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Euroopa Andmekaitseinspektor

Sissejuhatus

|| S i s s e j u h a t u s
2019. aastat võib kirjeldada kui üleminekuaastat kogu Euroopas ja maailmas.
2019. aastal hakkas maailm lõpuks mõistma kliimakriisi tegelikkust ning nõudis valitsustelt ja üksikisikutelt meetmete
võtmist. Euroopa Andmekaitseinspektor osales mõttevahetuses, algatades arutelu teemal, milline võib olla tekkivate
tehnoloogialahenduste roll probleemi süvendamisel ja leevendamisel.
2019. aastal asus Hongkong end kaitsma tehnoloogia negatiivse külje eest, avades maailma silmad enesega rahulolu
ja tehnoloogilise determinismi ohtude suhtes. Meeleavaldajate maskid on kogu maailmas muutunud jälgimistehnoloogia
vastasuse sümboliks ning Euroopas on kesksele kohale tõusnud arutelu, milles ELi juhid ja poliitikakujundajad
keskenduvad näotuvastustehnoloogia kasutamise seaduslikkuse ja moraalsuse hindamisele.
See oli suurte muutuste aasta ka Euroopa Liidule. Ametisse asusid Euroopa Parlamendi ja komisjoni uus koosseis ning
ka uus (kuigi vägagi tuttav) Euroopa Andmekaitseinspektor ning koos nendega uued prioriteedid ja perspektiivid. Et
digitaalvaldkonna probleemide tulemuslik lahendamine on üks ELi prioriteete, on ilmne, et lähiaastad on Euroopa
andmekaitseinspektorile ja kolleegidele Euroopa Andmekaitsenõukogus töörohked.
Jõustunud on uued ELi andmekaitse õigusaktid ja meie suurim ülesanne 2020. aastal on tagada, et need õigusaktid
annaksid lubatud tulemusi. See hõlmab ka tagamist, et uued internetiprivaatsuse eeskirjad püsivad kindlalt ELi
tegevuskavas. Andmekaitse- ja privaatsusprobleeme ning nende kui põhiõiguste kaitsmise tähtsust teadvustatakse
seniolematult palju ning see suhtumine peab püsima.
Euroopa Andmekaitseinspektori jaoks tähendab see jätkuvat tegutsemist, et säilitada parim andmekaitsetava kõigis ELi
institutsioonides, organites ja asutustes. Enne Euroopa Parlamendi valimisi mais 2019 tegid Euroopa
Andmekaitseinspektor ja teised ELi andmekaitseasutused palju, et teadvustada veebipõhise manipuleerimise ohte ELi
institutsioonides ja mujal, aidates tagada, et valimised mööduksid vahejuhtumiteta. Pärast valimisi uurisime, kuidas
Euroopa Parlament laseb oma valimiste veebilehte hallata ettevõttel NationBuilder, tagades, et kodanike andmed on
ELi institutsioonis asjakohaselt ja piisavalt kaitstud.
ELi institutsioonide ja Microsofti lepinguid käsitlev Euroopa Andmekaitseinspektori uurimine juhtis tähelepanu ELi
digitaalsele suveräänsusele. Kahtlemata jätkavad selle valdkonna uurimist lähiaastatel nii Euroopa Andmekaitseinspektor
kui ka Euroopa Liit üldiselt, sest Euroopa kavatseb välja töötada oma ainulaadse ja sõltumatu lähenemisviisi
digipöördele.
Kahjuks peame seda tegema ilma andmekaitsekogukonna ühe suurima inimväärikuse kaitse ja edendamise toetaja
abita.
Giovanni Buttarelli oli andmekaitse valdkonnas ja mujal tulevikku vaatav mõtleja, kes juhtis Euroopa
Andmekaitseinspektori bürood nii inspektorina kui ka inspektori asetäitjana peaaegu kümme aastat. Tema tegevus ja
saavutused kogu karjääri jooksul on kujundanud andmekaitset kõikjal ELis ja maailmas. Käesolev aastaaruanne on
töötajate austusavaldus talle ja tema visioonile EList, mis on eeskujuks arutelus andmekaitse ja privaatsuse üle
digitaalajastul.

Wojciech Wiewiórowski
Euroopa Andmekaitseinspektor

3

2019. aasta ülevaade

|| 2 0 1 9 .
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2019. aastal lõppes Euroopa Andmekaitseinspektori
viieaastane järelevalvemandaat, mis algas 2014. aasta
detsembris Giovanni Buttarelli nimetamisega Euroopa
Andmekaitseinspektoriks ja Wojciech Wiewiórowski
nimetamisega tema asetäitjaks. Mandaadi alguses
avaldasime Euroopa Andmekaitseinspektori
2015.–2019. aasta strateegia, millest oleme oma
tegevuses viimasel viiel aastal juhindunud.
Seepärast keskendus 2019. aastal meie tegevus
eelmiste aastate saavutuste konsolideerimisele ja tehtu
hindamisele ning alustasime tulevikuprioriteetide
määratlemist.
2019. aasta augustis Euroopa Andmekaitseinspektor
Giovanni Buttarelli kahjuks suri. Tema pärand kujundab
nii Euroopa Andmekaitseinspektori kui ka kogu maailma
andmekaitse tulevikku.
2019. aasta detsembris nimetasid nõukogu ja Euroopa
Parlament uueks Euroopa Andmekaitseinspektoriks
inspektori endise asetäitja Wojciech Wiewiórowski,
kes alustas tööd Euroopa Andmekaitseinspektori
2019.–2024. aasta strateegia väljatöötamiseks.
Kooskõlas ELi institutsioonide uute andmekaitseeeskirjadega kaotati inspektori asetäitja ametikoht.
Uus Euroopa Andmekaitseinspektori strateegia
avaldatakse 2020. aasta märtsis ning selles
määratletakse meie lähiaastate prioriteedid ja eesmärgid.

2.1

Uus ajastu andmekaitses

2019. aastal tähistati ELi uue andmekaitseraamistiku
esimest aastapäeva. Üks 2015.–2019. aasta strateegia
kolmest eesmärgist oli alustada uut ajastut Euroopa
Liidu andmekaitses. Meie tegevus 2019. aastal
keskendus seepärast uute eeskirjade rakendamisele.
Seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega jätkasime
Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi tegevust
ja toetamist ning ühtlasi täielikku panustamist Euroopa
Andmekaitsenõukogu liikmena. Euroopa
Andmekaitsenõukogu, mille moodustavad Euroopa
Liidu 28 liikmesriigi andmekaitseasutused ja Euroopa
Andmekaitseinspektor, vastutab isikuandmete kaitse
üldmääruse ühtse rakendamise eest kogu ELis.
Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmena osalesime
2019. aastal mitmes algatuses. See hõlmas koostööd
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Euroopa Andmekaitsenõukoguga, et koostada Euroopa
Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitsenõukogu
esimene ühisarvamus patsiendiandmete töötlemise
kohta ELi e-tervise võrgustiku kaudu, ning ühisnõuannet
Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ELi vastust
USA seadusele CLOUD Act, millega volitatakse USA
õiguskaitseasutusi nõuda USA teenuseosutajatelt
andmete avalikustamist olenemata andmete talletamise
kohast maailmas.
2019. aasta detsembris möödus aasta sellest, kui
jõustusid määruses (EL) 2018/1725 sätestatud uued
ELi institutsioonide andmekaitse-eeskirjad. Aasta
jooksul keskendusime seega eesmärgile tagada ELi
institutsioonide suutlikkus neid eeskirju tõhusalt
rakendada. Selle raames jätkasime tihedat koostööd
ELi institutsioonide andmekaitseametnikega, et hinnata
tehtut ja arutada, kuidas lahendada tekkinud probleeme,
ning jätkasime andmekaitse koolitusprogrammi
pakkumist ELi institutsioonide töötajatele.

@EU_EDPS
#EDPS training on new #dataprotection
regulation for #EUinstitutions addressed
to high-level management at @Europarl_EN
- @W_Wiewiorowski stresses the
importance of #transparency of operations
and #accountability in the heart of #EU
#democracy

Lisaks tõhustasime ka jõustamistegevust, kasutades
uue määrusega Euroopa Andmekaitseinspektorile
antud volitusi. Näiteks teatasime 2019. aasta juunis ELi
institutsioonide veebilehtede kaugkontrolli esimese
vooru tulemused ja juhtisime tähelepanu mitmele
täiustamist vajavale valdkonnale.
Üks valdkond, kus tegutsesime 2019. aastal eriti
aktiivselt, oli ELi institutsioonide andmetöötlustoimingute
uurimine. Euroopa Andmekaitseinspektor algatas 2019.
aastal mitmel teemal neli uurimist. Meie eesmärk on
tagada, et nendel uurimistel oleks püsiv positiivne mõju,
tugevdades Euroopa Andmekaitseinspektori ja
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asjaomaste institutsioonide koostööd, täiustades
andmekaitse tava ELi institutsioonides ja tagades
parima kaitse igaühele.

@EU_EDPS

et EL suudab saavutada suurema julgeoleku isikute
andmekaitseõigusi põhjendamatult piiramata. Meie roll
Europolis ja Eurojustis keskendub seepärast suurema
tegevustõhususe tagamisele, kindlustades ühtlasi
põhiõiguste – kaasa arvatud andmekaitse ja eraelu
puutumatuse õiguse – piisava kaitse.

2.2
#EDPS investigation into IT contracts:
stronger cooperation to better protect
#rights of all individuals - Read the press
release: europa.eu/!uk73nK

Eriti hea näide on uurimine, mis käsitles Microsofti
toodete ja teenuste kasutamist ELi institutsioonides ning
mille tulemusena loodi Haagi foorum. Foorumi teine
koosolek toimub 2020. aasta alguses. Foorum pakub
platvormi aruteludeks, kuidas taastada mõjuvõim suurte
IT-teenuseosutajate pakutavate IT-teenuste ja -toodete
üle ning kuidas üheskoos töötada välja tüüplepingud,
selle asemel et nõustuda teenuseosutajate määratud
tingimustega.
Uued õigusaktid on vastu võetud ka seoses kahe ELi
õiguskaitseasutusega. Euroopa Andmekaitseinspektor
tegutseb edukalt Europoli operatiivtegevuse
andmekaitseinspektorina. Europol on ELi asutus, kes
toetab liikmesriikide õiguskaitseasutusi võitluses raske
rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismiga. 2019.
aasta lõpus võtsime sarnased kohustused ka
Eurojustis, mis on ELi asutus, kes toetab ja täiustab ELi
liikmesriikide pädevate õigusasutuste vahelist
koordineerimist ja koostööd seoses raske
organiseeritud kuritegevusega.

@EU_EDPS
#EDPS takes on a new supervisory role at
Eurojust - A new supervisory framework for
the processing of personal data at the EU
Agency for Criminal Justice Cooperation
(Eurojust) comes into force today. Read
press release europa.eu/!qG87gn

Et avalik julgeolek jääb lähiaastatel ELi jaoks oluliseks
poliitikaküsimuseks, oleme kindlalt otsustanud tagada,

Juhendid ja nõuanded

Turvalisemad ELi piirid on üks liidu seadusandja
prioriteete ja jääb selleks ka lähiaastatel. Euroopa
Andmekaitseinspektor jätkab nõuannete ja juhendite
pakkumist Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile
ja nõukogule valdkonna uute algatuste kohta ning teeb
ühtlasi koostööd riikide andmekaitseasutuste ja ELi
institutsioonidega, et tagada ELi infosüsteemide jätkuv
turvalisus.
Kuigi mõistame, et ELi julgeolekut tuleb tugevdada, ei
tohi see toimuda andmekaitse ega privaatsuse arvelt.
Euroopa Andmekaitseinspektori arvamused selliste
ettepanekute kohta nagu elektroonilistele tõenditele
piiriülest juurdepääsu käsitlev ELi ja USA leping ning
Euroopa andmeesitamismäärus ja Euroopa
andmesäilitamismäärus elektrooniliste tõendite
hankimiseks kriminaalasjades on koostatud eesmärgiga
tagada asjaomaste isikute isikuandmeõiguste ja ELi
piiride kaitse.
Samuti
jätkasime
tihedat
koostööd
andmekaitseasutustega, et tagada tõhus ja
koordineeritud järelevalve ELi suuremahuliste
IT-andmebaaside üle, mida kasutatakse ELi varjupaiga-,
piirihaldus-, politseikoostöö- ja rändepoliitika
toetamiseks.
Lisaks oleme pakkunud poliitikakujundajatele
vahendeid, mis aitavad hinnata, kas kavandatavad ELi
meetmed, mis mõjutaksid eraelu puutumatuse ja
isikuandmete kaitse põhiõigust, on kooskõlas
põhiõiguste hartaga. 19. detsembril 2019 avaldasime
proportsionaalsuse hindamise suunised. Koos meie
välja töötatud vajaduste hindamise töövahendiga
N e c e s s i t y To o l k i t a n n a v a d s u u n i s e d
poliitikakujundajatele praktilisi juhiseid, mis aitavad
vähendada teatud poliitikaettepanekute vajalikkuse ja
proportsionaalsuse hindamise probleeme, tagades
seega põhiõiguste piisava kaitse.
Pakume juhendeid ka muudele kui ainult
poliitikakujundajatele. 2019. aastal avaldasime vastutava
töötleja, volitatud töötleja ja kaasvastutavate töötlejate
rollide ja mõistete suunised, et neid mõisteid selgitada
ning aidata ELi institutsioonide töötajatel paremini mõista
oma rolli ja järgida andmekaitse-eeskirju.
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Peale selle keskendus meie tegevus 2019. aastal
oluliselt tehnoloogiliste eriteadmiste arendamisele ja
jagamisele. Et tänapäeva elu sõltub palju arvutitehnika
kasutamisest, on need eriteadmised tõhusa
andmekaitse tagamiseks olulised ning Euroopa
Andmekaitseinspektor püüdleb järjekindlalt selle poole,
et olla tehnika uute arengute kasulike analüüside
jagamisel juhirollis.
2019. aasta juulis avaldatud väljaandega TechDispatch
toetame arutelu uue tehnoloogia ja andmekaitse
teemal. Iga number käsitleb ja kirjeldab üht tekkivat
tehnoloogiat, hindab selle võimalikku mõju
privaatsusele ja andmekaitsele ning pakub linke
lisateabele.

@EU_EDPS
#EDPS Website Evidence Collector
receives Global #Privacy & #DataProtection
Award for innovation at #ICDPPC2019!
@W_Wiewiorowski The award emphasises
that DPAs can approach enforcement tasks
in technically sophisticated way to address
new DP challenges europa.eu/!ph37BY

Pärast ELi institutsioonide veebilehtede kaugkontrolli
esimest vooru otsustasime ka avalikult jagada
veebilehel tõendite kogumise vahendit WEC, mille
oleme välja töötanud. Vahend on avaldatud Euroopa
Andmekaitseinspektori veebilehel ja koodide
koostööplatvormil GitHub tasuta tarkvarana ning see
võimaldab koguda isikuandmete töötlemise tõendeid
automaatselt. Vahendi WEC jagamisega loodame anda
andmekaitseasutustele, privaatsusspetsialistidele,
vastutavatele töötlejatele ja veebiarendajatele vahendi,
millega kontrollida oma veebilehti.
Jätkasime ka interneti privaatsustehnikavõrgustiku
(IPEN) arendamist. Võrgustik koondab eri valdkondade
eksperte, et soodustada privaatsusprobleemide
tehniliste lahenduste väljatöötamist. Nüüd, viis aastat
pärast asutamist, saab IPEN liikuda privaatsustehnika
üldarutelust kaugemale ja keskenduda privaatsustehnika
probleemide praktiliste lahenduste väljatöötamisele.
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@EU_EDPS
Looking back on 5 years #EDPS #IPEN The Internet Privacy Engineering Network
(IPEN) aims to encourage privacy-friendly
technological development through the
promotion of state of the art practices in
#privacy engineering
2.3

Andmekaitse rahvusvaheline
käsitlus

Euroopa Andmekaitseinspektor on viimase viie aasta
jooksul pühendanud märkimisväärselt aega ja energiat
andmekaitse ühtlustamisele kogu maailmas. Kuigi
andmevood liiguvad rahvusvaheliselt, üle piiride,
otsustatakse andmekaitse-eeskirjad enamasti riigiti ja
parimal juhul piirkonniti.
Seepärast jätkasime 2019. aastal koostööd piirkondlike ja
rahvusvaheliste partneritega, et lõimida andmekaitse
rahvusvahelistesse lepingutesse ja tagada isikuandmete
ühetaoline kaitse kogu maailmas. Eelkõige tegime
Euroopa Andmekaitsenõukogus tihedat koostööd
rahvusvahelise andmeedastuse teemal, osaledes
andmeedastust käsitleva ELi-USA andmekaitseraamistiku
Privacy Shield lepingu läbivaatamisel ning Euroopa
Andmekaitsenõukogu panuses Schremsi kohtuasja
arutellu Euroopa Liidu Kohtus, milles keskenduti
andmeedastuslepingute tüüptingimuste õiguspärasusele.

@EU_EDPS
#ePrivacy & its future developments
discussed by experts from #EU
institutions and national authorities
at Berlin Group meeting - #EDPS
@W_Wiewiorowski, #LIBE
@BirgitSippelMEP, #EU2019FI @kpieti,
#EC Peter Eberl, Berlin #DataProtection
Commissioner Maja Smoltczyk

2019. aasta ülevaade

Samuti oli endiselt meie eesmärk edendada
ülemaailmset digieetika arutelu. Tuginedes 2018. aastal
Brüsselis Euroopa Andmekaitseinspektori
kaaskorraldatud andmekaitse ja eraelu puutumatuse
eest vastutavate volinike rahvusvahelise konverentsi
edule, püüdsime tagada, et digivaldkonna eetika arutelu
jätkuks. Sel põhjusel alustasime veebiseminaride sarja,
mille avaldame netisaadetena veebilehel. Iga
veebiseminar käsitles üht konverentsil märgitud
probleemivaldkonda üksikasjalikult.
Digieetika arutelu jätkus ka 2019. aasta rahvusvahelisel
konverentsil tehisintellekti, eetika ja andmekaitse
töörühmas ning digitehnoloogia keskkonnamõju
käsitlenud Euroopa Andmekaitseinspektori kõrvalürituse
korraldamise kaudu.

2.4

Sisehaldus

Euroopa Andmekaitseinspektori büroo suurus ja
vastutusalad kasvavad. Euroopa Andmekaitseinspektori
büroo personali-, eelarve- ja haldusüksuse 2019. aasta
prioriteet oli seega tagada Euroopa
Andmekaitseinspektorile tema ülesannete täitmiseks
vajalikud vahendid. Selle raames valmis
andmekaitseekspertide konkurss ja avaldati
reservnimekiri, mille alusel võetakse tööle uusi
töötajaid, samuti tõhustati tegevust kontoriruumide
laiendamisel ja hankimisel, et mahutada kasvavat
töötajaskonda.
Ühtlasi püüdsime täiustada olemasolevate töötajate
koolitus- ja arenguvõimalusi, eelkõige asutusesisese
juhendamise algatuse käivitamisega. Lisaks liiguti edasi
rahastamise ja hangete valdkonnas, kus võeti
kasutusele tõhusamad finantstehingute protsessid ja mis
jätkub ka 2020. aastal.
Uut ametiaega alustades keskendume haldusprotsesside
tõhususe jätkuvale parandamisele, et tagada Euroopa
Andmekaitseinspektori suutlikkus reageerida uutele
andmekaitseprobleemidele.

2.5

Andmekaitseteabe levitamine

Euroopa Andmekaitseinspektori teabevahetuse ulatus ja
mõju laienevad pidevalt. Tõhus teabevahetus on ülimalt
oluline, et Euroopa Andmekaitseinspektori tegevuse
teave jõuaks asjaomaste väliste sihtrühmadeni.
Üldsuse huvi andmekaitse vastu ja selles osalemine
suureneb, seepärast oli meie 2019. aasta teabevahetuse
eesmärk tugineda seni tehtule ja tugevdada meie mainet
lugupeetud rahvusvahelise andmekaitse juhtasutusena.
Selleks tegutsesime järjepidevalt mitmes valdkonnas,
näiteks veebimeedias, üritustel ja väljaannetes ning
välissuhetes ajakirjanduse ja sidusrühmadega.
Nüüd, uuel ametiajal, keskendume algaval aastal
teabevahendite jätkuvale arendamisele, et toetada
2020. aasta märtsis avaldatava uue strateegia edukat
rakendamist.

2.6	
2019. aasta tulemuslikkuse
põhinäitajad
Jälgime tegevuse tulemuslikkust tulemuslikkuse
põhinäitajatega (KPI). See tagab, et vajaduse korral
saame tegevust kohandada, et suurendada tegevuse
mõju ja kasutada ressursse tõhusamalt. Tulemusnäitajad
kajastavad meie 2015.–2019. aasta strateegias
sätestatud strateegilisi eesmärke ja tegevuskava.
Allpool tulemuslikkuse põhinäitajate tabelis kirjeldatakse
lühidalt iga näitajat ja tulemusi 31. detsembri 2019 seisuga.
Enamikku tulemusi võrreldakse algsete eesmärkidega.
2019. aastal saavutasime või ületasime – mõnel juhul
oluliselt – eesmärgid kuue põhinäitaja korral kaheksast,
kusjuures KPI 2 jäi ainult veidi alla eesmärgi.
Need tulemused kajastavad edu, mida saavutasime
asjakohaste strateegiliste eesmärkide täitmisel
2015.–2019. aasta strateegia viimasel aastal.
2019. aastal ei saanud mõõta tulemusnäitajat KPI 7,
sest personali küsitletakse üle aasta.
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TULEMUSLIKKUSE PÕHINÄITAJAD

TULEMUSED
SEISUGA 31.12.2019

2019. AASTA
EESMÄRK

1. eesmärk: andmekaitse digiteerimine
KPI 1

Euroopa Andmekaitseinspektori korraldatud või
kaaskorraldatud privaatsust ja andmekaitset
tugevdavate tehnikaalgatuste arv

9 algatust

9 algatust

Valdkonnaülestele poliitikalahendustele keskendunud
sise- ja välistegevuste arv

7 tegevust

8 tegevust

62 juhtumit

10 juhtumit

Konsultatsioonitaotluste (komisjon, Euroopa
Parlament, nõukogu, andmekaitseasutused jt) alusel
esitatud arvamuste/kommentaaride arv

26 konsultatsiooni

10 konsultatsiooni

Andmekaitseametnike / andmekaitse koordinaatorite /
vastutavate töötlejate rahulolu Euroopa
Andmekaitseinspektori koostöö ja juhenditega, sh
andmesubjektide rahulolu koolitusega

90%

70%

Välisnäitaja

Euroopa Andmekaitseinspektori
suhtlusmeediakontode (Twitter, LinkedIn, YouTube)
jälgijate arv

40 421 (L: 20 357,
T: 18 424, Y: 1640)

Jälgijate arv eelmisel
aastal + 10%

KPI 7

Töötajate rahulolu tase

–

75%

Eelarve täitmine

91,69%

90%

Sisenäitaja
KPI 2
Sise- ja
välisnäitaja

2. eesmärk: ülemaailmse partnerluse tugevdamine
KPI 3
Sisenäitaja

Rahvusvahelisel tasandil (Euroopa
Andmekaitsenõukogu, Euroopa Nõukogu, OECD,
ülemaailmne privaatsuse kaitse tagamise võrgustik
(GPEN), rahvusvahelised konverentsid) käsitletud
juhtumite arv, kuhu Euroopa Andmekaitseinspektor
andis olulise kirjaliku panuse

3. eesmärk: Euroopa Liidu andmekaitse uus ajastu
KPI 4
Välisnäitaja
KPI 5
Välisnäitaja

Võimaldavad tegurid: teabevahetus ja ressursihaldus
KPI 6

Sisenäitaja
KPI 8
Sisenäitaja

8

Võta ühendust ELIGA
Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate:
https://europa.eu/european-union/contact_et
Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:
– helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
– helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
– e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi käsitleva teabe leidmine
Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil:
https://europa.eu/european-union/index_et
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://op.europa.eu/et/publications
Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku
teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).
ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes
keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid
saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.
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