
 
 
 
Isikuandmete kaitse õigusraamistik 

 
Õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) nr 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. 

1. veebruaril 2012 võttis kontrollikoda vastu rakenduseeskirjad vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 (vt otsus 
nr 11/2012, 1.2.2012). 

Muud isikuandmete kaitsega seotud viited on järgmised: 

• Euroopa Liidu leping 

• ELi põhiõiguste harta 
Euroopa Liit tunnustab hartas sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, mis annavad esmakordselt õiguse 
isikuandmete kaitsele. 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/679 
(Isikuandmete kaitse üldmäärus) 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680 
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude 
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 

• Määrus (EÜ)nr 45/2001 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (varasem 
määrus, mida kohaldati ELi institutsioonide, ametite ja asutuste suhtes). 

• Direktiiv 95/46/EÜ 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (varasem direktiiv, mida kohaldati ELis enne isikuandmete 
kaitse üldmääruse jõustumist). 

• Direktiiv 2002/58/EÜ 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv). 

• Direktiiv 1999/93/EÜ 
Euroopa parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse 
raamistiku kohta 

• Määrus (EL) nr 910/2014 
e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 1999/93/EÜ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=EN
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=EN


 
• Määrus (EÜ) nr 1049/2001 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Kuna määrust 1049/2001 ei kohaldata kontrollikoja suhtes, võttis 
kontrollikoda vastu järgmise otsuse, mida kohaldatakse alates 1. märtsist 1997 

• Euroopa Kontrollikoja otsus nr 18/97, 
millega kehtestatakse kontrollikoja valduses olevatele dokumentidele juurdepääsu taotluste käsitsemise 
ühendusesisesed eeskirjad 

• Euroopa Kontrollikoja otsus nr 12/05, 10. märts 2005, 
milles määratletakse Euroopa Kontrollikoja dokumentidele üldsuse juurdepääsu suhtes kohaldatavad 
tingimused, piirangud ja menetlused ja millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Kontrollikoja otsus nr 18/97. 

• Otsus nr 14/2009, millega muudetakse kontrollikoja otsust nr 12/05, millega muudetakse kontrollikoja otsust 
nr 12–2005 kontrollikoja dokumentidele avaliku juurdepääsu kohta 

• Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83 
1. veebruar 1983, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide 
avalikkusele kättesaadavaks tegemist 

• Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1700/2003 
22. september 2003, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist 

• Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon 
arvestades, et Euroopa Nõukogu eesmärk on tunnustada, säilitada ja kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi, nagu 
õigus eraelu austamisele 

• Euroopa Nõukogu konventsioon nr 108 
kaitseb igaühe õigusi ja põhivabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele, võttes arvesse automatiseeritult 
töödeldud isikuandmete suuremat piiriülest liikumist 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ 
mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega 
kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ 

• Direktiiv 2009/136/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste 
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete 
töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 
tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta) 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/66/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris 
(muudetud direktiiviga 2002/58/EÜ). 

• Nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, 27. november 2008, kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö 
raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, mis on asendatud direktiiviga (EL) 2016/680 

Muud asjakohased dokumendid 

• Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad 
• Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014et.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=EN
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=EN

