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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 

(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), 

– võttes arvesse isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni 

(Euroopa lepingute seeria nr 108) ja selle lisaprotokolli, 

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste andmevoogude kohta1, 

– võttes arvesse määruse (EL) 2016/679 artiklit 45, milles sätestatakse, et kolmas riik tagab 

isikuandmete kaitse piisava taseme oma siseriikliku õiguse või võetud rahvusvaheliste 

kohustuste, õigusriigi põhimõtete, inimõiguste austamise ning sõltumatute 

järelevalveasutuste olemasolu ja tõhusa toimimise kaudu, 

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-362/14 (Schrems), milles selgitati, et 

kaitse piisavaks tasemeks kolmandas riigis tuleb lugeda tase, mis on „sisuliselt 

samaväärne“ sellega, mis on Euroopa Liidus tagatud vastavalt direktiivile 95/46/EÜ 

koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, 

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- 

ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Aruanne kaubanduspoliitika strateegia 

„Kaubandus kõigile“ rakendamise kohta – Edumeelse kaubanduspoliitika kujundamine 

üleilmastumise ohjamiseks (COM(2017)0491), 

A. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta, sh selle artikkel 8, mis käsitleb õigust 

isikuandmete kaitsele, Euroopa Liidu toimimise lepingu sama põhiõigust käsitlev artikkel 

16 ja Euroopa Liidu lepingu artikkel 2 on Euroopa Liidu suhtes siduvad; 

B. arvestades, et isikuandmete kaitse on kaubanduslepingutes vääramatu klausel ja et 

andmekaitse on ELi kaubandusläbirääkimiste volitustest alati välja jäetud; 

C. arvestades, et andmete vaba liikumine on kaasaegse majanduse lahutamatu osa, see 

võimaldab piiriüleste teenuste pakkumist, luues seega kasutajate jaoks palju 

käegakatsutavaid eeliseid, edendab Euroopa ettevõtete, sealhulgas VKEde ülemaailmset 

haaret ning peaks lähiaastatel veelgi kasvama; 

D. arvestades, et ELi andmekaitseraamistik juba võimaldab andmete vaba liikumist ELis ja 

nende edastamist kolmandatele riikidele, eeldusel et järgitakse selle sätteid, millega 

tagatakse, et liidus garanteeritud isikuandmete kaitse tase andmete edastamise tõttu ei 

kahjustu; 

E. arvestades, et isikuandmete kaitse üldmääruses mitte ainult ei täpsustata kolmandate 

riikide kaitsetaseme hindamise (kaitse piisavuse otsused) eeskirju, vaid sellega 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0233. 
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kodifitseeritakse ka üks vahendeist, mida kasutatakse juba andmete rahvusvahelise 

edastamise korral (siduv kontsernisisene eeskiri) ja nähakse ette kaks lisavõimalust 

isikuandmete edastamise hõlbustamiseks (sertifikaadid ja toimimisjuhendid); 

F. arvestades, et isikuandmete kaitse on põhiõigus ning selle valdkonna ranged nõuded 

aitavad suurendada usaldust digitaalmajanduse vastu ja seega edendada ka 

digitaalkaubanduse arengut; arvestades, et rangete andmekaitsenõuete edendamine ja 

rahvusvahelise kaubanduse hõlbustamine peavad käima digitaalajastul käsikäes; 

arvestades, et seetõttu ei saa isikuandmete kaitse üldmäärust pidada andmevoogude 

takistuseks; 

G. arvestades, et kaubanduslepingud saavad aidata parandada digitaalõigusi; arvestades, et 

võrgu neutraalsust, andmete põhjendamatute sundlokaliseerimisnõuete keelamist, andmete 

turvalisust, andmetöötluse ja andmete salvestamise turvalisust, krüpteerimist ja vahendaja 

vastutust käsitlevate sätete lisamine kaubanduslepingutesse võib tugevdada eeskätt 

sõnavabaduse kaitset; 

H. arvestades, et andmete kogumine, salvestamine, töötlemine ja edastamine kooskõlas 

andmekaitset käsitleva ELi õigustikuga ning selliste andmete digiteerimine on muutunud 

tänapäevaste ärimudelite lahutamatuks osaks; 

I. arvestades, et liikmesriigid peavad digitaalkaubandusest kasu saama, ning see nõuab 

tihedat koostööd komisjoni, liikmesriikide ja ELi tööstusharude vahel; 

1. kutsub komisjoni üles tagama, et piiriülesed andmeedastused oleksid kooskõlas ELi 

andmekaitsealase õigustiku ja ELi põhiõiguste standarditega, eelkõige kahepoolsel 

tasandil kaitse piisavuse otsuste kaudu ning rahvusvahelisel tasandil, lisades ELi 

kaubanduskokkulepetesse horisontaalsätte, millega säilitatakse täielikult osapoole õigus 

kaitsta isikuandmeid ja eraelu puutumatust ning välditakse põhjendamatuid nõudeid 

andmete lokaliseerimiseks, kuid tingimusel, et sätet ei tohi kasutada andmevoogude 

piiramiseks muul eesmärgil kui isikuandmete kaitseks; kutsub komisjoni üles taotlema 

Euroopa andmekaitseinspektori ja tulevase Euroopa Andmekaitsenõukogu ametlikku 

arvamust mis tahes selliste eeskirjade kohta, mis on juba koostamise etapis; 

2. toetab kõigi isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud vahendite tõhusat kasutamist 

tugeva õigusliku raamistiku tagamiseks, tunnustades samal ajal asjaolu, et isikuandmete 

edastamise ELi eeskirjadega võidakse keelata selliste andmete töötlemine kolmandates 

riikides, kui viimased ei järgi kaitse piisavuse ELi nõudeid; 

3. rõhutab vajadust käsitleda peamise prioriteedina kõiki digitaalse protektsionismi vorme, 

sh põhjendamatuid andmete lokaliseerimise nõudeid muudel eesmärkidel kui 

andmekaitse, sest niisugune protektsionism on vastuolus ELi andmekaitse-eeskirjade 

eesmärkidega, takistab tõsiselt Euroopa ettevõtete võimalusi kolmandate riikide turgudel 

ja kahjustab digitaalkaubanduse tõhususest tulenevaid eeliseid; rõhutab, et igasugune 

andmevoogude piirang peab olema põhjendatud; 

4. nõuab tungivalt, et komisjon näitaks eeskuju ja kehtestaks rahvusvahelisel tasandil 

andmevoogudele ranged andmekaitsenõuded ning konsulteeriks enne läbirääkimisi selliste 

rahvusvaheliste või kaubanduslepingute üle, mis võivad mõjutada andmekaitset, ja nende 

läbirääkimiste ajal asjaomaste ELi andmekaitsealaste institutsioonide ja asutustega; 
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rõhutab sellega seoses komisjoni kohustust, mis tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 218 lõikest 10, kus on sätestatud, et Euroopa Parlamenti teavitatakse viivitamata ja 

täielikult kõigil menetluse etappidel; 

5. rõhutab, et kaubanduspoliitika juba aitab kaasa korruptsioonivastasele võitlusele, näiteks 

suurendades määruste ja lepingute sõlmimise menetluste läbipaistvust ja lihtsustades 

tolliprotseduure; juhib tähelepanu sellele, et digitaalkaubanduse strateegiat võiks jätkuvalt 

kasutada korruptsiooni vastu võitlemiseks ning see peaks tagama rahvusvaheliste 

konventsioonide ja põhimõtete rakendamise, ausa konkurentsi siseturul, standardite 

ühtlustamise ning tarbijakaitse ja julgeoleku; 

6. rõhutab, et kuigi digitaalse ühtse turu strateegias käsitletakse paljusid digitaalse 

kaubanduse probleeme, seisavad ELi ettevõtted ikkagi silmitsi oluliste ülemaailmsete 

takistustega, nagu läbipaistmatud eeskirjad, valitsuse sekkumine ja andmete põhjendamatu 

lokaliseerimine või salvestamine; juhib tähelepanu sellele, et mõningatel digitaalse ühtse 

turu strateegia põhimeetmetel, nagu ELi pilvandmetöötluse algatus ja autoriõiguse reform, 

on rahvusvaheline mõõde, mida võiks käsitleda Euroopa digitaalkaubanduse strateegias. 
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