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Mis on uut? 

Oma 16. juuli 2020. aasta otsusega kohtuasjas C-311/18: Data Protection Commissioner vs. 
Facebook Ireland ja Maximillian Schrems (Schrems II) tühistas Euroopa Liidu Kohus Euroopa 
Komisjoni otsuse, et ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield pakub piisavat kaitset 
isikuandmete edastamisel EList USAsse. Privacy Shield on enesesertifitseerimise süsteem, mida 
USA juriidilised isikud saavad järgida, kinnitades, et nad vastavad eraelu puutumatuse 
põhimõtetel põhinevatele üksikasjalikele nõuetele. Oganisatsioonid said selle vahendi abil 
edastada isikuandmeid Privacy Shield sertifikaadiga USA ettevõtetele. Andmekaitseraamistikku 
Privacy Shield mitte kohaldades oleksid nad pidanud tuginema muudele, koormavamatele 
andmeedastusmehhanismidele nagu standardsed andmekaitseklauslid. Schrems II otsusega 
andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavust käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamine 
tähendab, et ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield ei ole enam kehtiv mehhanism ELi 
andmekaitsenõuete täitmiseks isikuandmete edastamisel USA-le.  

Oma otsuses seadis Euroopa Liidu Kohus kahtluse alla ka selle, mil määral saaks andmete 
edastamist õiguspäraseks muuta komisjoni lepingu tüüptingimustega („isikuandmete kaitse 
üldmääruse eelsed lepingu tüüptingimused“), mis käsitlevad isikuandmete edastamist USA-le 
ja kogu maailmale. Euroopa Liidu Kohtu sõnul kehtisid isikuandmete kaitse üldmääruse eelsed 
lepingu tüüptingimused endiselt põhimõtteliselt andmeedastusmehhanismina, kuid vajaksid 
täiendavat tööd (nt kolmanda riigi õiguse hindamine, et teha kindlaks, kas on midagi, mis võib 
mõjutada lepingu tüüptingimuste tõhusust, ning vajaduse korral täiendavate meetmete 
rakendamine, et tagada edastatud andmete kaitse vastavalt ELi standarditele). Lepingu 
tüüptingimused on „asjakohase kaitsemeetme“ liik, mida saab kasutada, kui puudub 
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 kohane otsus kaitse piisavuse kohta. Komisjon teeb 
nende kohta otsuse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 46, ning organisatsioonid 
võivad neid kasutada andmete edastamiseks riikidele väljaspool ELi/EMPd, mida komisjon ei ole 
tunnistanud piisavat kaitset tagavaks.  

Kuna isikuandmete kaitse üldmääruse eelsed lepingu tüüptingimused on aegunud ning pärast 
isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist, eriti pärast Schrems II otsust, oli tekkinud reaalne 
ja tungiv vajadus neid uuendada, on komisjon juba mõnda aega tegelenud uute lepingu 
tüüptingimuste eelnõu koostamisega. 4. juunil 2021 avaldas komisjon lõpuks kolmandatesse 
riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimused vastavalt isikuandmete kaitse 
üldmäärusele (kättesaadavad siin). Uued tüüptingimused hakkavad kehtima alates 27. juunist 
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2021, kuid organisatsioonid võivad kuni 27. detsembrini 2022 jätkata juba kehtivate 
isikuandmete kaitse üldmääruse eelsete lepingu tüüptingimuste kasutamist. Schrems II nõuete 
täitmise tagamiseks võib aga olla vaja täiendavaid meetmeid. Isikuandmete kaitse üldmääruse 
eelsed lepingu tüüptingimused tunnistatakse kehtetuks ja need kaotavad kehtivuse 27. 
septembril 2021.  

4. juunil 2021 võttis komisjon vastu ka lepingu tüüptingimused (kättesaadavad siin), mida 
vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad saavad kasutada isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikli 28 ja ELi andmekaitsemääruse artikli 29 järgimiseks (määrus (EL) 2018/1725, milles 
sätestatakse ELi institutsioonide ja asutuste andmekaitsealased kohustused isikuandmete 
töötlemisel).  

Komisjoni pressiteadet kahte liiki lepingu tüüptingimuste kohta saate lugeda siin.  
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