriik, kus on teenuse osutaja tegevuskoht või kus ta on esindatud 
ning kuhu käesoleva määruse kohaselt edastatakse teavitamise ja täitmise eesmärgil 
Euroopa andmeesitamismäärus ja Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus või 
Euroopa andmesäilitamismäärus ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus; 

 14) „täitevasutus“ – täitjariigi pädev asutus, kellele taotlev asutus edastab käesoleva 
määruse kohaselt teavitamise ja täitmise eesmärgil Euroopa andmeesitamismääruse 
ja Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa andmesäilitamismääruse ja 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse; kui see on siseriikliku õigusega ette 
nähtud, võib täitevasutus olla täitjariigi kohtuasutus;

 15) „erakorralised juhtumid“ – olukorrad, kus esineb otsene oht inimese elule või 
kehalisele puutumatusele.

Artikkel 3
Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liikmesriikide ja teenuse osutajate suhtes, kes 
pakuvad teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis, mille jaoks on käesolev määrus 
siduv, ning kelle tegevuskoht on või kes on esindatud ühes neist liikmesriikidest.

1a. Käesolevat määrust ei kohaldata menetluste suhtes, mille taotlev asutus on 
algatanud vastastikuse õigusabi andmiseks teisele liikmesriigile või kolmandale 
riigile.

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta direktiiv 2013/40/EL, milles käsitletakse 
infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2005/222/JSK (ELT L 218, 
14.8.2013, lk 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0040
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2. Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse võib teha ainult 
kriminaalmenetluse raames ja selle eesmärgil, nii kohtueelses kui ka kohtumenetluse 
etapis. Need määrused võib teha ka selliste süütegude puhul, mille eest taotlevas riigis 
võidakse vastutusele võtta või karistada juriidilist isikut. 

3. Käesoleva määrusega ette nähtud määrusi võib teha üksnes andmete kohta, mis on 
seotud artikli 2 punktis 3 määratletud teenustega, mida pakutakse liidus.

2. peatükk. Euroopa andmeesitamismäärus, Euroopa andmesäilitamismäärus ja tunnistused

Artikkel 4
Taotlev asutus

1. ▌Euroopa andmeesitamismääruse abonendiandmete ja IP-aadresside saamiseks, 
mille ainus eesmärk on teha kindlaks konkreetsed isikud, kellel on otsene seos artikli 
3 lõikes 2 osutatud konkreetse menetlusega, võib teha

a) asjaomase juhtumi puhul pädev kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või 
prokurör või

b) taotleva riigi määratud muu pädev asutus, kes tegutseb konkreetse juhtumiga 
seotud kriminaalmenetluses uurimisasutuse ülesannetes ja kelle pädevuses on 
korraldada tõendite kogumist kooskõlas siseriikliku õigusega. Taotleva riigi kohtunik, 
kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör kinnitab sellise Euroopa 
andmeesitamismääruse, kui ta on kontrollinud selle vastavust käesoleva määruse 
kohastele Euroopa andmeesitamismääruse tegemise tingimustele.

2. Andmeliiklus- ja sisuandmeid puudutava Euroopa andmeesitamismääruse võib teha 
ainult

a) asjaomase juhtumi puhul pädev kohtunik, kohus või eeluurimiskohtunik või

b) taotleva riigi määratud muu pädev asutus, kes tegutseb konkreetse juhtumiga 
seotud kriminaalmenetluses uurimisasutuse ülesannetes ja kelle pädevuses on 
korraldada tõendite kogumist kooskõlas siseriikliku õigusega. Taotleva riigi kohtunik, 
kohus või eeluurimiskohtunik kinnitab sellise Euroopa andmeesitamismääruse, kui ta 
on kontrollinud selle vastavust käesoleva määruse kohastele Euroopa 
andmeesitamismääruse tegemise tingimustele.

3. Kõigi andmekategooriate kohta võib Euroopa andmesäilitamismääruse ▌teha

a) asjaomase juhtumi puhul pädev kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või 
prokurör või

b) taotleva riigi määratud muu pädev asutus, kes tegutseb konkreetse juhtumiga 
seotud kriminaalmenetluses uurimisasutuse ülesannetes ja kelle pädevuses on 
korraldada tõendite kogumist kooskõlas siseriikliku õigusega. Taotleva riigi kohtunik, 
kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör kinnitab sellise Euroopa 
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andmesäilitamismääruse, kui ta on kontrollinud selle vastavust käesoleva määruse 
kohastele Euroopa andmesäilitamismääruse tegemise tingimustele. 

4. Kui õigusasutus on määruse vastavalt lõike 1 punktile b, lõike 2 punktile b või lõike 
3 punktile b kinnitanud, võib seda asutust pidada ka taotlevaks asutuseks Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
edastamisel.

Artikkel 5

Euroopa andmeesitamismääruse tegemise tingimused

1. Taotlev asutus võib teha Euroopa andmeesitamismääruse üksnes juhul, kui käesoleva 
artikli tingimused on täidetud.

2. Euroopa andmeesitamismäärus peab olema vajalik ja proportsionaalne artikli 3 lõikes 
2 osutatud menetluse eesmärgi suhtes, võttes arvesse asjaomase isiku õigusi. Määruse 
võib teha üksnes juhul, kui selle oleks võinud teha samadel tingimustel sarnase 
siseriikliku juhtumi korral, kui on piisavalt alust arvata, et on toime pandud 
kuritegu, kui see kuritegu on piisavalt tõsine, et õigustada andmete piiriülest 
esitamist ning kui taotletav teave on uurimise seisukohast oluline. See piirdub 
selliste konkreetsete isikute andmetega, kellel on otsene seos artikli 3 lõikes 2 
osutatud konkreetse menetlusega.

3. ▌Euroopa andmeesitamismääruse abonendiandmete või IP-aadresside saamiseks, 
mille ainus eesmärk on teha kindlaks konkreetsed isikud, kellel on otsene seos artikli 
3 lõikes 2 osutatud konkreetse menetlusega, võib teha mis tahes kuriteo puhul.

4. Andmeliiklus- või sisuandmeid puudutava Euroopa andmeesitamismääruse võib teha 
üksnes ▌kuritegude puhul, mis on taotlevas riigis karistatavad vabadusekaotusega, 
mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat.

4a. Andmeliiklus- või sisuandmeid puudutava Euroopa andmeesitamismääruse võib 
teha ka alljärgnevate süütegude puhul:

a) järgmised süüteod, kui need on toime pandud täielikult või osaliselt 
infosüsteemi abil:

– nõukogu raamotsuse 2001/413/JSK artiklites 3, 4 ja 5 määratletud süüteod;

– direktiivi 2013/40/EL artiklites 3–8 määratletud süüteod;

b) kuriteod, mis on määratletud direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–12 ja 14;

ba) kuriteod, mis on määratletud direktiivi 2011/93/EL artiklites 3–7.

5. Euroopa andmeesitamismäärus peab sisaldama järgmist teavet: 

a) taotlev asutus ja vajaduse korral kinnitav asutus; andmeliiklus- ja sisuandmete 
puhul ning juhul, kui taotleva riigi suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 7 lõikes 1 või artikli 7 lõikes 2 osutatud menetlust, teave käesoleva 
määruse artikli 9 lõikes 2a osutatud erimenetluse kohta;
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b) Euroopa andmeesitamismääruse adressaadid, kellele on osutatud artiklis 7;

c) individuaalselt tuvastatavad isikud või kui määruse ainus eesmärk on isiku 
tuvastamine, mõni muu kordumatu tunnus, näiteks kasutajanimi või 
sisselogimise ID;

d) taotletavate andmete kategooria (abonendiandmed, andmeliiklusandmed või 
sisuandmed);

e) võimalikult kitsalt piiritletud ajavahemik, millega seotud andmete esitamist 
taotletakse;

f) taotleva riigi kriminaalõiguse kohaldatavad sätted;

g) erakorralisel juhul ▌selle nõuetekohaselt põhjendatud põhjused;

h) ▐

i) meetme vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjendused, võttes nõuetekohaselt 
arvesse meetme mõju nende konkreetsete isikute põhiõigustele, kelle andmeid 
taotletakse, ning süüteo raskust.

6.  ▐

7. Kui taotleval asutusel on alust arvata, et taotletavaid andmeid kaitsevad selle 
liikmesriigi immuniteedid ja privileegid, kus teenuse osutaja poole pöördutakse, või 
taotletavaid andmeid kaitstakse selle liikmesriigi õiguse alusel, kus elab isik, kelle 
andmeid taotletakse, või seal on kohustus hoida ametisaladust või advokaadi ja 
kliendi suhte konfidentsiaalsust, või andmete avalikustamine võib mõjutada selle 
liikmesriigi põhihuve, nagu riiklikku julgeolekut ja kaitset, küsib taotlev asutus 
▌enne Euroopa andmeesitamismääruse tegemist selgitusi, sealhulgas konsulteerides 
kas otse või Eurojusti või Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu asjaomase 
liikmesriigi pädevate asutustega. Taotlev asutus ei tee Euroopa 
andmeesitamismäärust, kui ta leiab, et taotletavad andmed on selliste immuniteetide 
või privileegidega kaitstud või nende avalikustamine võib mõjutada teise liikmesriigi 
põhihuve. 

Artikkel 6

Euroopa andmesäilitamismääruse tegemise tingimused

1. Taotlev asutus võib teha Euroopa andmesäilitamismääruse üksnes juhul, kui käesoleva 
artikli tingimused on täidetud.

2. Määruse võib teha, kui see on vajalik ja proportsionaalne, et ennetada andmete 
eemaldamist, kustutamist või muutmist, eesmärgiga nõuda hiljem vastastikuse 
õigusabi, Euroopa uurimismääruse või Euroopa andmeesitamismääruse kaudu nende 
andmete esitamist, võttes arvesse asjaomase isiku õigusi. Euroopa 
andmesäilitamismääruse võib teha mis tahes kuriteo puhul, kui selle oleks võinud 
taotlevas riigis teha samadel tingimustel sarnase siseriikliku juhtumi korral, kui on 
piisavalt alust arvata, et on toime pandud kuritegu, kui see kuritegu on piisavalt 
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tõsine, et õigustada andmete piiriülest säilitamist ning kui taotletav teave on 
uurimise seisukohast oluline. See piirdub selliste konkreetsete isikute andmetega, 
kellel on otsene seos artikli 3 lõikes 2 osutatud konkreetse menetlusega.

3. Euroopa andmesäilitamismäärus peab sisaldama järgmist teavet: 

a) taotlev asutus ja vajaduse korral kinnitav asutus; 

b) Euroopa andmesäilitamismääruse adressaadid, kellele on osutatud artiklis 7;

c) individuaalselt tuvastatavad isikud, kelle andmeid tuleb säilitada, või kui 
määruse ainus eesmärk on isiku tuvastamine, mõni muu kordumatu tunnus, 
näiteks kasutajanimi või sisselogimise ID;

d) säilitatavate andmete kategooria (abonendiandmed, andmeliiklusandmed või 
sisuandmed);

e) võimalikult kitsalt piiritletud ajavahemik, millega seotud andmete säilitamist 
taotletakse;

f) taotleva riigi kriminaalõiguse kohaldatavad sätted;

g) meetme vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjendused, võttes nõuetekohaselt 
arvesse meetme mõju nende konkreetsete isikute põhiõigustele, kelle andmeid 
taotletakse, ning süüteo raskust.

3a. Kui taotleval asutusel on alust arvata, et taotletavaid andmeid kaitsevad selle 
liikmesriigi immuniteedid ja privileegid, kus teenuse osutaja poole pöördutakse, või 
andmete säilitamine võib mõjutada selle liikmesriigi põhihuve, nagu riiklikku 
julgeolekut ja kaitset, küsib taotlev asutus enne Euroopa andmesäilitamismääruse 
tegemist selgitusi, sealhulgas konsulteerides kas otse või Eurojusti või Euroopa 
õigusalase koostöö võrgustiku kaudu asjaomase liikmesriigi pädevate asutustega. 
Taotlev asutus ei tee Euroopa andmesäilitamismäärust, kui ta leiab, et taotletavad 
andmed on selliste immuniteetide või privileegidega kaitstud või nende säilitamine 
võib mõjutada teise liikmesriigi põhihuve.

Artikkel 6a

Esindaja

1. Teenuse osutajad, kes pakuvad teenuseid liikmesriikides, mille jaoks käesolev 
määrus on siduv, kuid kelle tegevuskoht ei ole liidus, määravad 
kriminaalmenetluses elektroonilise teabe kogumise eesmärgil liikmesriikide 
pädevate asutuste tehtud Euroopa andmeesitamismääruste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruste vastuvõtmiseks, täitmiseks ja täitmise tagamiseks ühe 
esindaja. Esindaja tegevuskoht on ühes liikmesriikidest (mille jaoks on käesolev 
määrus siduv), kus teenuse osutaja oma teenuseid pakub.

2. Teenuse osutajad, kes pakuvad teenuseid liikmesriikides, mille jaoks käesolev 
määrus on siduv, kuid kelle tegevuskoht on liikmesriigis, mille jaoks käesolev 
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määrus ei ole siduv, määravad kriminaalmenetluses elektroonilise teabe kogumise 
eesmärgil liikmesriikide pädevate asutuste tehtud Euroopa andmeesitamismääruste 
ja Euroopa andmesäilitamismääruste vastuvõtmiseks, täitmiseks ja täitmise 
tagamiseks ühe esindaja. Esindaja tegevuskoht on ühes liikmesriikidest, mille jaoks 
on käesolev määrus siduv ja kus teenuse osutaja oma teenuseid pakub.

3. Teenuse osutajatel, kes kuuluvad kontserni, on võimalik määrata ühiselt üks 
esindaja.

4. Esindajale tehakse ülesandeks asjaomase teenuse osutaja nimel otsuste ja määruste 
vastuvõtmine, täitmine ja täitmise tagamine.

5. Kui esindaja on määratud, teavitab teenuse osutaja kirjalikult seda liikmesriiki, kus 
on tema esindaja tegevuskoht. Teavitus hõlmab esindaja määramist ja tema 
kontaktandmeid ning nende muudatusi.

6. Teavituses täpsustatakse määruses 1/58 osutatud liidu ametlik(ud) keel(ed), milles 
saab esindaja poole pöörduda. See hõlmab vähemalt üht selle liikmesriigi poolt 
aktsepteeritud ametlikku keelt, kus on esindaja tegevuskoht.

7. Liikmesriikidele käesoleva artikli kohaselt esitatav teave tehakse kättesaadavaks 
kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku spetsiaalsel 
internetilehel. Sellist teavet ajakohastatakse korrapäraselt.

8. Liikmesriigid tagavad, et määratud esindaja võib võtta vastutusele käesolevast 
määrusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui ta saab otsuseid ja 
määrusi, ilma et see piiraks teenuse osutaja vastutust ja kohtumenetlusi, mida võib 
tema suhtes algatada.

9. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva artikli rikkumise korral kohaldatavad 
karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 7 
Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse adressaadid

1. Euroopa andmeesitamismäärus ja Euroopa andmesäilitamismäärus adresseeritakse 
kriminaalmenetluses elektroonilise teabe kogumise eesmärgil otse ja samaaegselt

a) teenuse osutaja peamisesse tegevuskohta või, kui see on asjakohane, tema 
esindajale täitjariigis, kelle teenuse osutaja on kriminaalmenetluses tõendite 
kogumise eesmärgil määranud, ning 

b) täitevasutusele. 

1a. Liikmesriigid tagavad, et iga nende territooriumil tegevuskohta omav teenuse 
osutaja teatab asjaomasele liikmesriigile kirjalikult, kus on tema peamine 
tegevuskoht. Teavitus hõlmab kontaktandmeid ja nende muudatusi.
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1b. Liikmesriikidele lõike 1a kohaselt esitatav teave tehakse kättesaadavaks 
kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku spetsiaalsel 
internetilehel. Sellist teavet ajakohastatakse korrapäraselt. 

2.  ▐

3.  ▐

4.   ▐
Artikkel 7a

Euroopa ühine teabevahetussüsteem

1. Komisjon loob hiljemalt ... [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] turvaliste 
kanalitega Euroopa ühise teabevahetussüsteemi lubatud piiriüleseks suhtluseks, 
autentimiseks ning määruste ja taotletud andmete edastamiseks pädevate asutuste ja 
teenuse osutajate vahel. Pädevad asutused ja teenuse osutajad kasutavad seda 
süsteemi käesoleva määruse kohaldamisel. 

2. Komisjon tagab, et süsteem kindlustab asjakohase teabe tulemusliku, usaldusväärse 
ja sujuva vahetamise ning turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse kõrge 
taseme, samuti eraelu puutumatuse ja isikuandmete vajaliku kaitse kooskõlas 
määrusega (EL) 2018/1725, määrusega (EL) 2016/679, direktiiviga (EL) 2016/680 ja 
direktiiviga (EÜ) 2002/58. Selleks kasutatakse avatud ja üldkasutatavat nüüdisaegset 
e-allkirja- ja krüpteerimistehnoloogiat.

3. Kui teenuse osutajad või liikmesriigid on juba loonud spetsiaalsed süsteemid või 
muud turvalised kanalid õiguskaitse eesmärgil tehtavate teabenõuete käsitlemiseks, 
peab olema võimalik sellised süsteemid või kanalid Euroopa ühise 
teabevahetussüsteemiga ühendada.

Artikkel 8 

Euroopa andmeesitamismääruse ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus
1. Euroopa andmeesitamismäärus või Euroopa andmesäilitamismäärus edastatakse 

artiklis 7 määratletud adressaatidele artiklis 7a määratletud süsteemi kaudu Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
abil.

Taotlev või kinnitav asutus täidab I lisas toodud Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse või II lisas toodud Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse, allkirjastab 
selle ning kinnitab, et selle sisu on täpne ja õige.

2. Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus või Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistus edastatakse otse artiklis 7a määratletud süsteemi kaudu, mis võimaldab 
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adressaatidel luua kirjaliku jälje ja võimaldab adressaatidel kindlaks teha määruse 
ja taotleva asutuse ehtsuse.

3. Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus peab sisaldama kogu artikli 5 lõike 5 
punktides a–i loetletud teavet, sealhulgas piisavat teavet, mis võimaldab adressaatidel 
taotleva asutuse kindlaks teha ja temaga ühendust võtta, ning teavet esitatud andmete 
vastuvõtmiseks taotleva asutuse käsutuses olevate vahendite ja tehniliste liideste 
kohta või selle kohta, kust seda teavet leida.

4. Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus peab sisaldama kogu artikli 6 lõike 3 
punktides a–g loetletud teavet, sealhulgas piisavat teavet, mis võimaldab adressaatidel 
taotleva asutuse kindlaks teha ja temaga ühendust võtta.

5. Vajaduse korral tõlgitakse Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistus ühte täitjariigi ametlikku keelde või mõnda 
muusse keelde, mida täitjariik lõike 5a kohaselt sõnaselgelt aktsepteerib.

Artikkel 8a 

Abonendiandmeid ja IP-aadresse puudutava Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse 
täitmine, 

mille ainus eesmärk on isiku tuvastamine

1. Abonendiandmeid ja IP-aadresse puudutava Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistus, mille ainus eesmärk on isiku tuvastamine, adresseeritakse otse ja 
samaaegselt

a) teenuse osutaja peamisse tegevuskohta või asjakohasel juhul sinna, kus on tema 
esindaja tegevuskoht, ja

b) täitevasutusele.

Täitevasutuse samaaegne teavitamine ei peata teenuse osutaja lõikes 1 osutatud 
kohustusi.

2. Kui teenuse osutaja saab abonendiandmeid ja IP-aadresse puudutava Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse, mille ainus eesmärk on isiku tuvastamine, tagab 
ta, et taotletud andmed edastatakse võimalikult kiiresti ja hiljemalt 10 päeva jooksul 
pärast Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse saamist otse taotlevale asutusele 
või Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud õiguskaitseasutusele. 
Taotletud andmete edastamisel saadab teenuse osutaja teavitamise eesmärgil 
samaaegselt koopia edastatud andmetest täitevasutusele. 

3. Erakorralistel juhtudel edastab teenuse osutaja taotletud andmed põhjendamatu 
viivituseta hiljemalt 16 tunni jooksul alates Euroopa andmeesitamismääruse 
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tunnistuse saamisest. Taotletud andmete edastamisel teeb teenuse osutaja 
teavitamise eesmärgil samaaegselt andmed kättesaadavaks täitevasutusele.

4. Kui täitevasutus otsustab tugineda mõnele artikli 10a lõikes 1 loetletud 
põhjendusele, tegutseb ta võimalikult kiiresti ja hiljemalt lõigetes 1 või 2 osutatud 
tähtaegade jooksul ning teavitab oma otsusest viivitamata taotlevat asutust ja 
teenuse osutajat. Taotlev asutus kustutab asjaomased andmed. Kui taotletud 
andmeid ei ole veel taotlevale asutusele edastatud, jätab taotluse saanud teenuse 
osutaja andmed edastamata.

5. Kui Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus on vormi või sisu osas mittetäielik, 
sisaldab ilmselgeid vigu või ei sisalda selle tunnistuse täitmiseks piisavalt teavet, 
teavitab teenuse osutaja sellest põhjendamatu viivituseta taotlevat asutust ja 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud täitevasutust ja küsib 
taotlevalt asutuselt selgitusi või vajaduse korral parandusi, kasutades III lisas 
esitatud vormi. Taotlev asutus vastab viivitamatult ja hiljemalt viie päeva jooksul. 
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu ei kohaldata enne, kui selgitused on esitatud. Kui 
taotlevalt asutuselt vastust ei saada, loetakse määrus kehtetuks.

6. Kui teenuse osutaja ei saa oma kohustusi täita vääramatu jõu tõttu või kui täitmine 
on teenuse osutajast sõltumatutel põhjustel de facto võimatu, eelkõige seetõttu, et 
isik, kelle andmeid taotletakse, ei ole tema klient, või kuna andmed kustutai enne 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse saamist, teavitab teenuse osutaja sellest 
põhjendamatu viivituseta Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud 
taotlevat asutust ja täitevasutust ning esitab põhjendused, kasutades III lisas 
esitatud vormi. Kui asjaomased tingimused on täidetud, võtab taotlev asutus 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse tagasi ning teavitab adressaate oma 
otsusest. 

7. Kui teenuse osutaja ei esita muudel põhjustel, sealhulgas tehnilistel või 
operatiivsetel põhjustel üldse või ammendavalt taotletud andmeid või ei esita neid 
tähtaja jooksul, teavitab ta Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud 
taotlevat asutust ja täitevasutust põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt lõigetes 1 ja 
2 sätestatud tähtaegade jooksul selle põhjustest, kasutades III lisas esitatud vormi. 
Taotlev asutus vaatab määruse teenuse osutaja esitatud teabe alusel läbi ja määrab 
vajaduse korral adressaatidele uue tähtaja. Kui teenuse osutaja leiab, et Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistust ei saa täita, sest juba ainuüksi Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuses esitatud teabest on ilmne, et see on ilmselgelt 
kuritahtlik või see läheb määruse eesmärgist kaugemale, saadab teenuse osutaja III 
lisas esitatud vormi ka Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud 
taotlevale asutusele ja täitevasutusele, mis toimib taotletud andmete edastamist 
peatava meetmena. Sellisel juhul võib täitevasutus küsida taotlevalt asutuselt otse 
või Eurojusti või Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu Euroopa 
andmeesitamismääruse kohta selgitusi. Taotlev asutus peab vastama viivitamatult 
ja hiljemalt viie päeva jooksul. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu ei kohaldata enne, 
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kui selgitused on esitatud. Kui taotlev asutus ei ole vastanud, loetakse määrus 
kehtetuks.

8. Kui teenuse osutaja nõutud andmeid viivitamata lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt ei esita, 
säilitab ta taotletud andmeid, kui see on võimalik. Säilitamise nõue kehtib seni, kuni 
andmed on esitatud või kuni Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus tühistatakse või 
kehtetuks tunnistatakse.

Artikkel 9 

Andmeliiklus- või sisuandmeid puudutava Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse 
täitmine

- 1a. Andmeliiklus- või sisuandmeid puudutava Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistus adresseeritakse otse ja samaaegselt

a) teenuse osutaja peamisse tegevuskohta või asjakohasel juhul sinna, kus on tema 
esindaja tegevuskoht, ja

b) täitevasutusele.1. Andmeliiklus- või sisuandmeid puudutava Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse kättesaamisel võtab teenuse osutaja viivitamata 
meetmeid andmete säilitamiseks. 

1a. Kui täitevasutus otsustab ühele artiklis 10a sätestatud põhjendusele tuginedes 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse täitmisest keelduda, tegutseb ta 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse saamist ning teavitab sellisest otsusest 
viivitamata taotlevat asutust ja teenuse osutajat. 2. Erakorralistel juhtudel, kui 
täitevasutus otsustab ühele artiklis 10a sätestatud põhjendusele tuginedes Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse täitmisest keelduda, tegutseb ta võimalikult 
kiiresti ja hiljemalt 16 tunni jooksul alates Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse 
saamisest ning teavitab sellisest otsusest viivitamata taotlevat asutust ja teenuse 
osutajat.

2a. Kui taotleva riigi suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1 või 
lõikes 2 viidatud menetlust, edastab teenuse osutaja taotletud andmed alles pärast 
täitevasutuselt selgesõnalise kirjaliku loa saamist. Selleks hindab täitevasutus 
taotleva asutuse määrust nõuetekohase hoolsusega ja kontrollib eelkõige artikli 10a 
kohaseid tunnustamata või täitmata jätmise põhjendusi, enne kui ta annab lõigetes 
1a ja 2 sätestatud tähtaegade jooksul oma kirjaliku nõusoleku. 

2b. Kui täitevasutus ei ole lõigetes 1a ja 2 osutatud ajavahemiku jooksul tuginenud 
ühelegi artiklis 10a loetletud põhjendusele, tagab teenuse osutaja, kellele määrus on 
adresseeritud, taotletud andmete viivitamatu edastamise otse taotlevale asutusele või 
õiguskaitseasutusele, nagu on osutatud Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuses, ilma et see piiraks lõike 2a kohaldamist.

2c. Kui täitevasutusel ei ole konkreetsel juhul võimalik lõikes 1 või 2 sätestatud tähtajast 
kinni pidada, teavitab ta sellest põhjendamatu viivituseta taotlevat asutust ja teenuse 
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osutajat mis tahes viisil, esitades viivituse põhjused ja hinnangulise aja, mis on 
vajalik otsuse tegemiseks.

3. Kui ▌Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus on vormi või sisu osas mittetäielik, 
sisaldab ilmselgeid vigu või ei sisalda selle tunnistuse täitmiseks piisavalt teavet, 
teavitab teenuse osutaja sellest põhjendamatu viivituseta taotlevat asutust ja Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud täitevasutust ja küsib taotlevalt asutuselt 
selgitusi või vajaduse korral parandusi, kasutades III lisas esitatud vormi. Taotlev 
asutus vastab viivitamatult ja hiljemalt viie päeva jooksul. Lõigetes 1a ja 2 sätestatud 
tähtaegu ei kohaldata enne, kui selgitused on esitatud. Kui taotlev asutus ei ole 
vastanud, loetakse määrus kehtetuks.

4. Kui teenuse osutaja ei saa oma kohustusi täita vääramatu jõu tõttu või kui täitmine on 
▌teenuse osutajast ▌sõltumatutel põhjustel de facto võimatu, eelkõige seetõttu, et isik, 
kelle andmeid taotletakse, ei ole tema klient, või kuna andmed kustutati enne Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse saamist, teavitab teenuse osutaja sellest 
põhjendamatu viivituseta Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud 
taotlevat asutust ja täitevasutust ning esitab põhjendused, kasutades III lisas esitatud 
vormi. Kui asjaomased tingimused on täidetud, võtab taotlev asutus Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse tagasi ning teavitab adressaate oma otsusest. 

5. Kui teenuse osutaja ei esita muudel põhjustel, sealhulgas tehnilistel või operatiivsetel 
põhjustel üldse või ammendavalt taotletud andmeid või ei esita neid tähtaja jooksul, 
teavitab ta taotlevat asutust ja Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud 
täitevasutust põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt lõigetes 1a ja 2 sätestatud 
tähtaegade jooksul selle põhjustest, kasutades III lisas esitatud vormi. Taotlev asutus 
vaatab määruse teenuse osutaja esitatud teabe alusel läbi ja määrab ▌vajaduse korral 
adressaatidele uue tähtaja.

Kui teenuse osutaja leiab, et Euroopa andmeesitamismääruse tunnistust ei saa täita, 
sest juba ainuüksi Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses esitatud teabest on 
ilmne, et ▌see on ilmselgelt kuritahtlik või see läheb määruse eesmärgist kaugemale, 
saadab teenuse osutaja III lisas esitatud vormi ka taotlevale asutusele ja Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuses osutatud täitevasutusele, mis toimib taotletud 
andmete edastamist peatava meetmena. Sellisel juhul võib pädev täitevasutus küsida 
taotlevalt asutuselt otse või Eurojusti või Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 
kaudu Euroopa andmeesitamismääruse kohta selgitusi. Taotlev asutus vastab 
viivitamatult ja hiljemalt viie päeva jooksul. Lõigetes 1a ja 2 sätestatud tähtaegu ei 
kohaldata enne, kui selgitused on esitatud. Kui taotlev asutus ei ole vastanud, 
loetakse määrus kehtetuks.

6. Lõigetes 1, 1a, 2, 2b, 2c, 3, 4 ja 5 osutatud menetluse jooksul säilitab teenuse osutaja 
taotletud andmeid, kui see on võimalik. Säilitamise nõue kehtib seni, kuni andmed on 
esitatud või kuni Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus tühistatakse või 
kehtetuks tunnistatakse.
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Artikkel 10 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmine

- 1a. Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus adresseeritakse otse ja samaaegselt

a) teenuse osutaja peamisse tegevuskohta või asjakohasel juhul sinna, kus on tema 
esindaja tegevuskoht, ja

b) täitevasutusele.

Täitevasutuse samaaegne teavitamine ei peata teenuse osutaja lõikes 1 osutatud 
kohustusi.

1. Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kättesaamisel võtab teenuse osutaja 
viivitamata meetmeid taotletud andmete säilitamiseks. Säilitamise nõue lõpeb 60 
päeva pärast, välja arvatud juhul, kui taotlev asutus kinnitab, et algatatud on järgnev 
andmete esitamise taotlus. Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust võib 
pikendada veel 30 päeva võrra üksnes juhul, kui see on vajalik andmete 
asjakohasuse täiendavaks hindamiseks. 

2. Kui taotlev asutus esitab lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul järgmise Euroopa 
andmeesitamismääruse, ▌säilitab teenuse osutaja andmeid nii kaua, kui see on 
vajalik kõnealuse Euroopa andmeesitamismääruse täitmiseks vastavalt artiklile 8a 
või 9. 

3. Kui säilitamine ei ole enam vajalik, teavitab taotlev asutus sellest adressaate 
põhjendamatu viivituseta ja andmete säilitamise nõue lõpeb koheselt.

4. Kui Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus on vormi või sisu osas mittetäielik, 
sisaldab ilmselgeid vigu või ei sisalda selle tunnistuse täitmiseks piisavalt teavet, 
teavitab teenuse osutaja sellest põhjendamatu viivituseta taotlevat asutust ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuses osutatud täitevasutust ja küsib taotlevalt 
asutuselt selgitusi või vajaduse korral parandusi, kasutades III lisas esitatud vormi. 
Taotlev asutus vastab viivitamatult ja hiljemalt viie päeva jooksul. Adressaadid 
tagavad vajalike selgituste saamise, et teenuse osutaja saaks täita oma lõigetes 1, 2 ja 
3 sätestatud kohustusi. Kui taotlev asutus ei ole vastanud, loetakse määrus kehtetuks.

5. Kui teenuse osutaja ei saa oma kohustust täita vääramatu jõu tõttu või kui täitmine on 
▌teenuse osutajast ▌sõltumatutel põhjustel de facto võimatu, eelkõige seetõttu, et isik, 
kelle andmeid taotletakse, ei ole tema klient, või kuna andmed on kustutatud enne 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse saamist, teavitab teenuse osutaja 
sellest põhjendamatu viivituseta taotlevat asutust ja Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuses osutatud täitevasutust ning esitab põhjendused, kasutades III lisas esitatud 
vormi. Kui asjaomased tingimused on täidetud, võtab taotlev asutus Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse tagasi ning teavitab adressaate oma otsusest.

6. Kui teenuse osutaja ei säilita taotletud teavet muudel kui III lisa vormis loetletud 
põhjustel, sealhulgas tehnilistel või operatiivsetel põhjustel, teavitab teenuse osutaja 
taotlevat asutust ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuses osutatud 
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täitevasutust põhjendamatu viivituseta selle põhjustest, kasutades III lisas esitatud 
vormi. Taotlev asutus vaatab määruse teenuse osutaja esitatud põhjenduste alusel läbi. 

Kui teenuse osutaja leiab, et Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust ei saa 
täita, sest juba ainuüksi Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuses esitatud 
teabest on ilmne, et ▌see on ilmselgelt kuritahtlik või see läheb määruse eesmärgist 
kaugemale, saadab teenuse osutaja III lisas esitatud vormi ka taotlevale asutusele 
ja Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuses osutatud täitevasutusele. Sellisel 
juhul võib pädev täitevasutus küsida taotlevalt asutuselt otse või Eurojusti või 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu Euroopa andmesäilitamismääruse 
kohta selgitusi. Taotlev asutus vastab viivitamatult ja hiljemalt viie päeva jooksul. 
Lõikes 1 sätestatud tähtaega ei kohaldata enne, kui selgitused on esitatud. Kui 
taotlev asutus ei ole vastanud, loetakse määrus kehtetuks. 

Artikkel 10a
Tunnustamata ja täitmata jätmise põhjendused

1. Ilma et see piiraks artikli 1 lõike 2 kohaldamist, keeldutakse Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse tunnustamisest ja täitmisest, kui täitevasutus on 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistust hinnanud ja kui

a) Euroopa andmeesitamismääruse tegemise tingimused, mis on sätestatud 
käesoleva määruse artiklis 5, ei ole täidetud;

b) Euroopa andmeesitamismääruse täitmine oleks vastuolus ne bis in idem 
põhimõttega;

c) on piisavalt alust arvata, et Euroopa andmeesitamismääruse täitmine oleks 
vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklist 6 ja hartast tulenevate liikmesriigi 
kohustustega; või

d) täitjariigi õiguses on ette nähtud immuniteet, privileeg või reeglid, mis 
puudutavad kriminaalvastutuse kindlakstegemist või piiramist seoses 
ajakirjandusvabaduse ja sõnavabadusega muudes meediakanalites ning mille 
tõttu on Euroopa andmeesitamismäärust täita võimatu.

2. Lisaks lõikele 1 võib täitevasutus andmeliiklusandmete või sisuandmete kohta välja 
antud Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse tunnustamisest ja täitmisest 
keelduda, kui
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a) Euroopa andmeesitamismääruse täitmine kahjustaks riigi olulisi 
julgeolekuhuve, ohustaks teabeallikat või tooks kaasa luuretegevusega seotud 
teatava salastatud teabe kasutamise;

b) Euroopa andmeesitamismäärus on seotud kuriteoga, mis on väidetavalt toime 
pandud väljaspool taotleva riigi territooriumi ja täielikult või osaliselt 
täitjariigi territooriumil, ning tegu, millega seoses Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistus välja anti, ei ole täitjariigi õiguse kohaselt 
kuritegu; c) Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse väljaandmise 
aluseks olev tegu ei ole täitjariigi õiguse kohaselt süütegu, välja arvatud juhul, 
kui see puudutab tegu, mis on loetletud IIIa lisas esitatud süüteo 
kategooriates, ja mille taotlev asutus on Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistusele märkinud, ning kui sellise teo toimepanemine on taotlevas riigis 
karistatav vabadusekaotusega või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat;

d) Euroopa andmeesitamismääruse täitmine on täitjariigi õiguse kohaselt 
piiratud süütegude loetelu või kategooriatega või süütegudega, mis on 
karistatavad kõrgema künnise alusel; või

e) Euroopa andmeesitamismääruse täitmine läheks vastuollu kohaldatavate 
kolmanda riigi õigusaktidega, mis keelavad asjaomaste andmete avaldamise.

3. Lõike 2 punkti e kohaldatakse artiklis 14a sätestatud korras.

4. Kui Euroopa andmeesitamismäärus puudutab maksude, sh tollimaksude, tolli- ja 
rahavahetustehingutega seotud süütegu, ei tohi täitevasutus tunnustamisest ega 
täitmisest keelduda põhjusel, et täitjariigi õiguses ei ole samasuguseid tolli- või muid 
makse kehtestatud või et maksud, sh tollimaksud, tolli- ja rahavahetustehingud ei 
ole reguleeritud samamoodi nagu taotleva riigi õiguses.

5. Enne kui täitevasutus otsustab, kas jätta Euroopa andmeesitamismäärus käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel täielikult või osaliselt tunnustamata või 
täitmata, konsulteerib ta asjakohasel viisil taotleva asutusega ja palub vajaduse 
korral taotleval asutusel esitada talle viivitamata kogu vajalik teave.

6. Lõike 1 punktis d osutatud juhul ja kui privileegi või immuniteedi äravõtmise õigus 
on täitjariigi asutusel, taotleb täitevasutus viivitamata selle õiguse kasutamist. Kui 
privileegi või immuniteedi äravõtmise õigus on teise riigi asutusel või 
rahvusvahelisel organisatsioonil, taotleb taotlev asutus selle õiguse kasutamist 
asjaomaselt asutuselt.
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7. Kui täitevasutus kasutab mõnd käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 loetletud 
tunnustamata või täitmata jätmise põhjendustest, teavitab ta taotlevat asutust III 
lisas esitatud vormi kasutades.

Artikkel 11 
Kasutajateave ja konfidentsiaalsus

1. Teenuse osutaja teavitab isikut, kelle andmeid taotletakse, põhjendamatu viivituseta. 
Et tagada Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse ning esitatud või säilitatud andmete 
konfidentsiaalsus, salastatus ja terviklus, võtab teenuse osutaja kehtivatele 
normidele vastavad vajalikud operatiiv- ja tehnilised meetmed.

1a. Kui see on vajalik ja proportsionaalne, et mitte takistada asjaomast 
kriminaalmenetlust ja et kaitsta teise isiku põhiõigusi, võttes nõuetekohaselt arvesse 
meetme mõju selle isiku põhiõigustele, kelle andmeid taotletakse, võib taotlev asutus 
kohtumääruse alusel nõuda, et teenuse osutaja hoiduks teavitamast isikut, kelle 
andmeid taotletakse. Kohtumäärust põhjendatakse nõuetekohaselt ning selles 
täpsustatakse konfidentsiaalsuskohustuse kestus ja see vaadatakse korrapäraselt 
läbi.

2. Juhul kui taotlev asutus on kohtumääruse alusel nõudnud, et adressaadid ei teavitaks 
isikut, kelle andmeid taotletakse, teavitab taotlev asutus põhjendamatu viivituseta 
andmete esitamisest või säilitamisest isikut, kelle andmeid Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistusega taotletakse. Teavitamist võib edasi lükata nii kaua, kui on vajalik ja 
proportsionaalne, et vältida asjaomase kriminaalmenetluse takistamist, võttes arvesse 
kahtlustatava ja süüdistatava õigusi ning piiramata kaitseõigusi ja tõhusate 
õiguskaitsevahendite kasutamist.

3. Isiku teavitamisel annab taotlev asutus teavet ka artiklis 17 osutatud kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kohta.

Artikkel 11a
Saadud teabe kasutamise piirangud

Kooskõlas käesoleva määrusega saadud elektroonilist teavet ei kasutata muudel 
menetluseesmärkidel kui need, milleks teave käesoleva määruse kohaselt saadi, välja arvatud 
juhul, kui isiku elu või kehaline puutumatus on otseselt ohus. 

Artikkel 11b
Elektroonilise teabe kustutamine

1. Elektrooniline teave, mis on saadud käesolevat määrust rikkudes, kustutatakse 
põhjendamatu viivituseta.

2. Elektrooniline teave, mis ei ole enam vajalik üheski selle menetluse etapis, mille 
jaoks teave esitati või säilitati, sealhulgas võimalikud edasikaebused, kustutatakse 
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põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui see mõjutaks kahtlustatava või 
süüdistatava isiku kaitseõigusi. Elektroonilise teabe säilitamise vajaduse 
hindamiseks seatakse sisse korrapärane läbivaatamine.

3. Isikut, kelle andmeid taotleti, teavitatakse kustutamisest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 11c

Elektroonilise teabe kohtumenetluses kasutamise lubatavus

Elektroonilist teavet, mis on saadud käesolevat määrust rikkudes, sealhulgas juhul, kui 
käesolevas määruses sätestatud kriteeriumid ei ole täidetud, ei ole lubatud kohtus kasutada. 
Elektroonilist teavet ei ole lubatud kohtus kasutada ka siis, kui teave saadi enne artiklis 10a 
(uus) loetletud tunnustamata jätmise põhjenduse kasutamist.

Artikkel 12

Kulude hüvitamine

Kui teenuse osutaja seda nõuab, hüvitab taotlev riik teenuse osutaja kantud ning Euroopa 
andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse täitmisega seotud 
põhjendatud kulud. Praktilistel põhjustel võib teenuse osutaja nõuda ▌kulude hüvitamist 
täitjariigilt. Kui teenuse osutaja otsustab nõuda kulude hüvitamist täitjariigilt, hüvitab 
taotlev riik täitjariigile nimetatud kulud. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
hüvitamisreeglitest, mille komisjon avalikustab.

3. peatükk. Karistused, läbivaatamise kord ja õiguskaitsevahendid

Artikkel 13

Karistused

1. Liikmesriigid kehtestavad ▌õigusnormid käesoleva määruse artiklites 8a, 9, 10 ja 11 
sätestatud kohustuste eiramise korral liikmesriigi territooriumil asuvatele teenuse 
osutajatele määratavate ▌karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise 
tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Liikmesriigisiseste õigusaktidega kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni nimetatud normidest ja meetmetest viivitamata ning teavitavad 
teda viivitamata nende hilisematest muudatustest.

1a. Ilma et see piiraks andmekaitsekohustuste kohaldamist, ei peeta teenuse osutajaid 
liikmesriikides vastutavaks tagajärgede eest, mis tulenevad Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa andmesäilitamismääruse 
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tunnistuse täitmisest.

Artikkel 14 

Täitemenetlus

1. Kui teenuse osutaja Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistusega seotud nõudeid tähtaja jooksul ei täida, 
esitamata põhjendusi, ja kui täitevasutus ei ole tuginenud ühelegi tunnustamata või 
täitmata jätmise põhjendusele, millele on osutatud artiklis 10a, võib taotlev asutus 
nõuda Euroopa andmeesitamismääruse ▌või Euroopa andmesäilitamismääruse 
täitmisele pööramist täitjariigi pädevalt asutuselt. 

2. ▐

3. Täitevasutus nõuab teenuse osutajalt ametlikult asjaomase kohustuse täitmist, 
teavitades teenuse osutajat võimalusest täitmine artiklites 8a, 9 ja 10 loetletud alustel 
vaidlustada ning nõuete täitmata jätmise korral kohaldatavatest karistustest, ja määrab 
täitmise või vaidlustamise tähtaja.

4. ▐

5. ▐ 

6. Teenuse osutaja vastuväite korral teeb täitevasutus teenuse osutaja esitatud teabe ja 
vajaduse korral taotlevalt asutuselt ▌saadud lisateabe alusel otsuse, kas määrus tuleb 
täita või jätta see tunnustamata. Täitevasutus annab oma otsusest põhjendamatu 
viivituseta teenuseosutajale ja taotlevale asutusele teada. 

7. ▐
8. ▐

9. Kui täitevasutus saab teenuse osutajalt andmeid, edastab ta need põhjendamatu 
viivituseta taotlevale asutusele. 

10. Kui teenuse osutaja oma kohustusi ei täida, ▌ määrab täitevasutus kooskõlas 
artikliga 13 karistuse. Trahvi määramise otsuse vastu on kättesaadavad tõhusad 
õiguskaitsevahendid.

Artikkel 14a

Läbivaatamise kord kolmandate riikide õigusaktidest tuleneva kohustuste vastuolu 
korral

1. Kui teenuse osutaja või täitevasutus on seisukohal, et Euroopa 
andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse täitmine oleks 
vastuolus kolmanda riigi kohaldatavate õigusaktidega, mis keelavad asjaomaste 
andmete avalikustamise, teavitab ta taotlevat asutust ja asjaomaseid adressaate 
põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 10 päeva jooksul alates määruse saamisest. 
Sellisel juhul määruse täitmine peatatakse.
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2. Sellises teates tuleb esitada kõik olulised üksikasjad kolmanda riigi õigusakti, selle 
kõnealusel juhul kohaldatavuse ja vastuolulise kohustuse laadi kohta.

3. Taotleva riigi pädev asutus vaatab Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse läbi ja teavitab sellest adressaate kümne päeva jooksul 
pärast teate kättesaamist järgmiste kriteeriumide alusel:

a) huvid, mida kolmanda riigi asjaomase õigusaktiga kaitstakse, sealhulgas 
põhiõigused ja muud huvid, mis takistavad andmete avaldamist, eriti 
kolmanda riigi riiklikud julgeolekuhuvid;

b) see, mil määral on määruse tegemise aluseks olev kriminaalasi seotud taotleva 
riigi ja kolmanda riigi jurisdiktsiooniga, millele osutavad muu hulgas

i) selle isiku asukoht, kodakondsus ja elukoht, kelle andmeid taotletakse, 
ja/või ohvri(te) asukoht, kodakondsus ja elukoht;

ii) koht, kus kõnealune kuritegu toime pandi;

c) see, mil määral on teenuse osutaja ja asjaomane kolmas riik seotud; 
d) taotleva riigi huvid asjaomase elektroonilise teabe hankimisel, lähtudes 

süüteo raskusest ja elektroonilise teabe viivitamatu saamise tähtsusest;
e) võimalikud tagajärjed adressaatidele, sealhulgas karistused, mida võib 

teenuse osutajale määrata kolmanda riigi õiguse kohaselt, kui Euroopa 
andmeesitamismäärust või Euroopa andmesäilitamismäärust täidetakse.

4. Kriteeriumide jõustamiseks peab taotlev asutus kümne päeva jooksul pärast teate 
saamist määruse vajaduse korral tühistama, selle jõusse jätma või seda kohandama. 
Selleks nõuab taotlev asutus kolmanda riigi pädevalt asutuselt kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2016/680 kohaldatava õiguse kohta selgitusi, kuivõrd see ei takista 
käesolevas määruses ette nähtud tähtaegadest kinnipidamist. Tühistamise korral 
teavitab taotlev asutus sellest adressaate viivitamata.

5. Kui taotlev asutus otsustab määruse jõusse jätta, teavitab ta oma otsusest adressaate. 
Võttes nõuetekohaselt arvesse taotleva asutuse otsust ja pärast kolmanda riigi pädeva 
asutusega konsulteerimist kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/680, kuivõrd see ei takista 
käesolevas määruses ette nähtud tähtaegadest kinnipidamist, teeb täitevasutus kümne 
päeva jooksul alates taotleva asutuse otsuse saamisest lõikes 3 loetletud kriteeriumide 
alusel lõpliku otsuse ning teavitab oma lõplikust otsusest taotlevat asutust, teenuse 
osutajat ja kolmanda riigi pädevat asutust. 

6. Artiklis 14a osutatud menetluse kestuse ajal säilitab teenuse osutaja taotletud 
andmed.

Artikkel 15 

▐

Artikkel 16
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▐

Artikkel 17

Tõhusad õiguskaitsevahendid

1. Isikutel, kelle andmeid on Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse abil taotletud, on ▌õigus selliste määruste vastu 
tõhusatele õiguskaitsevahenditele, ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2016/680 ja 
määruse (EL) 2016/679 kohaselt kättesaadavate õiguskaitsevahendite kasutamist.

2. ▐

3. Õigust tõhusale õiguskaitsevahendile kasutatakse taotleva riigi või täitjariigi kohtus 
kooskõlas asjaomase riigisisese õigusega ning sellega kaasneb õigus vaidlustada 
meetme õiguspärasus, sealhulgas selle vajalikkus ja proportsionaalsus.

3a. Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse tegemise 
sisulised põhjused vaidlustatakse taotlevas riigis, ilma et see piiraks põhiõiguste 
tagamist täitjariigis.

4. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, võtavad taotlev asutus ja täitevasutus 
asjakohased meetmed, mis tagavad, et riigisiseses õiguses sätestatud 
õiguskaitsevahendite kasutamise võimaluste kohta antakse teavet – sealhulgas selle 
kohta, millal selliseid õiguskaitsevahendeid saab kohaldada – õigeaegselt, ning et 
neid võimalusi saab tõhusalt kasutada.

5. Õiguskaitsevahendite kasutamisel kohaldatakse samu tähtaegu ja muid tingimusi nagu 
sarnaste riigisiseste juhtumite korral ning viisil, mis tagab nende õiguskaitsevahendite 
tõhususe asjaomaste isikute jaoks.

6. ▐

Artikkel 18
▐

5. peatükk. Lõppsätted 

Artikkel 19

Järelevalve ja aruandlus

1. Komisjon koostab hiljemalt ... [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] 
käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju seireks üksikasjaliku kava. 
Seirekavas sätestatakse andmete ja muu vajaliku teabe kogumise vahendid ja sagedus. 
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Selles sätestatakse, milliseid meetmeid peavad komisjon ja liikmesriigid andmete ning 
muu teabe kogumiseks ja analüüsimiseks võtma.

2. Igal juhul koguvad liikmesriigid asjakohastelt asutustelt kõikehõlmavat statistikat ja 
säilitavad seda. Eelmise kalendriaasta kohta kogutud andmed saadetakse komisjonile 
iga aasta 31. märtsiks ja need sisaldavad järgmist:

a) väljaantud Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuste arv taotletud andmete liigi, adressaatide 
ja olukorra (erakorraline või mitte) kaupa;

aa) nende Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste arv, mis on välja antud 
erakorralise juhtumiga seotud erandite (sh üksikasjad asjaolude ja võimalike 
väljundite kohta) alusel; 

ab) nende Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuste arv, mis on välja antud, kasutades 
taotleva asutuse õigust nõuda kooskõlas artikli 11 lõikega 1a, et teenuse 
osutaja hoiduks teavitamast isikut, kelle andmeid taotletakse, sealhulgas 
teave asjaolude kohta ja võimalik hilisem teavitamine vastavalt artikli 11 
lõikele 2;

b) täidetud ja täitmata Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuste arv taotletud andmete liigi, adressaatide 
ja olukorra (erakorraline või mitte) kaupa;

ba) tunnustamata või täitmata jäetud Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuste arv taotletud andmete liigi, adressaatide, olukorra (erakorraline 
või mitte) ning tunnustamata või täitmata jätmise põhjenduse kaupa;

c) täidetud Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste kohta keskmine aeg, mis 
kulus taotletud andmete saamiseks alates Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse väljaandmisest kuni andmete saamiseni, taotletud andmete liigi, 
adressaatide ja olukorra (erakorraline või mitte) kaupa;

ca) täidetud Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuste kohta keskmine aeg, 
mis kulus Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusele järgnevaks 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse menetluseks alates Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse väljaandmisest kuni Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse väljaandmiseni, taotletud andmete liigi ja 
adressaatide kaupa;

d) ▐;

e) taotletud andmete liigi kaupa Euroopa andmeesitamismääruste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruste vastu kasutatud õiguskaitsevahendite arv taotlevas 
riigis ja täitjariigis;
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f) kooskõlas artikliga 13 määratud karistused taotletud andmete liigi, 
adressaatide, olukorra (erakorraline või mitte) ja karistuste summa kaupa;

g) ülevaade kuludest, mille hüvitamist on teenuse osutaja Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse ja Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuse täitmisega seoses nõudnud, ning kuludest, mille taotlevad 
asutused on hüvitanud;

h) algatatud täitemenetluste arv taotletud andmete liigi, adressaatide, olukorra 
(erakorraline või mitte) ja lõppväljundi kaupa.

2a. Komisjon avaldab iga aasta 30. juuniks lõikes 2 osutatud andmeid sisaldava 
koondvormis aruande, milles teave esitatakse liikmesriikide kaupa.

Artikkel 20

▐

Artikkel 21

▐

Artikkel 22

Teavitamine

1. Hiljemalt ... [12 kuud enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] teavitab 
iga liikmesriik komisjoni järgmisest:

a) asutused, kes on tema riigisisese õiguse kohaselt pädevad tegema ja/või kinnitama 
Euroopa andmeesitamismäärusi ja Euroopa andmesäilitamismäärusi vastavalt 
artiklile 4;

b) täitevasutus ▌, kellele on ▌Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistus edastatud Euroopa andmeesitamismääruste ja 
Euroopa andmesäilitamismääruste täitmiseks või täitmisele pööramiseks;

ba) kui teenuse osutajad või liikmesriigid on õiguskaitse eesmärgil esitatud 
andmetaotluste käsitlemiseks juba loonud spetsiaalsed süsteemid või muud 
turvalised kanalid, siis vahendid ja tehnilised liidesed, mis on pädevate asutuste 
käsutuses, et saada andmeid või pääseda juurde andmetele, mis on esitatud artiklis 
7a osutatud süsteemiga ühendamiseks. 

c) ▐

1a. Teenuse osutajad, kelle on tegevuskoht rohkem kui ühes liikmesriigis, annavad 
komisjonile samaks kuupäevaks teada, milline on liidus nende peamine 
tegevuskoht.
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2. Komisjon avalikustab käesoleva artikli kohaselt saadud teabe kas spetsiaalsel 
veebisaidil või nõukogu otsuse 2008/976/JSK21 artiklis 9 osutatud kriminaalasjades 
tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidil.

Artikkel 23

Seos Euroopa uurimismääruse ja vastastikuse õigusabi menetlusega

Liikmesriikide asutused võivad endiselt teha Euroopa uurimismäärusi kooskõlas direktiiviga 
2014/41/EL või kasutada olemasolevat vastastikuse õigusabi menetlust, et koguda 
elektroonilist teavet, mis kuuluks ka käesoleva määruse kohaldamisalasse.
 

Artikkel 24

Hindamine

Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] hindab 
komisjon määrust ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse 
toimimist käsitleva aruande, mis sisaldab hinnangut eelkõige selliste juhtumite arvu kohta, 
mille puhul kohaldati kooskõlas artikli 9 lõikega 2 erakorralise juhtumiga seotud erandit ja 
kooskõlas artikliga 11 kasutajateabe põhimõttest tehtavat erandit. Aruandele lisatakse 
hinnang Euroopa ühise teabevahetussüsteemi toimimise kohta ja hinnang selle kohta, 
kuidas on käesolev määrus toiminud seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2014/41/EL. Hindamine viiakse läbi kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja kõnealuse aruande koostamiseks.

Artikkel 25

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Seda kohaldatakse alates [18 kuud pärast jõustumist].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas 
aluslepingutega.

Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

21 Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsus 2008/976/JSK Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta 
(ELT L 348, 24.12.2008, lk 130).



PE642.987v01-00 46/60 RR\1220560ET.docx

ET

president eesistuja



RR\1220560ET.docx 47/60 PE642.987v01-00

ET

I LISA

EUROOPA ANDMEESITAMISMÄÄRUSE TUNNISTUS
ELEKTROONILISE TEABE ESITAMISEKS

Määruse (EL) ...1 kohaselt tuleb Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus adresseerida selle 
täitmiseks otse ja üheaegselt teenuse osutajale ja täitvale asutusele. Kui andmeid ei esitata, 
peab adressaat Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse saamisel taotletud andmeid 
säilitama, välja arvatud juhul, kui tunnistuses esitatud teave ei võimalda neid andmeid 
tuvastada. Säilitamise nõue kehtib andmete esitamiseni või kuni taotlev asutus või asjakohasel 
juhul täitevasutus teatab, et andmeid ei ole enam vaja säilitada ega esitada.
Adressaadid peavad võtma vajalikud meetmed, et tagada Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse ning esitatavate ja säilitatavate andmete konfidentsiaalsus.

A OSA.
Taotlev riik: …………………………………………………………………………………..
NB! Taotleva asutuse või ametiisiku andmed tuleb esitada lõpus (E ja F osas)
Adressaadid (märkige asjakohane ruut ristiga):
– teenuse osutaja või, kui see on asjakohane, tema esindaja:
– täitevasutus:
      
B OSA. Tähtajad
Taotletud andmed tuleb esitada (märkige asjakohane ruut ristiga ja vajaduse korral täitke):
□ hiljemalt kümne päeva pärast, kui täitev asutus ei ole tuginenud ühelegi tunnustamata ega 
täitmata jätmise põhjendusele;
□ hiljemalt 16 tunni jooksul, kui tegemist on erakorralise juhtumiga ja kui täitevasutus ei ole 
tuginenud ühelegi tunnustamata ega täitmata jätmise põhjendusele;
– vahetu oht isiku elule või kehalisele puutumatusele. Põhjendus:
▐ 

C OSA. Kasutajateave
Palun arvestage, et (vajaduse korral märkige ristiga):
□ teenuse osutaja peab kohtumääruse alusel hoiduma teavitamast isikut, kelle andmeid 
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistusega taotletakse. Põhjendus: ...

D OSA. Elektrooniline teave, mis tuleb esitada

i) Käesolev Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus on seotud järgmisega (märkige 
asjakohased ruudud ristiga):
□ abonendiandmed ▐:
□ kasutaja/abonendi nimi, aadress, sünniaeg, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber) 
ja muu isiku identiteedi seisukohast oluline teave
□ esmaregistreerimise kuupäev ja kellaaeg, registreerimise liik, lepingu koopia, isikusamasuse 
kontrollimise viis registreerimisel, abonendi esitatud dokumentide koopiad
□ teenuse liik, sealhulgas identifikaator (telefoninumber, ▌SIM-kaardi number, MAC-aadress) 
ja seotud seade (seadmed)
□ profiiliteave (kasutajanimi, profiilifoto)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN#footnote2
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□ teenuse kasutamise valideerimise andmed, nagu kasutaja/abonendi antud teine e-posti aadress
▐ 
□ PUK-koodid
□ IP-aadress (üksnes teenuse kasutaja isiku tuvastamiseks): 
– IP-aadress
– IP-ühenduse andmed / tuvastamist võimaldavad logid
□ andmeliiklusandmed▐:
a) (mobiil)telefoni puhul:
□ väljuvad (A) ja sisenevad (B) identifikaatorid (telefoninumber, IMSI, IMEI)
□ ühenduste aeg ja kestus
□ helistamiskatsed
□ põhijaama ID, sealhulgas geograafiline teave (X/Y koordinaadid), ühenduse loomisel ja 
lõpetamisel
□ kandekanal / kasutatud sideteenus (nt UMTS, GPRS)
b) interneti puhul:
□ marsruutimisteave (lähte-IP-aadress, siht-IP-aadress(id), pordinumber (pordinumbrid), 
brauser, ▌sõnumi ID)
□ põhijaama ID, sealhulgas geograafiline teave (X/Y koordinaadid), ühenduse loomisel ja 
lõpetamisel
□ andmemaht
c) veebimajutuse puhul:
□ logifailid
□ piletid
□ ostuajalugu
– ettemaksusaldo ajalugu
▐
□ sisuandmed ▐:
– kontaktide loetelu
□ (veebi)postkasti tõmmis
□ veebitalletuse tõmmis (kasutaja loodud andmed)
□ lehekülje tõmmis
□ sõnumite logi/varukoopia
□ kõneposti tõmmis
□ serveri sisu
□ seadme varukoopia
ii) Lisateave, mis on vajalik Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse täitmiseks:
   IP-aadress:…………………………………………………………………………..
   Telefon:………………………………………………………………….
   E-posti aadress:……………………………………………………………………...
   IMEI-number:……………………………………………………………………….
   MAC-aadress:……………………………………………………………………….
   Isik(ud), kelle andmeid taotletakse:………………………………….………..
   Teenuse nimetus: ………………………………………………………………..
   Muu: ……………………………………………………………………………….

iii) Ajavahemik, mille kohta andmeid taotletakse:
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Palun arvestage, et (vajaduse korral märkige ristiga):



RR\1220560ET.docx 49/60 PE642.987v01-00

ET

□ taotletud andmeid säilitati vastavalt varasemale säilitamistaotlusele, mille andis välja 
………………………….…………………………………………………..…… (märkige 
asutus ja, kui need on kättesaadavad, siis taotluse esitamise kuupäev ja viitenumber) ja mis 
edastati ………………………………………………..…………………… (märkige 
adressaadid, kellele see edastati, ja, kui see on kättesaadav, siis adressaadi antud viitenumber)

v) Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse väljaandmise aluseks oleva süüteo (olevate 
süütegude) olemus ja õiguslik klassifikatsioon ning kohaldatav õigusnorm/seadustik:
……………………………………………..……………………………….……………………
Käesolev Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus on välja antud andmeliiklus- ja/või 
sisuandmete kohta ning on seotud järgmisega (vajaduse korral märkige asjakohased ruudud 
ristiga):
    kuritegu (kuriteod), mis on taotlevas riigis karistatavad vabadusekaotusega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat;
järgmine süütegu (järgmised süüteod), kui need on toime pandud täielikult või osaliselt 
infosüsteemi abil:
nõukogu raamotsuse 2001/413/JSK artiklites 3, 4 ja 5 määratletud süüteod;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/93/EL artiklites 3–7 määratletud süüteod;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/40/EL artiklites 3–8 määratletud süüteod;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–12 ja 14 määratletud 
süüteod.

vi) Palun arvestage, et (vajaduse korral märkige ristiga):
Taotletavaid andmeid talletatakse või töödeldakse äriühingutaristus, mida teenuse osutaja 
pakub äriühingule või muule üksusele (v.a füüsiline isik), ja praegune Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistus on adresseeritud teenuse osutajale, sest äriühingule või 
üksusele adresseeritud uurimistoimingud ei ole asjakohased eelkõige seetõttu, et need võivad 
uurimist kahjustada.

vii) Muu asjakohane teave:
………………………………………….……………………………….………………………

E OSA. Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse välja andnud asutuse või ametiisiku 
andmed
Käesoleva Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse välja andnud asutuse või ametiisiku liik 
(märkige asjakohane ruut ristiga):
□ kohtunik, kohus või eeluurimiskohtunik
□ prokurör (abonendiandmete ja IP-aadresside puhul (ainult teatavate isikute tuvastamise 
eesmärgil))
□ □ prokurör (andmeliiklus- ja sisuandmete puhul) → palun täitke ka F osa
□ taotleva riigi määratud muu pädev asutus → palun täitke ka F osa
Taotlev asutus või ametiisik ja/või tema esindaja, kes kinnitab Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistuse sisu täpsust ja õigsust:
Asutuse nimi: ………………………………………..………………………………………..
Esindaja nimi: ……….……………………...……………...…………………………………
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): 
………………………………………………...…………………………
Toimiku nr: .…………………………………………………………………………………..
Aadress: ………………………………………………………………………..……………..
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Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): 
…………………………………………..…………….
Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): 
…………………………………………..………….....
E-post: ……………………………………………………………………………..………….
Kuupäev:    ………………………………………………………………………………….…
Ametlik pitser (olemasolu korral) ja allkiri:………………………………………………...……

F JAGU. Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse kinnitanud asutuse või ametiisiku andmed
Käesoleva Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse kinnitanud asutuse või ametiisiku liik 
(vajaduse korral märkige asjakohane ruut ristiga):
□ kohtunik, kohus või eeluurimiskohtunik
□ prokurör (abonendiandmete ja IP-aadresside puhul (ainult teatavate isikute tuvastamise 
eesmärgil))
Kinnitav asutus või ametiisik ja/või tema esindaja, kes kinnitab Euroopa andmeesitamismääruse sisu 
täpsust ja õigsust:
Asutuse nimi: ………………………………………………………………………….......…….
Esindaja nimi: ……….……………………...……………...……………………………….....…
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): ......……………………………...………………………..
Toimiku nr: .………………………………………….…….……………………..……………...
Aadress: ……………………………………………………...……………………..…………....
Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ………………….…………………….......
Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ..………………………………….…………..
E-post: ………………………………………………………………………………….….……..
Kuupäev: ...……………………………………………………………………….…………...….
Ametlik pitser (olemasolu korral) ja allkiri: …………………………………..…………………

G OSA. Andmete, sh kontaktandmete edastamine
i) Asutus, kellele andmed tuleb edastada (märkige ristiga ja vajaduse korral täitke):
□ taotlev asutus või ametiisik
□ kinnitav asutus või ametiisik
□ taotleva riigi määratud muu pädev asutus: ........................................
ii) Asutus/kontaktisik, kellega saab Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse täitmisega 
seotud küsimustes ühendust võtta: 
…………………………….…….………………………………………………………………
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II LISA

EUROOPA ANDMESÄILITAMISMÄÄRUSE TUNNISTUS
ELEKTROONILISE TEABE SÄILITAMISEKS

Määruse (EL) ...2 kohaselt tuleb Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus adresseerida 
selle täitmiseks otse ja üheaegselt teenuse osutajale (või kui see on asjakohane, teenuse 
osutaja esindajale) ning täitvale asutusele. Säilitamise nõue lõpeb 60 päeva pärast, välja 
arvatud juhul, kui taotlev asutus kinnitab, et algatatud on järgnev andmete esitamise taotlus. 
Kui taotlev asutus kinnitab 60 päeva jooksul, et algatatud on järgnev andmete esitamise taotlus, 
peab adressaat säilitama andmeid nii kaua kui vajalik, et esitada andmed kohe, kui on kätte 
toimetatud järgnev andmete esitamise taotlus.
Et tagada Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse ning esitatavate ja säilitatavate andmete 
konfidentsiaalsus, peavad adressaadid võtma vajalikud meetmed.
   
A OSA.
Taotlev riik: ……………………………………………………………………………………
   NB! Taotleva asutuse või ametiisiku andmed tuleb esitada lõpus (D ja E osas)
Adressaadid (märgistage vastav ruut ja täitke lahtrid):
– teenuse osutaja või, kui see on asjakohane, tema esindaja: ...
– täitevasutus: ...
       
B OSA. Kasutajateave
Palun arvestage, et (vajaduse korral märkige ristiga):
□ teenuse osutaja peab kohtumääruse alusel hoiduma teavitamast isikut, kelle andmeid 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusega taotletakse. Põhjendus: ...

C OSA. Elektrooniline teave, mis tuleb säilitada
i) Käesolev Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus on seotud järgmisega (märkige 
asjakohased ruudud ristiga):
abonendiandmed ▐:
□ kasutaja/abonendi nimi, aadress, sünniaeg, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber) 
ja muu isiku identiteedi seisukohast oluline teave
□ esmaregistreerimise kuupäev ja kellaaeg, registreerimise liik, lepingu koopia, isikusamasuse 
kontrollimise viis registreerimisel, abonendi esitatud dokumentide koopiad
□ teenuse liik, sealhulgas identifikaator (telefoninumber, ▌SIM-kaardi number, MAC-aadress) 
ja seotud seade (seadmed)
□ profiiliteave (kasutajanimi, profiilifoto)
□ teenuse kasutamise valideerimise andmed, nagu kasutaja/abonendi antud teine e-posti aadress
▐ 
□ PUK-koodid
IP-aadressid (üksnes teenuse kasutaja isiku tuvastamiseks):

– IP-aadress
– IP-ühenduse andmed / tuvastamist võimaldavad logid

▐ 
□ andmeliiklusandmed ▐:
a) (mobiil)telefoni puhul:
□ väljuvad (A) ja sisenevad (B) identifikaatorid (telefoninumber, IMSI, IMEI)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN#footnote3


PE642.987v01-00 52/60 RR\1220560ET.docx

ET

□ ühenduste aeg ja kestus
□ helistamiskatsed
□ põhijaama ID, sealhulgas geograafiline teave (X/Y koordinaadid), ühenduse loomisel ja 
lõpetamisel
□ kandekanal / kasutatud sideteenus (nt UMTS, GPRS)
b) interneti puhul:
□ marsruutimisteave (lähte-IP-aadress, siht-IP-aadress(id), pordinumber (pordinumbrid), 
brauser, ▌sõnumi ID)
□ põhijaama ID, sealhulgas geograafiline teave (X/Y koordinaadid), ühenduse loomisel ja 
lõpetamisel
□ andmemaht
c) veebimajutuse puhul:
□ logifailid
□ piletid
□ ostuajalugu
□ muud andmeliiklusandmed▐:
□ ettemaksusaldo ajalugu
▌ sisuandmed▐:
– kontaktide loetelu
□ (veebi)postkasti tõmmis
□ veebitalletuse tõmmis (kasutaja loodud andmed)
□ lehekülje tõmmis
□ sõnumite logi/varukoopia
□ kõneposti tõmmis
□ serveri sisu
□ seadme varukoopia
   
ii) Lisateave, mis on vajalik Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmiseks:
   IP-aadress:……………………………………………………….…..……………..
   Telefon:……………………………………………….………………....................
   E-posti aadress:………………………………………………….………………….
   IMEI-number:……………………………………………………………….………
   MAC-aadress:……………………………………………………………………….
   Isik(ud), kelle andmeid taotletakse:…………………………………………...........
   Teenuse nimetus:……………………………………………………………….......
   Muu:………………………………………………………….……………………..

iii) Ajavahemik, millega seotud andmete säilitamist taotletakse:
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse väljaandmise aluseks oleva süüteo (olevate 
süütegude) olemus ja õiguslik kvalifikatsioon ning kohaldatav õigusnorm/seadustik:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

v) Muu asjakohane teave:
…………………………………………………………………………………………………..

D OSA. Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse välja andnud asutuse või ametiisiku 
andmed



RR\1220560ET.docx 53/60 PE642.987v01-00

ET

Käesoleva Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse välja andnud asutuse või ametiisiku liik 
(märkige asjakohane ruut ristiga):
□    kohtunik, kohus või eeluurimiskohtunik
□    prokurör
□    taotleva riigi õiguse kohaselt määratud muu pädev asutus → palun täitke ka E osa
Taotlev asutus või ametiisik ja/või tema esindaja, kes kinnitab Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse sisu täpsust ja õigsust:
Asutuse nimi: ………………………………………………………………………………...
Esindaja nimi: ………………………………………………………..……………................
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): …………….…………………….................................
Toimiku nr: ..………………………………………………………….………………………
Aadress:.…………………………………………………………….………………………...
Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ……………….……………………….
Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): ………………….……………………......
E-post: ………………………………………………………………….……………………..
Kuupäev: ……………………………………………………………………………………...
Ametlik pitser (olemasolu korral) ja allkiri:…………………………...………………………

E OSA. Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kinnitanud asutuse või ametiisiku andmed
Käesoleva Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse kinnitanud asutuse või ametiisiku liik 
(märkige asjakohane ruut ristiga):
□    kohtunik, kohus või eeluurimiskohtunik
□    prokurör
Kinnitav asutus või ametiisik ja/või tema esindaja, kes kinnitab Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse sisu täpsust ja õigsust:
Asutuse nimi: …………………………………………………………………………..…....
Esindaja nimi: ………………………………………………..……………………................
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk): ……………………………………………………..…
Toimiku nr: …………………………………………………………………..……………….
Aadress: ……………………………………………………………………………………….
Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): 
………………………………………………………...
Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): 
…………………………………..……………………
E-post: …………………………………………………………………………..………………
Kuupäev: ……………………………………………………………………………………......
Ametlik pitser (olemasolu korral) ja allkiri:……………………………………...………………

F JAGU. Kontaktandmed
Asutus, kellega saab Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmisega seotud küsimustes 
ühendust võtta: 
………………………………………………………………………………………………
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III LISA

TEAVE EUROOPA ANDMEESITAMISMÄÄRUSE TUNNISTUSE / EUROOPA 
ANDMESÄILITAMISMÄÄRUSE TUNNISTUSE TÄITMISE VÕIMATUSE JA 

EUROOPA ANDMEESITAMISMÄÄRUSE TUNNISTUSE TUNNUSTAMATA JÄTMISE 
KOHTA

A OSA.
Alljärgnev teave on seotud järgmisega:
□    Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus
□    Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus

B OSA.
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
adressaadid:
– teenuse osutaja või, kui see on asjakohane, tema esindaja: ...
– täitevasutus: ...
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse välja 
andnud asutus või ametiisik: ……………………………..…………………
Vajaduse korral Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuse kinnitanud asutus või ametiisik: ……………………………….

C OSA.
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
adressaadi toimikuviide: ……………………….…………….
Taotleva asutuse või ametiisiku toimikuviide: ………………………………………………
Vajaduse korral kinnitava asutuse või ametiisiku toimikuviide: …………….……………….
▌Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
edastamise kuupäev: ………………...…………………

D OSA. Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuse täitmise võimatuse põhjused

i) Euroopa andmeesitamismääruse tunnistust / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistust ei 
saa täita või ei saa nõutud tähtaja jooksul täita järgmistel põhjustel:
□    Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus on 
mittetäielik
□    Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
vormis või sisus on ilmseid vigu
□    Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus ei 
sisalda piisavalt teavet
□   vääramatu jõud või de facto võimatus, mille on põhjustanud adressaadist või teenuse 
osutajast sõltumatud asjaolud
□    Euroopa andmeesitamismäärust ei ole teinud ega kinnitanud taotlev asutus või ametiisik, 
nagu on sätestatud määruse (EL) ... artiklis 4
□    Euroopa andmesäilitamismäärust ei ole teinud ega kinnitanud taotlev asutus või ametiisik, 
nagu on sätestatud määruse (EL) ... artiklis 4
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□    Euroopa andmeesitamismäärust ei ole tehtud seoses määruse (EL) … artikli 5 lõikes 4 
sätestatud süütega
□ teenuse osutaja ei kuulu määruse (EL) ... kohaldamisalasse
□    Euroopa andmeesitamismäärus / Euroopa andmesäilitamismäärus ei ole seotud teenuse 
osutaja poolt või nimel Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse väljaandmise ajal talletatavate andmetega
□    üksnes Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuses sisalduva teabe põhjal on ilmne, et Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus / 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistus ▌on ilmselgelt kuritahtlik või läheb määrus 
eesmärgist kaugemale
□    Euroopa andmeesitamismääruse või Euroopa andmesäilitamismääruse täitmine läheks 
vastuollu kohaldatavate kolmanda riigi õigusaktidega, mis keelavad asjaomaste andmete 
avaldamise.

ii) Selgitage käesoleval juhul täitmata jätmise põhjuseid täpsemini, sealhulgas märkige 
vajaduse korral muud põhjused, mida ei ole käesoleva osa punktis i nimetatud:
………………………………………………………………………………………………….

Da OSA. 

Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse tunnustamata ja täitmata jätmise põhjendused 
(märgistage vastav ruut):

Kõigi Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste puhul: 

[ ] Euroopa andmeesitamismääruse tegemise tingimused, mis on sätestatud 
käesoleva määruse artiklis 5, ei ole täidetud;

[ ] Euroopa andmeesitamismääruse täitmine oleks vastuolus ne bis in idem 
põhimõttega;

[ ] on piisavalt alust arvata, et Euroopa andmeesitamismääruse täitmine oleks 
vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklist 6 ja hartast tulenevate liikmesriigi 
kohustustega; 

[ ] täitjariigi õiguses on ette nähtud immuniteet, privileeg või reeglid, mis 
puudutavad kriminaalvastutuse kindlakstegemist või piiramist seoses 
ajakirjandusvabaduse ja sõnavabadusega muudes meediakanalites ning mille tõttu 
on Euroopa andmeesitamismäärust täita võimatu.

Andmeliiklus- ja sisuandmete kohta tehtud Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse 
puhul: 

[ ] Euroopa andmeesitamismääruse täitmine kahjustaks riigi olulisi julgeolekuhuve, 
ohustaks teabeallikat või tooks kaasa luuretegevusega seotud teatava salastatud 
teabe kasutamise;

[ ] Euroopa andmeesitamismäärus on seotud kuriteoga, mis on väidetavalt toime 
pandud väljaspool taotleva riigi territooriumi ja täielikult või osaliselt täitjariigi 
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territooriumil, ning tegu, millega seoses Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus 
välja anti, ei ole täitjariigi õiguse kohaselt kuritegu;

[ ] Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse väljaandmise aluseks olev tegu ei ole 
täitjariigi õiguse kohaselt süütegu, välja arvatud juhul, kui see puudutab tegu, mis 
on loetletud IIIa lisas esitatud süüteo kategooriates, mille taotlev asutus on Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistusele märkinud, ning kui sellise teo toimepanemine 
on taotlevas riigis karistatav vabadusekaotusega või vabadust piirava 
julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat;

[ ] Euroopa andmeesitamismääruse täitmine on täitjariigi õiguse kohaselt piiratud 
süütegude loetelu või kategooriatega või süütegudega, mis on karistatavad kõrgema 
künnise alusel;

[ ] Euroopa andmeesitamismääruse täitmine läheks vastuollu kohaldatavate 
kolmanda riigi õigusaktidega, mis keelavad asjaomaste andmete avaldamise.

E OSA. Vastuolulised kohustused, mis tulenevad kolmanda riigi õigusest
Kolmanda riigi õigusest tulenevate vastuoluliste kohustuste korral esitage järgmine teave:
– kolmanda riigi seaduse (seaduste) pealkiri, sealhulgas asjakohane säte (asjakohased sätted):
…………………………………………………………………….…………………………….
– asjakohase sätte (asjakohaste sätete) tekst:
…………………………………………………..………………………………..…………….
– vastuolulise kohustuse olemus, sealhulgas kolmanda riigi seadusega kaitstud huvi:
□ üksikisikute põhiõigused (palun täpsustage):
……………………………………………………………………………….………………..
□ kolmanda riigi põhihuvid, mis on seotud riigi julgeoleku ja kaitsega (palun täpsustage):
…………………………………………………………………………………………………..
□ muud huvid (palun täpsustage):
…………………………………………………..……………………………………………….
– selgitage, miks see seadus on käesoleval juhul kohaldatav:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
– selgitage, miks on käesoleval juhul teie arvates tegemist vastuoluga:
……………………………………………………………………..……………………………
– selgitage teenuse osutaja ja asjaomase kolmanda riigi seost:
…………………………………………………………………………………….……………..
– võimalikud tagajärjed, sealhulgas võimalikud karistused, mis kaasnevad, kui adressaat täidab 
Euroopa andmeesitamismäärust:
……………………………………………………………………………...……………….…...

F JAGU. Taotletav teave
Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse 
täitmiseks on taotlevalt asutuselt vaja lisateavet (vajaduse korral täitke)
……………………………………………………………………………….…………………..

G OSA. Andmete säilitamine
Taotletud andmeid (märkige asjakohane ruut ristiga ja vajaduse korral täitke):
□    säilitatakse viis päeva selgituse saamiseks või vajaduse korral parandamiseks taotleva 
asutuse poolt
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□    ei esitata ega säilitata, sest Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuses / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuses esitatud teave ei võimalda neid tuvastada.
– ei esitata tunnustamata või täitmata jätmise põhjenduse olemasolu tõttu. 

H OSA. Teenuse osutaja või, kui see on asjakohane, tema esindaja andmed
Teenuse osutaja / tema esindaja nimi: ….……………….…………………………
Volitatud isiku nimi: …………………………………………………………………
Ametlik pitser (olemasolu korral) ja 
allkiri:…………………………………………………………………
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IIIa LISA

Artikli 10a lõike 2 punktis c osutatud süüteo kategooriad:
– kuritegelikus organisatsioonis osalemine,
– terrorism,
– inimkaubandus,
– laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno,
– ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega,
– ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega,
– korruptsioon,
– pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuve 26. juuli 

1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses,
– kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu,
– raha võltsimine, sealhulgas eurode võltsimine,
– arvutikuriteod,
– keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja 

taimeliikide ning taimesortidega,
– ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis elamisele kaasaaitamine,
– tahtlik tapmine, raskete kehavigastuste tekitamine,
– ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega,
– inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine,
– rassism ja ksenofoobia,
– organiseeritud või relvastatud rööv,
– ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja 

kunstiteostega,
– kelmus,
– väljapressimine, sh raha väljapressimine,
– toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine,
– haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine,
– maksevahendi võltsimine,
– ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega,
– ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega,
– varastatud sõidukitega kauplemine,
– vägistamine,
– süütamine,
– Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod,
– õhusõiduki või laeva kaaperdamine,
– sabotaaž.
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