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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. 

 

 

 



 

RR\1155329ET.docx 3/54 PE619.038v02-00 

 ET 

SISUKORD 

lk 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................ 5 

SELETUSKIRI ......................................................................................................................... 29 

LISA: NIMEKIRI RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTEST JA ISIKUTEST 32 

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS........ 34 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS ............................................................................. 53 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS .......................................... 54 

 

 

 



 

PE619.038v02-00 4/54 RR\1155329ET.docx 

ET 



 

RR\1155329ET.docx 5/54 PE619.038v02-00 

 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta 

isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus 

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0495), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0312/2017), 

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

– võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, 

mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. veebruari 2018. aasta 

arvamust1,  

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjoni arvamust (A8-0201/2018), 

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. 

                                                 
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.  
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Majanduse digiteerimine on 

kiirenemas. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ei ole 

enam pelgalt üks konkreetne sektor, vaid 

kõigi tänapäevaste innovaatiliste 

majandussüsteemide ja ühiskondade 

alustala. Nende süsteemide keskmes on 

elektroonilised andmed, mis analüüsimisel 

või muude teenuste ja toodetega 

kombineerimisel võimaldavad luua suurt 

väärtust. 

(1) Majanduse digiteerimine on 

kiirenemas. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ei ole 

enam pelgalt üks konkreetne sektor, vaid 

kõigi tänapäevaste innovaatiliste 

majandussüsteemide ja ühiskondade 

alustala. Nende süsteemide keskmes on 

elektroonilised andmed, mis analüüsimisel 

või turvalistel tingimustel muude teenuste 

ja toodetega kombineerimisel võimaldavad 

luua suurt väärtust. 

 

Muudatusettepanek  2 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Asutamisvabadus ja teenuste 

osutamise vabadus kehtivad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu alusel andmete 

talletamise ja muude 

andmetöötlusteenuste suhtes. Nende 

teenuste osutamist aga takistavad ja vahel 

ka keelavad teatavad riiklikud nõuded 

andmete paiknemise kohta konkreetsel 

territooriumil. 

(3) Asutamisvabadus ja teenuste 

osutamise vabadus kehtivad Euroopa Liidu 

toimimise lepingu alusel 

andmetöötlusteenuste, kaasa arvatud 

andmete portimise suhtes. Nende teenuste 

osutamist aga takistavad ja vahel ka 

keelavad teatavad riiklikud, piirkondlikud 

või kohalikud nõuded andmete paiknemise 

kohta konkreetsel territooriumil. 

 

Muudatusettepanek  3 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Sellised takistused andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

vabale liikumisele ning andmete 

(4) Sellised takistused 

andmetöötlusteenuste vabale liikumisele 

ning andmetöötlusteenuste osutajate 
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talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

osutajate asutamisvabadusele pärinevad 

liikmesriikide õigusaktides sisalduvatest 

nõuetest, mille kohaselt andmed peavad 

nende säilitamise või muu töötlemise 

otstarbel paiknema konkreetsel 

geograafilisel alal või territooriumil. 

Muudel õigusnormidel ja haldustavadel on 

samaväärne mõju konkreetsete nõuete 

kehtestamise kaudu, mis raskendab 

andmete säilitamist või muud töötlemist 

väljaspool teatavat liidu geograafilist 

piirkonda või territooriumi; sellised nõuded 

käsitlevad näiteks teatavas liikmesriigis 

sertifitseeritud või kinnitatud tehnorajatiste 

kasutamist. Õiguslik ebakindlus andmete 

asukohanõuete seaduslikkuse ja 

ebaseaduslikkuse ulatuse kohta piirab 

veelgi turuosaliste ja avaliku sektori 

käsutuses olevaid valikuid seoses andmete 

talletamise või muu töötlemise asukohaga. 

asutamisvabadusele pärinevad 

liikmesriikide õigusaktides sisalduvatest 

nõuetest, mille kohaselt andmed peavad 

nende töötlemise otstarbel paiknema 

konkreetsel geograafilisel alal või 

territooriumil. Muudel õigusnormidel ja 

haldustavadel on samaväärne mõju 

konkreetsete nõuete kehtestamise kaudu, 

mis raskendab andmete töötlemist 

väljaspool teatavat liidu geograafilist 

piirkonda või territooriumi; sellised nõuded 

käsitlevad näiteks teatavas liikmesriigis 

sertifitseeritud või kinnitatud tehnorajatiste 

kasutamist. Õiguslik ebakindlus andmete 

asukohanõuete seaduslikkuse ja 

ebaseaduslikkuse ulatuse kohta piirab 

veelgi turuosaliste ja avaliku sektori 

käsutuses olevaid valikuid seoses andmete 

töötlemise asukohaga. Käesolev määrus ei 

piira kuidagi ettevõtjate vabadust sõlmida 

kokkuleppeid, millega määratakse 

kindlaks, kus andmed asuvad. Käesoleva 

määrusega üksnes suurendatakse 

valikuvõimalust, tagades, et kokkulepitud 

asukoht võib olla igal pool Euroopa 

Liidus. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Nende takistuste kombinatsioon 

põhjustab Euroopas pilveteenuse 

pakkujate vahelise konkurentsi 

puudumist, mitmesuguseid 

teenusepakkujast sõltumisega seotud 

probleeme ja andmete liikuvuse tõsiseid 

puudusi. Samuti kahjustavad andmete 

asukoha nõuded teadus- ja 

arendusettevõtete suutlikkust hõlbustada 

äriühingute, ülikoolide ja teiste 

teadusorganisatsioonide koostööd oma 

innovatsiooni edendamiseks. 
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Muudatusettepanek  5 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Andmete vabal liikumisel liidus on 

oluline roll andmepõhise majanduskasvu 

ja innovatsiooni saavutamisel. Nagu 

äriühingud ja tarbijad, saavad ka 

liikmesriikide avaliku sektori asutused ja 

organid kasu suuremast valikuvabadusest 

seoses andmepõhiste teenuste osutajatega, 

konkurentsivõimelisematest hindadest ja 

tõhusamast teenuste osutamisest 

kodanikele. Arvestades suurt 

andmehulka, mida avaliku sektori 

asutused ja organid käitlevad, on ülimalt 

tähtis, et nad näitaksid eeskuju 

andmetöötlusteenuste kasutamisel ning 

hoiduksid andmetöötlusteenuste 

kasutamisel mis tahes andmete asukoha 

piirangutest. Avaliku sektori asutused ja 

organid peaksid seega samuti kuuluma 

käesoleva määruse kohaldamisalasse, 

ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/24/EL1a 

kohaldamist riigihangete valdkonnas. 

Samal ajal ei kehtestata käesoleva 

määrusega avaliku sektori asutustele 

kohustust andmetöötlust allhanke korras 

edasi anda. 

 _____________ 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

veebruari 2014. aasta direktiiv 

2014/24/EL riigihangete kohta ja 

direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, 

lk 65). 

 

Muudatusettepanek  6 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada õigusraamistikku, mis käsitleb 

füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 

töötlemisel, eelkõige määrust (EL) 

2016/679,30 direktiivi (EL) 2016/68031 ja 

direktiivi 2002/58/EÜ32. 

(9) Käesolev määrus ei tohi mõjutada 

õigusraamistikku, mis käsitleb füüsiliste 

isikute kaitset isikuandmete töötlemisel, 

eraelu puutumatuse austamist ja 

isikuandmete kaitset elektroonilise side 

puhul, eelkõige määrust (EL) 2016/67930, 

direktiivi (EL) 2016/68031 ja direktiivi 

2002/58/EÜ32. 

__________________ __________________ 

30 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). 

30 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). 

31 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 (ELT L 119, 4.5.2016, 

lk 89). 

31 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 (ELT L 119, 4.5.2016, 

lk 89). 

32 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). 

32 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). 

 

Muudatusettepanek  7 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Määruse (EL) 2016/679 kohaselt ei 

tohi liikmesriigid piirata ega keelata 

isikuandmete vaba liikumist liidus 

põhjustel, mis on seotud füüsiliste isikute 

kaitsega isikuandmete töötlemisel. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 

samasugune vaba liikumise põhimõte 

liidus ka isikustamata andmete suhtes, v.a 

julgeolekuga seotud põhjustest tingitud 

piirangu või keelu puhul. 

(10) Määruse (EL) 2016/679 kohaselt ei 

tohi liikmesriigid piirata ega keelata 

isikuandmete vaba liikumist liidus 

põhjustel, mis on seotud füüsiliste isikute 

kaitsega isikuandmete töötlemisel. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 

samasugune vaba liikumise põhimõte 

liidus ka isikustamata andmete suhtes, v.a 

avaliku julgeolekuga seotud põhjustest 

tingitud piirangu või keelu puhul. 

Määruses (EL) 2016/679 ja käesolevas 

määruses on ette nähtud sidusad 

eeskirjad, mis võimaldavad eri liiki 

andmete vaba liikumist. Kui andmete 

kogumid sisaldavad nii isikuandmeid kui 

ka isikustamata andmeid, tuleks määrust 

(EL) 2016/679 kohaldada andmete 

kogumisse kuuluvate isikuandmete suhtes 

ning käesolevat määrust andmete 

kogumisse kuuluvate isikustamata 

andmete suhtes. Kui segaandmekogumites 

on isikustamata andmed ja isikuandmed 

lahutamatult seotud, tuleks käesolevat 

määrust kohaldada ilma, et see piiraks 

määruse (EL) 2016/679 kohaldamist. Kui 

tehnoloogilised edusammud, nagu 

tehisintellekt, masinõpe, asjade internet ja 

suurandmete analüüs võimaldavad muuta 

anonüümsed andmed isikuandmeteks, 

käsitatakse selliseid andmeid 

isikuandmetena ning kohaldatakse 

vastavalt määrust (EL) nr 2016/679. 

Lisaks ei kehtestata käesoleva määrusega 

kohustust säilitada eri liiki andmeid eraldi 

ega kohustust eraldada 

segaandmekogumeid. 

 

Muudatusettepanek  8 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Andmete asukoha nõuded (12) Andmete asukoha nõuded 
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kujutavad endast selget takistust andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

vabale osutamisele liidus ja ka siseturule. 

Sellisel kujul tuleks nõuded ära keelata, v.a 

juhul, kui need on põhjendatud avaliku 

julgeoleku kaalutlustel vastavalt liidu 

õigusele, eelkõige Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 52, ning 

vastavad proportsionaalsuse põhimõttele 

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohaselt. 

Isikustamata andmete vaba piiriülese 

liikumise põhimõtte elluviimiseks, 

andmete asukoha kehtivate nõuete kiireks 

tühistamiseks ja andmete säilitamise või 

muu andmetöötluse võimaldamiseks 

praktilistel põhjustel eri asukohtades üle 

ELi ning kuna käesolevas määruses on 

sätestatud meetmed andmete 

kättesaadavuse tagamiseks õigusliku 

kontrolli eesmärgil, ei tohiks 

liikmesriikidel olla võimalust tuua muid 

põhjendusi peale avaliku julgeoleku. 

kujutavad endast selget takistust 

andmetöötlusteenuste vabale osutamisele 

liidus ja ka siseturule. Sellisel kujul tuleks 

nõuded ära keelata, v.a juhul, kui need on 

põhjendatud avaliku julgeoleku tungivatel 

kaalutlustel vastavalt liidu õigusele, 

eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklile 52, ning vastavad 

proportsionaalsuse põhimõttele Euroopa 

Liidu lepingu artikli 5 kohaselt. 

Isikustamata andmete vaba piiriülese 

liikumise põhimõtte elluviimiseks, 

andmete asukoha kehtivate nõuete kiireks 

tühistamiseks ja andmetöötluse 

võimaldamiseks praktilistel põhjustel eri 

asukohtades üle ELi ning kuna käesolevas 

määruses on sätestatud meetmed andmete 

kättesaadavuse tagamiseks õigusliku 

kontrolli eesmärgil, ei tohiks 

liikmesriikidel olla võimalust tuua muid 

põhjendusi peale avaliku julgeoleku. 

 

Muudatusettepanek  9 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Avaliku julgeoleku mõiste ELi 

toimimise lepingu artikli 52 tähenduses ja 

Euroopa Kohtu tõlgenduses hõlmab nii 

liikmesriigi sise- kui ka välisjulgeolekut. 

Sellega eeldatakse tõelise ja piisavalt 

tõsise ohu olemasolu, mis mõjutab ühte 

ühiskonna põhihuvi, nagu oht 

institutsioonide ja esmatähtsate riiklike 

teenuste toimimisele ning elanike 

ellujäämisele, samuti välissuhete või 

riikide rahumeelse kooseksisteerimise 

tõsise häirimise oht või oht sõjalistele 

huvidele. Avaliku julgeoleku tungivate 

kaalutluste mõiste eeldab eriti tõsist ohtu 

avalikule julgeolekule. Vastavalt 

proportsionaalsuse põhimõttele peaksid 

andmete asukoha nõuded, mis on 

erakordsetel juhtudel õigustatud avaliku 
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julgeoleku tungivate kaalutlustega, 

sobima taotletava eesmärgi saavutamiseks 

ega tohi minna kaugemale sellest, mis on 

selle eesmärgi saavutamiseks vajalik. 

 

Muudatusettepanek  10 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Isikustamata andmete vaba 

piiriülese liikumise põhimõtte tulemusliku 

rakendamise tagamiseks ja selleks, et 

vältida uusi tõkkeid, mis takistavad 

siseturu sujuvat toimimist, peaksid 

liikmesriigid andma komisjonile teada mis 

tahes õigusakti eelnõust, mis sisaldab uut 

andmete asukoha nõuet või muudab 

olemasolevat andmete asukoha nõuet. 

Need teatised tuleks esitada ja neid hinnata 

kooskõlas direktiivis (EL) 2015/1535 

sätestatud menetlusega33. 

(13) Isikustamata andmete vaba 

piiriülese liikumise põhimõtte tulemusliku 

rakendamise tagamiseks ja selleks, et 

vältida uusi tõkkeid, mis takistavad 

siseturu sujuvat toimimist, peaksid 

liikmesriigid edastama komisjonile 

viivitamata mis tahes õigusakti eelnõu, mis 

sisaldab uut andmete asukoha nõuet või 

muudab olemasolevat andmete asukoha 

nõuet. Need õigusakti eelnõud tuleks 

esitada ja neid hinnata kooskõlas 

direktiiviga (EL) 2015/153533. 

__________________ __________________ 

33 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). 

33 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). 

 

Muudatusettepanek  11 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

võimalike olemasolevate tõkete 

kõrvaldamiseks 12 kuu pikkuse 

üleminekuperioodi jooksul vaatama läbi 

kehtivad riiklikud andmete asukoha 

nõuded ja teatama komisjonile koos 

põhjendusega igast andmete asukoha 

(14) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

võimalike olemasolevate tõkete 

kõrvaldamiseks 12 kuu pikkuse 

üleminekuperioodi jooksul vaatama läbi 

kehtivad riiklikud andmete asukoha 

nõuded ja edastama komisjonile koos 

põhjendusega iga andmete asukoha nõude, 
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nõudest, mis on nende arvates käesoleva 

määrusega kooskõlas. Sellised teatised 

peaksid võimaldama komisjonil hinnata 

andmete asukoha mis tahes allesjäänud 

nõuete kooskõla määrusega. 

mis on nende arvates käesoleva määrusega 

kooskõlas. Sellised teated peaksid 

võimaldama komisjonil hinnata andmete 

asukoha mis tahes allesjäänud nõuete 

kooskõla määrusega ja võtta vajaduse 

korral vastu otsuseid, millega nõutakse 

liikmesriikidelt, et nad muudaksid 

selliseid andmete asukoha nõudeid või 

tühistaksid need. 

 

Muudatusettepanek  12 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et hinnata andmete asukoha 

nõuete läbipaistvust liikmesriikides 

füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nagu 

andmete talletamise ja muude 

andmetöötlusteenuste pakkujad ja 

kasutajad, peaksid liikmesriigid avaldama 

vastavaid meetmeid käsitleva teabe ühtses 

veebipõhises teabepunktis ja seda 

regulaarselt ajakohastama. Selleks et 

nõuetekohaselt teavitada füüsilisi ja 

juriidilisi isikuid andmete asukoha nõuetest 

üle liidu, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile selliste veebipõhiste 

kontaktpunktide aadressid. Komisjon peaks 

selle teabe avaldama oma veebisaidil. 

(15) Selleks et hinnata andmete asukoha 

nõuete läbipaistvust liikmesriikides 

füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nagu 

andmete talletamise ja muude 

andmetöötlusteenuste pakkujad ja 

kasutajad, peaksid liikmesriigid avaldama 

nõudeid käsitleva teabe ühtses 

veebipõhises teabepunktis või esitama selle 

muu liidu õigusakti alusel [nt Euroopa 

Parlamendi ja komisjoni määrus (EL) nr 

... ühtse digivärava kohta] loodud liidu 

tasandi teabepunktile. Liikmesriigid 

peaksid kõnealust teavet regulaarselt 

ajakohastama. Selleks et nõuetekohaselt 

teavitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid 

andmete asukoha nõuetest üle liidu, 

peaksid liikmesriigid teatama komisjonile 

selliste veebipõhiste kontaktpunktide 

aadressid. Komisjon peaks selle teabe 

avaldama oma veebisaidil koos 

koondloeteluga liikmesriikides kehtivatest 

andmete asukoha nõuetest. Lisaks peaks 

komisjon avaldama teabe nende nõuete 

kohta oma ametlikes töökeeltes. 

 

Muudatusettepanek  13 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Andmete asukoha nõudeid 

põhjendatakse sageli usaldamatusega 

andmete piiriülese säilitamise või muu 

töötlemise vastu, mis on tingitud andmete 

eeldatavast kättesaamatusest liikmesriikide 

pädevatele asutustele, näiteks 

inspekteerimiseks või auditeerimiseks 

õigusliku kontrolli või järelevalve 

eesmärgil. Seega tuleks käesolevas 

määruses selgesti sätestada, et see ei 

mõjuta pädevate asutuste volitusi 

andmetele juurdepääsu taotlemisel ja 

saamisel liidu või siseriikliku õiguse 

kohaselt ning et pädevate asutuste 

juurdepääsu andmetele ei saa keelata 

põhjusel, et andmeid säilitatakse või 

töödeldakse teises liikmesriigis. 

(16) Andmete asukoha nõudeid 

põhjendatakse sageli usaldamatusega 

andmete piiriülese töötlemise vastu, mis on 

tingitud andmete eeldatavast 

kättesaamatusest liikmesriikide pädevatele 

asutustele, näiteks inspekteerimiseks või 

auditeerimiseks õigusliku kontrolli või 

järelevalve eesmärgil. Seega tuleks kõigis 

liikmesriikides suurendada 

andmehoiusüsteemide turvalisust ja 

käesolevas määruses selgesti sätestada, et 

käesolev määrus ei mõjuta pädevate 

asutuste volitusi andmetele juurdepääsu 

taotlemisel ja saamisel liidu või siseriikliku 

õiguse kohaselt ning et pädevate asutuste 

juurdepääsu andmetele ei saa keelata 

põhjusel, et andmeid säilitatakse või 

töödeldakse teises liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  14 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Kui andmeid esitama kohustatud 

füüsiline või juriidiline isik oma kohustusi 

ei täida ja kui pädev asutus on kasutanud 

ära kõik tema käsutuses olevad vahendid 

andmetele juurdepääsu saamiseks, peaks 

nimetatud pädeval asutusel olema võimalus 

taotleda abi teiste liikmesriikide pädevatelt 

asutustelt. Sellistel juhtudel peaksid 

pädevad asutused kasutama konkreetseid 

koostöövahendeid liidu õiguses või 

rahvusvahelistes kokkulepetes, sõltuvalt 

asjaomase juhtumi valdkonnast; näiteks 

politseikoostöö valdkonnas tuleks lähtuda 

kriminaal- või tsiviilõigusest, 

haldusasjades aga raamotsusest 

2006/960,34 Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivist 2014/41/EL,35 

Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 

konventsioonist,36 nõukogu määrusest 

(18) Kui andmeid esitama kohustatud 

füüsiline või juriidiline isik oma kohustusi 

ei täida, peaks nimetatud pädeval asutusel 

olema võimalus taotleda abi teiste 

liikmesriikide pädevatelt asutustelt. 

Sellistel juhtudel peaksid pädevad asutused 

kasutama konkreetseid koostöövahendeid 

liidu õiguses või rahvusvahelistes 

kokkulepetes, sõltuvalt asjaomase juhtumi 

valdkonnast; näiteks politseikoostöö 

valdkonnas tuleks lähtuda kriminaal- või 

tsiviilõigusest, haldusasjades aga 

raamotsusest 2006/960,34 Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivist 

2014/41/EL,35 Euroopa Nõukogu 

küberkuritegevuse konventsioonist,36 

nõukogu määrusest (EÜ) nr 1206/2001,37 

nõukogu direktiivist 2006/112/EÜ38 ja 

nõukogu määrusest (EL) nr 904/201039. 
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(EÜ) nr 1206/2001,37 nõukogu direktiivist 

2006/112/EÜ38 ja nõukogu määrusest (EL) 

nr 904/201039. Kui sellised konkreetsed 

koostöömehhanismid puuduvad, peaksid 

pädevad asutused tegema üksteisega 

koostööd, et pakkuda juurdepääsu soovitud 

andmetele kindlaksmääratud ühtsete 

kontaktpunktide kaudu, v.a juhul, kui 

juurdepääsu andmine on vastuolus 

taotluse saanud liikmesriigi avaliku 

korraga. 

Kui sellised konkreetsed 

koostöömehhanismid puuduvad, peaksid 

pädevad asutused tegema üksteisega 

koostööd, et pakkuda juurdepääsu soovitud 

andmetele kindlaksmääratud ühtsete 

kontaktpunktide kaudu. 

__________________ __________________ 

34 Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 

raamotsus 2006/960/JSK Euroopa Liidu 

liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 

teabe ja jälitusteabe vahetamise 

lihtsustamise kohta (ELT L 386, 

29.12.2006, lk 89). 

34 Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 

raamotsus 2006/960/JSK Euroopa Liidu 

liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 

teabe ja jälitusteabe vahetamise 

lihtsustamise kohta (ELT L 386, 

29.12.2006, lk 89). 

35 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). 

35 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). 

36 Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 

konventsioon, CETS nr 185. 

36 Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 

konventsioon, CETS nr 185. 

37 Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus 

(EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute 

vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel 

tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 

27.6.2001, lk 1). 

37 Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus 

(EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute 

vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel 

tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 

27.6.2001, lk 1). 

38 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

38 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

39 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus 

(EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning 

maksupettuste vastase võitluse kohta 

käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 

12.10.2010, lk 1). 

39 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus 

(EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning 

maksupettuste vastase võitluse kohta 

käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 

12.10.2010, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  15 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Konkurentsitingimuste igakülgseks 

ärakasutamiseks peaks kutselistel 

kasutajatel olema võimalus teha teadlikke 

valikuid ja kergesti võrrelda mitmesuguste 

siseturul pakutavate andmete talletamise ja 

muude andmetöötlusteenuste eri 

komponente, sealhulgas lepingutingimusi, 

mis käsitlevad andmete portimist lepingu 

lõpetamise korral. Arvestamaks turu 

innovaatiliste võimalustega ning andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

pakkujate ja kutseliste kasutajate 

kogemuste ja oskusteabega, peaksid 

turuosalised määrama andmete portimise 

üksikasjad ja käitamisnõuded kindlaks 

iseregulatsiooni teel, mida komisjon peaks 

soodustama ja lihtsustama liidu 

tegevusjuhenditega, mis võivad sisaldada 

lepingute näidistingimusi. Kui selliseid 

tegevusjuhendeid mõistliku aja jooksul 

kasutusele ei võeta ja tulemuslikult ei 

rakendata, peaks komisjon olukorra läbi 

vaatama. 

(21) Konkurentsitingimuste igakülgseks 

ärakasutamiseks peaks kutselistel 

kasutajatel olema võimalus teha teadlikke 

valikuid ja kergesti võrrelda mitmesuguste 

siseturul pakutavate andmetöötlusteenuste 

eri komponente, sealhulgas 

lepingutingimusi, mis käsitlevad andmete 

portimist lepingu lõpetamise korral. 

Arvestamaks turu innovaatiliste 

võimalustega ning andmete talletamise ja 

muude andmetöötlusteenuste pakkujate ja 

kutseliste kasutajate kogemuste ja 

oskusteabega, peaksid turuosalised 

määrama andmete portimise üksikasjad ja 

käitamisnõuded kindlaks iseregulatsiooni 

teel, mida komisjon peaks soodustama, 

lihtsustama ja jälgima liidu 

tegevusjuhenditega, mis võivad sisaldada 

lepingute näidistingimusi. 

Tegevusjuhendid peaksid olema 

põhjalikud, nendes tuleks selgitada, et 

sõltumine ühest teenusepakkujast ei ole 

aktsepteeritud äritava ja ette näha 

usaldust suurendavate tehnoloogiate 

kasutamine ning neid tuleks pidevalt 

ajakohastada, et pidada sammu 

tehnoloogia arenguga. Komisjon peaks 

tagama, et protsessi käigus 

konsulteeritakse kõikide asjaomaste 

sidusrühmade, sealhulgas väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

idufirmadega. Komisjon peaks hindama 

selliste tegevusjuhendite väljatöötamist ja 

rakendamise tõhusust. 

 

Muudatusettepanek  16 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Komisjon peaks käesoleva määruse 

sätted korrapäraselt läbi vaatama eelkõige 

selleks, et teha kindlaks, kas neid on vaja 

(28) Komisjon peaks käesoleva määruse 

rakendamise kohta esitama aruande 
eelkõige selleks, et teha kindlaks, kas seda 



 

RR\1155329ET.docx 17/54 PE619.038v02-00 

 ET 

muuta seoses tehnika arengu ja 

turutingimuste muutumisega. 

on vaja muuta seoses tehnika arengu ja 

turutingimuste muutumisega, näiteks 

tehisintellekti, masinõppe, asjade interneti 

ja suurandmete analüüsi valdkonnas. 

Aruandes tuleks eelkõige hinnata 

kogemusi, mis on saadud käesoleva 

määruse kohaldamisel 

segaandmekogumite suhtes, et tagada 

innovatsiooni soodustavad tingimused ja 

hinnata avaliku julgeoleku erandi 

rakendamist. Komisjon peaks ühtlasi 

avaldama enne käesoleva määruse muude 

eeskirjade kohaldamist suunised selle 

kohta, kuidas seda kohaldatakse 

segaandmekogumite suhtes, et ettevõtted, 

sealhulgas VKEd mõistaksid paremini 

käesoleva määruse ja määruse (EL) 

2016/679 vahelist seost. 

 

Muudatusettepanek  17 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

liidus muude elektrooniliste andmete kui 

isikuandmete säilitamise või muu 

töötlemise suhtes, mida: 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

liidus muude elektrooniliste andmete kui 

isikuandmete töötlemise suhtes, mida: 

 

Muudatusettepanek  18 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Segaandmekogumite puhul kohaldatakse 

käesolevat määrust isikustamata andmete 

kogumi suhtes. Kui segaandmekogumites 

on isikuandmed ja isikustamata andmed 

lahutamatult seotud, kohaldatakse 

käesolevat määrust ilma, et see piiraks 

määruse (EL) 2016/679 kohaldamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. „segaandmekogum“ – 

andmekogum, mis sisaldab nii 

isikuandmeid kui ka isikustamata 

andmeid; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. „andmete talletamine“ – andmete 

mis tahes säilitamine elektroonilisel 

kujul; 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. „töötlemine“ – elektroonilisel 

kujul andmete või andmekogumiga tehtav 

automatiseeritud või automatiseerimata 

toiming või toimingute kogum, nagu 

kogumine, salvestamine, korrastamine, 

struktureerimine, säilitamine, 

kohandamine ja muutmine, päringute 

tegemine, lugemine, kasutamine, 

edastamise, levitamise või muul moel 

kättesaadavaks tegemise teel 

avalikustamine, ühitamine või 

ühendamine, piiramine, kustutamine või 

hävitamine; 
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Muudatusettepanek  22 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. „teenusepakkuja“ – füüsiline või 

juriidiline isik, kes pakub andmete 

talletamise või muid 

andmetöötlusteenuseid; 

4. „teenusepakkuja“ – füüsiline või 

juriidiline isik, kes pakub 

andmetöötlusteenuseid; 

 

Muudatusettepanek  23 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. „andmete asukoha nõue“ – mis 

tahes kohustus, keeld, tingimus, piirang või 

muu liikmesriikide õigus- või 

haldusnormides sätestatud nõue, millega 

nähakse ette andmete talletamise või muu 

andmetöötluse asukoht teatava liikmesriigi 

territooriumil või millega takistatakse 

andmete talletamist või muud 
andmetöötlust mis tahes teises 

liikmesriigis; 

5. „andmete asukoha nõue“ – mis 

tahes kohustus, keeld, tingimus, piirang või 

muu liikmesriikide õigus- või 

haldusnormides või -tavadega sätestatud, 

sealhulgas riigihangetega seotud nõue ja 

selle tuletised, millega nähakse ette 

andmetöötluse asukoht teatava liikmesriigi 

territooriumil või millega takistatakse 

andmetöötlust mis tahes teises 

liikmesriigis; 

 

Muudatusettepanek  24 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. „pädev asutus“ – liikmesriigi 

asutus, kellel on volitused juurdepääsuks 

füüsilise või juriidilise isiku poolt 

säilitatavatele või töödeldavatele 

andmetele oma ametikohustuste täitmiseks 

vastavalt siseriiklikele või liidu 

õigusaktidele; 

6. „pädev asutus“ – liikmesriigi 

asutus, kellel on volitused juurdepääsuks 

füüsilise või juriidilise isiku poolt 

töödeldavatele andmetele oma 

ametikohustuste täitmiseks vastavalt 

siseriiklikele või liidu õigusaktidele; 
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Muudatusettepanek  25 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. „kasutaja“ – füüsiline või juriidiline 

isik, kes kasutab või taotleb andmete 

talletamise või muud andmetöötlusteenust; 

7. „kasutaja“ – füüsiline või juriidiline 

isik, sealhulgas avaliku sektori üksus, kes 

kasutab või taotleb andmetöötlusteenust; 

 

Muudatusettepanek  26 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. „kutseline kasutaja“ – mis tahes 

füüsiline või juriidiline isik, kaasa arvatud 

avaliku sektori üksus, kes kasutab või 

taotleb andmete talletamise või muud 

andmetöötlusteenust oma kaubanduse, äri, 

kutseala, elukutse või ülesandega seotud 

eesmärkidel. 

8. „kutseline kasutaja“ – mis tahes 

füüsiline või juriidiline isik, kaasa arvatud 

avaliku sektori üksus, kes kasutab või 

taotleb andmetöötlusteenust oma 

kaubanduse, äri, kutseala, elukutse või 

ülesandega seotud eesmärkidel. 

 

Muudatusettepanek  27 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Säilitatavate või muul viisil 

töödeldavate andmete asukoht liidus ei 

tohi olla piiratud konkreetse liikmesriigi 

territooriumiga ning nende säilitamine 

või muu töötlemine teises liikmesriigis ei 

tohi olla keelatud ega piiratud, välja 

arvatud juhul, kui see on põhjendatud 

avaliku julgeoleku kaalutlustel. 

1. Andmete asukoha nõuded on 

keelatud, välja arvatud juhul, kui need on 

erakordsetel juhtudel põhjendatud avaliku 

julgeoleku tungivate kaalutlustega ja 

kooskõlas proportsionaalsuse 

põhimõttega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 

mis tahes õigusakti eelnõust, millega 

sätestatakse uus andmete asukoha nõue või 

muudetakse kehtivat andmete asukoha 

nõuet kooskõlas liikmesriigi õiguses 

sätestatud menetlusega, millega 

rakendatakse direktiivi (EL) 2015/1535. 

2. Liikmesriigid edastavad 

komisjonile viivitamata mis tahes 

õigusakti eelnõu, millega sätestatakse uus 

andmete asukoha nõue või muudetakse 

kehtivat andmete asukoha nõuet kooskõlas 

direktiivi (EL) 2015/1535 artiklites 5, 6 ja 

7 sätestatud menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  29 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. 12 kuu jooksul alates käesoleva 

määruse kohaldamise algusest tagavad 

liikmesriigid, et iga andmete asukohta 

käsitlev nõue, mis on vastuolus lõikega 1, 

tunnistatakse kehtetuks. Kui liikmesriik 

leiab, et andmete asukoha nõue on lõikega 

1 kooskõlas ja võib seetõttu jääda kehtima, 

teatab ta sellest meetmest komisjonile, 

esitades kehtivuse säilitamise kohta 

põhjenduse. 

3. [12 kuud pärast käesoleva määruse 

jõustumise kuupäeva] tagavad 

liikmesriigid, et iga andmete asukohta 

käsitlev nõue, mis on vastuolus lõikega 1, 

on kehtetuks tunnistatud. [12 kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 

edastab liikmesriik, kui ta leiab, et 

andmete asukoha nõue on lõikega 1 

kooskõlas ja võib seetõttu jääda kehtima, 

selle meetme komisjonile, esitades 

kehtivuse säilitamise kohta põhjenduse. 

 

Muudatusettepanek  30 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu 

artikli 258 kohaldamist, uurib komisjon 

kolme kuu jooksul alates sellise teate 

saamisest kõnealuse meetme vastavust 

lõikele 1 ning võtab vajaduse korral vastu 

otsuse, milles nõuab, et kõnealune 

liikmesriik muudaks meedet või tühistaks 
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selle. 

 

Muudatusettepanek  31 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid teevad nende 

territooriumil kehtivate andmete asukoha 

nõuete üksikasjad avalikuks ühtse 

teabepunkti kaudu, mille andmed peavad 

olema ajakohastatud. 

4. Liikmesriigid teevad nende 

territooriumil kehtivate andmete asukoha 

nõuete üksikasjad avalikuks ühtse 

teabepunkti kaudu, mille andmed peavad 

olema ajakohastatud, või liidu muu 

õigusakti kohaselt loodud liidu tasandi 

teabepunkti kaudu, kui selline teabepunkt 

on olemas. 

 

Muudatusettepanek  32 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

lõikes 4 osutatud ühtse teabepunkti 

aadressi. Komisjon avaldab selliste 

teabepunktide lingid oma veebisaidil. 

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

lõikes 4 osutatud ühtse teabepunkti 

aadressi. Komisjon avaldab selliste 

teabepunktide lingid oma veebisaidil koos 

kõigi lõikes 4 osutatud andmete asukoha 

nõuete koondloeteluga, mida komisjon 

korrapäraselt ajakohastab, ning avaldab 

oma ametlikes töökeeltes andmete 

asukoha nõudeid käsitleva teabe. 

 

Muudatusettepanek  33 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui pädev asutus on kasutanud ära 

kõik tema käsutuses olevad vahendid 
andmetele juurdepääsu saamiseks, võib ta 

2. Kui pädev asutus ei saa pärast 

andmetöötlusteenuste kasutajaga 

kontakteerumist andmetele juurdepääsu 
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taotleda artiklis 7 sätestatud menetluse 

kohaselt abi teise liikmesriigi pädevalt 

asutuselt, kes osutab artiklis 7 sätestatud 

menetluse kohaselt abi, välja arvatud 

juhul, kui abi osutamine on vastuolus 

taotluse saanud liikmesriigi avaliku 

korraga. 

ning kui liidu õiguse või rahvusvaheliste 

lepingute alusel puudub eri liikmesriikide 

pädevate asutuste vahel andmete 

vahetamiseks konkreetne 

koostöömehhanism, võib kõnealune pädev 

asutus taotleda artiklis 7 sätestatud 

menetluse kohaselt abi teise liikmesriigi 

pädevalt asutuselt. Pädev asutus, kellelt 

abi saamist taotleti, osutab abi nimetatud 

menetluse kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  34 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui abitaotlus hõlmab taotluse 

saanud asutuse juurdepääsu saamist 

füüsilise või juriidilise isiku ruumidesse, 

sealhulgas andmete talletamise või muu 

töötlemise seadmetele, peab selline 

juurdepääs olema kooskõlas liidu või 

liikmesriigi menetlusõigusega. 

3. Kui abitaotlus hõlmab taotluse 

saanud asutuse juurdepääsu saamist 

füüsilise või juriidilise isiku ruumidesse, 

sealhulgas andmete töötlemise seadmetele, 

peab selline juurdepääs olema kooskõlas 

liidu õiguse või selle liikmesriigi 

menetlusõigusega, kus ruumid või 

seadmed asuvad. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõiget 2 kohaldatakse üksnes 

juhul, kui liidu õiguse või rahvusvaheliste 

kokkulepete alusel puudub konkreetne 

koostöömehhanism andmete 

vahetamiseks eri liikmesriikide pädevate 

asutuste vahel. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  36 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon soodustab ja hõlbustab 

iseregulatsiooni tegevusjuhendite 

väljatöötamist liidu tasandil, et koostada 

suunised parimate tavade kohta, mis 

lihtsustaksid teenusepakkujate 

vahetamist, ning tagada, et 

teenusepakkujad esitavad kutselistele 

kasutajatele enne andmete talletamise ja 

töötlemise lepingu sõlmimist piisavalt 

üksikasjalikku, selget ja läbipaistvat teavet 

järgmistel teemadel: 

1. Selleks et anda panus 

konkurentsivõimelisse andmepõhisesse 

majandusse, soodustab ja hõlbustab 

komisjon selliste iseregulatsiooni 

tegevusjuhendite väljatöötamist liidu 

tasandil, mis põhinevad läbipaistvuse 

põhimõttel ja millega kehtestatakse 

suunised, mis muu hulgas hõlmavad 

järgmisi teemasid: 

 

Muudatusettepanek  37 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) parimad tavad, millega 

lihtsustatakse teenusepakkuja vahetamist 

ja andmete portimist struktureeritud, 

üldkasutatavas, koostalitlusvõimelises ja 

masinloetavas vormingus, sealhulgas 

avatud standardile vastavas vormingus, 

kui see on vajalik või kui andmeid 

vastuvõttev teenusepakkuja seda palub; 

 

Muudatusettepanek  38 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) protsessid, tehnilised nõuded, 

ajakavad ja kulud, mida kohaldatakse 

juhul, kui kutseline kasutaja soovib 

teenusepakkujat vahetada või portida 

andmeid tagasi oma IT-süsteemidesse, 

kaasa arvatud andmete varundamise 

protsessid ja asukoht, olemasolevad 

andmevormingud ja -kandjad, nõutav IT-

konfiguratsioon ja võrgu minimaalne 

(a) teabe esitamise miinimumnõuded, 

mis tagavad, et kutselistele kasutajatele 

esitatakse piisavalt üksikasjalik, selge ja 

läbipaistev teave, enne kui sõlmitakse 

andmete talletamise ja töötlemise leping, 

seoses protsesside, tehniliste nõuete, 

ajakavade ja kuludega, mida kohaldatakse 

juhul, kui kutseline kasutaja soovib 

teenusepakkujat vahetada või portida 
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ribalaius; portimisprotsessi käivitamiseks 

nõutav aeg ja aeg, mille jooksul andmed 

on portimiseks kättesaadavad; tagatised, 

mis võimaldavad teenusepakkuja pankroti 

korral andmetele juurde pääseda ning 

andmeid tagasi oma IT-süsteemidesse, 

ning tagatised, mis võimaldavad 

teenusepakkuja pankroti korral andmetele 

juurde pääseda. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teenusepakkuja vahetamise ja 

andmete portimise käitamisnõuded 

struktureeritud, üldkasutatavas 

vormingus ning masinloetaval kujul, nii 

et kasutajal on piisavalt aega 

teenusepakkuja vahetamiseks või andmete 

portimiseks. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  40 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon tagab, et lõikes 1 

osutatud tegevusjuhendid töötatakse välja 

tihedas koostöös kõigi asjaomaste 

sidusrühmadega, sh väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate, idufirmade, 

kasutajate ja pilveteenuste osutajate 

ühendustega. 

 

Muudatusettepanek  41 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon kutsub teenusepakkujaid 

üles võtma lõikes 1 osutatud 

2. Komisjon kutsub teenusepakkujaid 

üles viima lõikes 1 osutatud 
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tegevusjuhendid kasutusele aasta jooksul 

pärast määruse kohaldamise algust. 
tegevusjuhendite väljatöötamine lõpule 

[12 kuud pärast käesoleva määruse 

avaldamise kuupäeva] ja võtma 

tegevusjuhendid kasutusele [24 kuud 

pärast käesoleva määruse avaldamise 

kuupäeva]. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon vaatab selliste 

tegevusjuhendite väljatöötamise ja 

tegeliku kasutuselevõtu ning 

teenusepakkujate poolt teabe esitamise 

läbi hiljemalt kahe aasta jooksul pärast 

käesoleva määruse kohaldamise algust. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Ühtsed kontaktpunktid peavad 

andma kasutajatele üldist teavet käesoleva 

määruse kohta, eelkõige artiklis 6 

osutatud tegevusjuhendi väljatöötamise 

kohta. 

Selgitus 

Ühtsete kontaktpunktide oskusteavet võib kasutada mitte üksnes sidekriipsuna liikmesriikide 

ja komisjoni vahel, vaid ka institutsioone ja kasutajaid ühendava lülina. 

Muudatusettepanek  44 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Mitte hiljem kui [viie aasta 1. Mitte hiljem kui [kolme aasta ja 
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möödumisel artikli 10 lõikes 2 nimetatud 

kuupäevast] vaatab komisjon määruse läbi 

ja esitab aruande peamiste järelduste 

kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule 

ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele. 

kuue kuu möödumisel käesoleva määruse 

avaldamise kuupäevast] esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

aruande, milles hinnatakse käesoleva 

määruse rakendamist, eelkõige pidades 

silmas järgmist: 

 (a) käesoleva määruse kohaldamine 

segaandmekogumite suhtes, eriti 

arvestades turutingimuste muutumist ja 

tehnika arengut, mis võivad avardada 

andmete taasisikustamise võimalusi; 

 (b) artikli 4 lõike 1, eelkõige avaliku 

julgeoleku erandi rakendamine 

liikmesriikide poolt ning 

 (c) artiklis 6 osutatud 

tegevusjuhendite väljatöötamine ja tõhus 

rakendamine ning tõhus teabe esitamine 

teenusepakkujate poolt. 

 

Muudatusettepanek  45 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Hiljemalt [6 kuud pärast käesoleva 

määruse avaldamise kuupäeva] avaldab 

komisjon suunised, milles käsitletakse 

käesoleva määruse ja määruse (EL) 

2016/679 vahelist seost seoses 

segaandmekogumitega. 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust hakatakse 

kohaldama kuus kuud pärast selle 

avaldamist. 

2. Käesolevat määrust hakatakse 

kohaldama kuus kuud pärast selle 

avaldamist. 

Artikli 9 lõiget 2 a hakatakse siiski 

kohaldama [1 päev pärast käesoleva 
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määruse jõustumist]. 
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SELETUSKIRI 

I. Sissejuhatus 

Digitaalne ühtne turg on Euroopa majanduse nurgakivi, millel on tohutu majanduskasvu ja 

töökohtade loomise potentsiaal. Kõnealuse määrusega, mis käsitleb isikustamata andmete 

vaba liikumist, tunnistatakse andmed tegelikult ühtse turu viiendaks vabaduseks. Uute 

tehnoloogiate, nagu pilvandmetöötluse, suurandmete ja tehisintellekti esilekerkimisega on 

andmete vaba liigutamise võimalus muutunud Euroopa ettevõtjate jaoks oluliseks 

küsimuseks. See on muidugi võimalus, mitte kohustus. Liikmesriikide kehtestatud andmete 

asukoha nõuded vähendavad konkurentsi ja suurendavad talletamiskulusid hinnanguliselt 120 

protsenti. Kui aga EL need tõkked kõrvaldaks, võiks ta võita aastas kuni 8 miljardit eurot ehk 

0,06 % SKPst. See on sama suur kui Kanada ja Lõuna-Koreaga hiljuti sõlmitud 

vabakaubanduslepingutest tulenev SKP suurenemine kokku. 

Raportöör on keskendunud määruse lihtsustamisele, selgitamisele ja kergesti kohaldatavaks 

muutmisele. Raportööri eesmärk on muuta tekst õigus- ja tulevikukindlaks, et saada andmete 

vabast liikumisest võimalikult palju kasu.  

 

II. Raportööri seisukoht 

 

A. Avaliku julgeoleku erand 

Raportöör tunnistab, et erandjuhtudel on liikmesriikidel andmete vaba liikumise 

piiramiseks õiguspäraseid põhjusi. Kuid arvestades kahjulikku mõju ELi 

digitaalmajandusele, peab raportöör eluliselt tähtsaks, et hoida need nõuded 

minimaalsena. Võttes kasutusele hästi juurdunud kontseptsiooni „avaliku julgeoleku 

seisukohast hädavajalik“, soovib raportöör tagada, et liikmesriigid ei tõlgenda avaliku 

julgeoleku erandit üle. Kuna avaliku julgeoleku määratlust ei ole, tugineb raportöör 

aluslepingule ja Euroopa Kohtu kohaldatavale praktikale, et seda kontseptsiooni 

selgitada ja õiguskindlust suurendada.  

 

Raportöör selgitab ühtlasi, et kõik ühiskonna osad, sealhulgas avaliku sektori üksused, 

peaksid saama kasu andmete vabast liikumisest. Kuna paljud andmete asukoha nõuded 

ei pärine riiklikult tasandilt, selgitatakse, et käesolevat määrust kohaldatakse kõigil 

valitsemistasanditel, sealhulgas riigihangete valdkonnas, mis on üks põhilisi 

mureküsimusi eriti VKEde jaoks.  

 

Komisjonile antakse volitused ja kohustus erandi kohaldamist jälgida ja tagada, et 

seda ei tõlgendata ebaproportsionaalsel viisil. Raportöör soovib kehtestada 

liikmesriikidele selge tähtaja, millal nad peavad esitama aruande andmete asukoha 

nõuetest, mida nad soovivad säilitada. Komisjon peaks hindama õigusakti eelnõu ja 

otsustama, kas kõnealune liikmesriik peaks muutma andmete asukoha nõuet või selle 

tühistama. Kõik allesjäävad andmete asukoha nõuded tuleks avaldada komisjoni 

veebisaidil, et tagada kõnealuse teabe kerge kättesaadavus. 

 

B. Avaliku sektori asutuste juurdepääs andmetele 

Ettevõtjate ja avaliku sektori üksuste võimalust töödelda oma andmeid väljaspool 

asukohaliikmesriiki ei tohi mingil juhul kasutada viisina, kuidas hoida teavet pädevate 
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asutuste eest salajas. Raportöör on veendunud, et kui pädevatele asutustele pandaks 

kohustus kasutada ära kõik nende käsutuses olevad muud vahendid, enne kui neil 

lubatakse oma vastaspooltelt abi küsida, pikendaks tarbetult kõnealustele andmetele 

õiguspärase juurdepääsu saamise protsessi. Andmetele juurdepääsu hõlbustamise 

peaks ühtlasi saavutama uue ühtsete kontaktpunktide süsteemi abil. Raporti projektis 

selgitatakse ka, et juurdepääs ruumidele, kus andmeid talletatakse, tuleb anda 

kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus ruumid või seadmed asuvad. 

 

C. Segaandmekogumid 

Käesolev määrus ja isikuandmete kaitse üldmäärus täiendavad teineteist ega kattu. 

Koos pakuvad nad selget eeskirjade paketti, mis hõlmab igat liiki andmeid ja viib 

ühtse ELi andmeruumini. Enamik andmekogumeid sisaldab nii isikuandmeid kui ka 

isikustamata andmeid, kusjuures enamik andmetest on isikustamata, kuid sisaldavad 

isikuandmeid, nagu nimed ja/või e-posti aadressid, mis on lisatud ainult 

haldusotstarbel. Selliste segaandmekogumite väljajätmine kohaldamisalast piiraks 

tugevalt käesolevast määrusest saadavat kasu. Kui segaandmekogumit saab kergesti 

eraldada, tuleks andmekogumite puhul kohaldada kõnealust määrust kogumi 

isikustamata andmete osa suhtes. Segaandmekogumis, kus isikuandmed ja 

isikustamata andmed on lahutamatult seotud, tuleks käesolevat määrust kohaldada 

tervele andmekogumile, ilma et see mõjutaks isikuandmete kaitse üldmääruse 

kohaldamist. Kuna isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisala on piiratud 

isikuandmetega ega hõlma isikustamata andmeid, oleks ebaproportsionaalne ja 

juriidiliselt ebakorrektne kohaldada kõnealuse määruse asemel isikuandmete kaitse 

üldmäärust kogu segaandmekogumile. See tekitaks tarbetut koormust ettevõtjatele, 

nagu VKEd ja idufirmad, kes peaksid järgima rangemaid eeskirju, ja takistaks 

innovatsiooni. Käesoleva määruse kohaldamine isikustamata andmetele ei tähenda, et 

eraelu puutumatuse kaitsmist isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ei kohaldataks 

enam segaandmekogumitele, sõltumata sellest, kus andmeid ELis talletatakse. Samal 

ajal ei kehtestata määrusega kohustust säilitada eri liiki andmeid eraldi ega kohustust 

eraldada segaandmekogumeid. 

 

D. Andmete portimine 

Selleks et kasutada ära digitaalsest ühtsest turust saadavat täit potentsiaali, tuleb 

konkurentsi suurendada. Üks osa sellest on tagada andmete ülekantavus eri 

pilveteenuse osutajate vahel. Raportöör nõustub mõttega anda turuosalistele ülesanne 

luua tegevusjuhendid, et reguleerida kutseliste kasutajate võimalust vahetada teenust 

ja portida andmeid. Komisjon peaks kõnealust protsessi julgustama, hõlbustama ja 

jälgima.  

 

Tasakaalustatud ja hästitoimiva tegevusjuhendi loomiseks on hädavajalik, et protsessi 

kaasataks nii kasutajaid kui ka teenuse osutajaid. Lisaks sellele rõhutab raportöör, et 

tegevusjuhendi põhiolemus on koostalitusvõime ja läbipaistvus, ning on seetõttu 

teinud valiku jätta välja komisjoni ettepaneku mõni ettekirjutavam osa ja jätta 

turuosalistele ruumi, et kindlaks iseregulatsiooni vorm kindlaks määrata. Raportöör on 

ühtlasi pikendanud tähtaega kuue kuu võrra, sest kogemused näitavad, et 

tegevusjuhendi koostamiseks ja rakendamiseks on vaja rohkem aega. 
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E. Läbivaatamine 

Arvestades, kui oluline on tehnoloogilise arenguga sammu pidada, teeb raportöör ettepaneku 

lühendada hindamisperioodi, eriti segaandmekogumite puhul, sest nn hallid alad aja jooksul 

tõenäoliselt suurenevad. Me ei tea veel, kuidas andmekogumid tulevikus välja näevad, ja 

seetõttu on oluline hinnata, kas käesolev määrus on ajakohane ja täidab oma eesmärki. 

Raportöör soovib selgitada, et komisjoni hindamise tulemus peaks olema aruande esitamine 

kaasseadusandjatele koos komisjoni hinnanguga. 
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LISA: NIMEKIRI RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTEST JA 
ISIKUTEST 

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. 

Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt ja isikutelt: 

Üksus ja/või isik 

Allied for Startups 

Almega (Rootsi teenindussektori tööandjate organisatsioon) 

Ametic 

Rootsi masinaehituse ühendus 

AT&T 

Bisnode 

Bitkom 

BSA - The software alliance 

Bulgaaria alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Business Europe 

CERCA – Euroopa mootorsõidukitööstuse liit 

Cercle de l'Industrie 

Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe) 

Rootsi ettevõtjate konföderatsioon 

Confindustria 

Taani kaubanduskoda 

Deutsche Telekom 

Digitaalne Euroopa 

Dr Kristina IRION – Amsterdami ülikool (IMCO 20. veebruari seminar) 

Dr Simon Forge – Amsterdami ülikool (IMCO 20. veebruari seminar) 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

Ericsson 

Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Euroopa Komisjon 

Euroopa telekommunikatsioonivõrkude käitajate assotsiatsioon (ETNO) 

EyeEm 

Federation of European Direct and Interactive Marketing (Euroopa otseturunduse 

assotsiatsioonide liit (FEDMA)) 

FIGIEFA - Automotive Aftermarket Distributors 

Företagarna 

France Digitale 

Prantsusmaa alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Saksa kindlustusseltside ühendus (GDV) 

Google 

GSMA 

IBM 

konsultatsioonifirma IDC-European Government Consulting 

Innovatsioonitehnoloogia ja innovatsiooni fond 
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INTUG 

Intuit Inc. 

Iirimaa kommunikatsiooni-, kliimameetmete ja keskkonnaministeerium 

Microsoft 

National Board of Trade (riiklik kaubanduskolleegium) 

Orange Group 

Poola alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Schneider Electric Services International 

Hispaania alaline esindus Euroopa Liidu juures 

SUP46 

Swedbank 

Rootsi IT- ja telekommunikatsiooniettevõtjad 

Rootsi kaubanduskoda 

The European Lotteries Association (Euroopa loteriiühing (EL)) 

Rootsi põllumajandustootjate föderatsioon (LRF) 

UEAPME – Euroopa käsitöö ja VKEde tööandjate organisatsioon 

Ühendkuningriigi väikeettevõtjate ühendus 

Ühendkuningriigi alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Veolia 

Vodaphone 
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26.4.2018 

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta 

isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus 

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) 

Arvamuse koostaja: Zdzisław Krasnodębski 

 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Andmete väärtusahelad koosnevad 

mitmesugustest andmetega seotud 

tegevustest: andmete loomine ja kogumine; 

andmete koondamine ja organiseerimine; 

andmete talletamine ja töötlemine; 

andmete analüüsimine, turustamine ja 

levitamine; andmete kasutamine ja 

taaskasutamine. Andmete talletamise ja 

muu töötlemise tulemuslik ja tõhus 

toimimine on iga andmete väärtusahela 

nurgakivi. Sellist tulemuslikku ja tõhusat 

toimimist ja andmepõhise majanduse 

arendamist liidus takistavad aga eelkõige 

kaht liiki tõkked andmete liikuvuse ja 

siseturu ees. 

(2) Andmete väärtusahelad koosnevad 

mitmesugustest andmetega seotud 

tegevustest: andmete loomine ja kogumine; 

andmete koondamine ja organiseerimine; 

töötlemine; andmete analüüsimine, 

turustamine ja levitamine; andmete 

kasutamine ja taaskasutamine. Töötlemise 

tulemuslik ja tõhus toimimine on iga 

andmete väärtusahela nurgakivi. Sellist 

tulemuslikku ja tõhusat toimimist ja 

andmepõhise majanduse arendamist liidus 

takistavad aga eelkõige kaht liiki tõkked 

andmete liikuvuse ja siseturu ees. 
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Selgitus 

Artiklisse 3 lisatud mõiste „töötlemine“ hõlmab andmete talletamist. Muudatusettepanekut 

kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral on vaja teha 

vastavad muudatused. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Asutamisvabadus ja teenuste 

osutamise vabadus kehtivad Euroopa 

Liidu toimimise lepingu alusel andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

suhtes. Nende teenuste osutamist aga 

takistavad ja vahel ka keelavad teatavad 

riiklikud nõuded andmete paiknemise 

kohta konkreetsel territooriumil. 

(3) Euroopa Liidu toimimise lepingu 

(edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklis 

26, artiklites 49–55 ja artiklites 56–62 

sätestatud asutamisvabadus ja teenuste 

osutamise vabadus kehtivad 
andmetöötlusteenuste ja sealhulgas 

andmete portimise suhtes. Nende teenuste 

osutamist aga takistavad ja vahel ka 

keelavad teatavad riiklikud nõuded 

andmete paiknemise kohta konkreetsel 

territooriumil. 

Selgitus 

Artiklis 6 on sätestatud andmete portimise tehnilised aspektid. Määruse eelnõus ei sisaldu ei 

andmete portimise õiguse ega andmete portimise määratlust. Selleks et artikli 6 eesmärk 

oleks saavutatav, peame määratlema andmete portimise teenusena, mistõttu see kuulub 

aluslepingu kohase teenuste osutamise vabaduse alla. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Nende takistuste kombinatsioon 

põhjustab Euroopas pilveteenuse 

pakkujate vahelise konkurentsi 

puudumist, mitmesuguseid 

teenusepakkujast sõltumisega seotud 

probleeme ja andmete liikuvuse tõsiseid 

puudusi. Samuti kahjustavad andmete 

asukoha nõuded teadus- ja 

arendusettevõtete suutlikkust hõlbustada 
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äriühingute, ülikoolide ja teiste 

teadusorganisatsioonide koostööd oma 

innovatsiooni edendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Sarnaselt äriühingutele ja 

tarbijatele peaksid ka liikmesriikide 

avaliku sektori asutused ja organid saama 

kasu suuremast valikuvabadusest seoses 

andmepõhiste teenuste pakkujatega, 

konkurentsivõimelisematest hindadest ja 

tõhusamast teenuste osutamisest 

kodanikele. Arvestades suurt 

andmehulka, mida avaliku sektori 

asutused ja organid käitlevad, peaksid 

avaliku sektori asutused olema eeskujuks, 

kasutades liidus isikustamata andmete 

puhul andmeteenuseid, ning hoiduma 

andmete asukohaga seotud 

põhjendamatute piirangute tegemisest, 

kui nad kasutavad eraõiguslike osapoolte 

andmeteenuseid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Määruse (EL) 2016/679 kohaselt ei 

tohi liikmesriigid piirata ega keelata 

isikuandmete vaba liikumist liidus 

põhjustel, mis on seotud füüsiliste isikute 

kaitsega isikuandmete töötlemisel. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 

samasugune vaba liikumise põhimõte 

liidus ka isikustamata andmete suhtes, v.a 

julgeolekuga seotud põhjustest tingitud 

piirangu või keelu puhul. 

(10) Määruse (EL) 2016/679 kohaselt ei 

tohi liikmesriigid piirata ega keelata 

isikuandmete vaba liikumist liidus 

põhjustel, mis on seotud füüsiliste isikute 

kaitsega isikuandmete töötlemisel. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 

samasugune vaba liikumise põhimõte 

liidus ka isikustamata andmete suhtes, v.a 

julgeolekuga seotud põhjustest tingitud 

piirangu või keelu puhul. Määruses 

(EL) 2016/679 ja käesolevas määruses on 
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ette nähtud sidusad eeskirjad, mis 

võimaldavad eri liiki andmete vaba 

liikumist. Seetõttu tuleks määrust 

(EL) 2016/679 kohaldada 

andmekogumisse kuuluvate isikuandmete 

suhtes ning käesolevat määrust 

andmekogumisse kuuluvate isikustamata 

andmete suhtes. Kui isikustamata andmed 

ja isikuandmed on lahutamatult seotud, 

tuleks käesolevat määrust kohaldada 

ilma, et see piiraks 

määruse (EL) 2016/679 kohaldamist. 

Lisaks ei kehtestata käesoleva määrusega 

kohustust eraldada segaandmekogumeid 

ega kohustust talletada eri liiki andmeid 

eraldi. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Seetõttu ei tohiks käesolev määrus 

vähendada määrusega (EL) 2016/679 

füüsilistele isikutele tagatud kaitse taset 

ning samal ajal peaks selle täitmine olema 

äriühingute jaoks lihtne ja eelkõige ei 

tohiks see takistada idufirmade ja VKEde 

arengut. Komisjon peaks esitama oma 

veebisaidil äriühingutele selged suunised 

segaandmekogumite õigusliku käitlemise 

kohta koos teabega andmete eraldamise 

võimaluste kohta segaadmekogumite 

korral. Komisjon peaks hindama 

käesoleva määruse kohaldamist 

segaandmekogumite suhtes ja esitama 

selle läbivaatamisel täiendavad 

soovitused, kui see on vajalik. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Andmete asukoha nõuded 

kujutavad endast selget takistust andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

vabale osutamisele liidus ja ka siseturule. 

Sellisel kujul tuleks nõuded ära keelata, v.a 

juhul, kui need on põhjendatud avaliku 

julgeoleku kaalutlustel vastavalt liidu 

õigusele, eelkõige Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 52, ning 

vastavad proportsionaalsuse põhimõttele 

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohaselt. 

Isikustamata andmete vaba piiriülese 

liikumise põhimõtte elluviimiseks, 

andmete asukoha kehtivate nõuete kiireks 

tühistamiseks ja andmete säilitamise või 

muu andmetöötluse võimaldamiseks 

praktilistel põhjustel eri asukohtades üle 

ELi ning kuna käesolevas määruses on 

sätestatud meetmed andmete 

kättesaadavuse tagamiseks õigusliku 

kontrolli eesmärgil, ei tohiks 

liikmesriikidel olla võimalust tuua muid 

põhjendusi peale avaliku julgeoleku. 

(12) Andmete asukoha nõuded 

kujutavad endast selget takistust 

andmetöötlusteenuste vabale osutamisele 

liidus ja ka siseturule. Sellisel kujul tuleks 

nõuded ära keelata, v.a juhul, kui need on 

põhjendatud väga olulistel avaliku 

julgeolekuga seotud kaalutlustel vastavalt 

liidu õigusele, eelkõige Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 52, ning 

vastavad proportsionaalsuse põhimõttele 

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohaselt. 

Isikustamata andmete vaba piiriülese 

liikumise põhimõtte elluviimiseks, 

andmete asukoha kehtivate nõuete kiireks 

tühistamiseks ja andmetöötluse 

võimaldamiseks praktilistel põhjustel eri 

asukohtades üle ELi ning kuna käesolevas 

määruses on sätestatud meetmed andmete 

kättesaadavuse tagamiseks õigusliku 

kontrolli eesmärgil, ei tohiks 

liikmesriikidel olla võimalust tuua muid 

põhjendusi peale avaliku julgeoleku. 

Avaliku julgeoleku mõiste ELi toimimise 

lepingu artikli 52 tähenduses ja Euroopa 

Kohtu tõlgenduses hõlmab nii liikmesriigi 

sise- kui ka välisjulgeolekut. Sellist 

erandit taotlev liikmesriik peaks 

tõendama, et seda erandit on vaja tema 

väga oluliste julgeolekuhuvide kaitseks. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

võimalike olemasolevate tõkete 

kõrvaldamiseks 12 kuu pikkuse 

üleminekuperioodi jooksul vaatama läbi 

kehtivad riiklikud andmete asukoha 

nõuded ja teatama komisjonile koos 

põhjendusega igast andmete asukoha 

nõudest, mis on nende arvates käesoleva 

(14) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

võimalike olemasolevate tõkete 

kõrvaldamiseks 12 kuu pikkuse 

üleminekuperioodi jooksul vaatama läbi 

kehtivad üldist laadi õigus- ja 

haldusnormid, millega kehtestatakse 
andmete asukoha nõuded, ja teatama 

komisjonile koos põhjendusega igast 
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määrusega kooskõlas. Sellised teatised 

peaksid võimaldama komisjonil hinnata 

andmete asukoha mis tahes allesjäänud 

nõuete kooskõla määrusega. 

andmete asukoha nõudest, mis on nende 

arvates käesoleva määrusega kooskõlas. 

Sellised teatised peaksid võimaldama 

komisjonil hinnata andmete asukoha mis 

tahes allesjäänud nõuete kooskõla 

määrusega ja võtta vajaduse korral vastu 

arvamusi, millega nõutakse selliste 

andmete asukoha nõuete muutmist või 

tühistamist ning mida liikmesriigid 

peaksid väga tõsiselt arvesse võtma. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et hinnata andmete asukoha 

nõuete läbipaistvust liikmesriikides 

füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nagu 

andmete talletamise ja muude 

andmetöötlusteenuste pakkujad ja 

kasutajad, peaksid liikmesriigid avaldama 

vastavaid meetmeid käsitleva teabe ühtses 

veebipõhises teabepunktis ja seda 

regulaarselt ajakohastama. Selleks et 

nõuetekohaselt teavitada füüsilisi ja 

juriidilisi isikuid andmete asukoha nõuetest 

üle liidu, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile selliste veebipõhiste 

kontaktpunktide aadressid. Komisjon peaks 

selle teabe avaldama oma veebisaidil. 

(15) Selleks et hinnata andmete asukoha 

nõuete läbipaistvust liikmesriikides 

füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nagu 

andmetöötlusteenuste pakkujad ja 

kasutajad, peaksid liikmesriigid avaldama 

vastavaid meetmeid käsitleva teabe ühtses 

veebipõhises teabepunktis ja seda 

regulaarselt ajakohastama. Selleks et 

nõuetekohaselt teavitada füüsilisi ja 

juriidilisi isikuid andmete asukoha nõuetest 

üle liidu, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile selliste veebipõhiste 

kontaktpunktide aadressid. Komisjon peaks 

avaldama oma veebisaidil töö-

/menetluskeeltes regulaarselt 

ajakohastatava teabe nende riiklike 

meetmete kohta koos liikmesriikide 

ühtsete veebipõhiste kontaktpunktide 

aadressidega. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Konkurentsitingimuste igakülgseks 

ärakasutamiseks peaks kutselistel 

kasutajatel olema võimalus teha teadlikke 

valikuid ja kergesti võrrelda mitmesuguste 

(21) Konkurentsitingimuste igakülgseks 

ärakasutamiseks peaks kutselistel 

kasutajatel olema võimalus teha teadlikke 

valikuid ja kergesti võrrelda mitmesuguste 
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siseturul pakutavate andmete talletamise ja 

muude andmetöötlusteenuste eri 

komponente, sealhulgas lepingutingimusi, 

mis käsitlevad andmete portimist lepingu 

lõpetamise korral. Arvestamaks turu 

innovaatiliste võimalustega ning andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

pakkujate ja kutseliste kasutajate 

kogemuste ja oskusteabega, peaksid 

turuosalised määrama andmete portimise 

üksikasjad ja käitamisnõuded kindlaks 

iseregulatsiooni teel, mida komisjon peaks 

soodustama ja lihtsustama liidu 

tegevusjuhenditega, mis võivad sisaldada 

lepingute näidistingimusi. Kui selliseid 

tegevusjuhendeid mõistliku aja jooksul 

kasutusele ei võeta ja tulemuslikult ei 

rakendata, peaks komisjon olukorra läbi 

vaatama. 

siseturul pakutavate andmete talletamise ja 

muude andmetöötlusteenuste eri 

komponente, sealhulgas lepingutingimusi, 

mis käsitlevad andmete portimist lepingu 

lõpetamise korral. Arvestamaks turu 

innovaatiliste võimalustega ning andmete 

talletamise ja muude andmetöötlusteenuste 

pakkujate ja kutseliste kasutajate 

kogemuste ja oskusteabega, peaksid 

turuosalised määrama andmete portimise 

üksikasjad ja käitamisnõuded kindlaks 

iseregulatsiooni teel, mida komisjon peaks 

soodustama ja lihtsustama liidu 

tegevusjuhenditega, mis võivad sisaldada 

lepingute näidistingimusi. Nendes 

tegevusjuhendites peaks olema sätestatud, 

et sõltumine ühest teenusepakkujast ei ole 

aktsepteeritud äritava, nendes tuleks 

kasutada avatud standardeid ja avatud 

tehnilisi kirjeldusi ning ette näha usaldust 

suurendavate tehnoloogiate, nagu 

krüpteerimise kasutamine. Komisjon 

peaks ergutama iseregulatsiooni 

tegevusjuhendi väljatöötamise käigus 

konsulteerimist kõigi asjaomaste 

sidusrühmadega, nagu pilveteenuse 

kasutajad ning igas suuruses 

teenusepakkujad, sh idufirmad ja VKEd. 
Kui selliseid tegevusjuhendeid ettenähtud 

aja jooksul kasutusele ei võeta ja 

tulemuslikult ei rakendata, peaks komisjon 

olukorra läbi vaatama ja hindama vajadust 

esitada seadusandlikud ettepanekud, et 

vähendada tõhusalt takistusi andmete 

portimisel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Kui toimub andmetöötlus, peaks 

kutselistel kasutajatel olema ka võimalus 

saada andmeid struktureeritud, 

üldkasutatavas, masinloetavas ja 

koostalitlusvõimelises vormingus ning 
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edastada neid või lasta neid edastada otse 

ühest andmetöötluskohast teise või 

andmetöötlusteenuse pakkujale. 

Teenusepakkujaid tuleks ergutada 

arendama koostalitlusvõimelisi 

vorminguid, kasutades avatud standardeid 

ja avatud tehnilisi kirjeldusi, mis 

võimaldavad andmete portimist. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Liikmesriikide pädevate asutuste 

vahelise abistamise menetluse tulemusliku 

rakendamise tagamiseks võib komisjon 

võtta vastu rakendusakte, kus on sätestatud 

abitaotluste standardvormid, keeled, 

tähtajad ja muud menetluslikud üksikasjad. 

Nimetatud volitusi tuleks kasutada 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201140. 

(23) Liikmesriikide pädevate asutuste 

vahelise abistamise menetluse tulemusliku 

rakendamise tagamiseks võib komisjon 

võtta vastu rakendusakte, kus on sätestatud 

abitaotluste standardvormid, edastamise 

vormingud ja kanalid, keeled, tähtajad ja 

muud menetluslikud üksikasjad. Nimetatud 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

nr 182/201140.  

_________________ _________________ 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Kui suurendada usalduste andmete 

turvalise piiriülese säilitamise või muu 

töötlemise vastu, peaks vähenema 

(24) Kui suurendada usaldust andmete 

turvalise piiriülese töötlemise vastu, peaks 

vähenema turuosaliste ja avaliku sektori 
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turuosaliste ja avaliku sektori kalduvus 

kasutada andmete asukohta andmete 

turvalisuse tagatisena. Samuti peaks see 

parandama ettevõtjate õiguskindlust seoses 

kohaldatavate turvanõuetega andmete 

talletamise või muude 

andmetöötlusteenuste tellimisel, sealhulgas 

teiste liikmesriikide teenusepakkujatelt. 

kalduvus kasutada andmete asukohta 

andmete turvalisuse tagatisena. Samuti 

peaks see parandama ettevõtjate 

õiguskindlust seoses kohaldatavate 

turvanõuetega andmetöötlusteenuste 

tellimisel, sealhulgas teiste liikmesriikide 

teenusepakkujatelt, lisaks tuleks arvesse 

võtta uute tehnoloogiate jätkuvat kiiret 

arengut, et teha kiiresti vajalikud 

kohandused. Seetõttu peaksid 

liikmesriigid hoiduma sekkuvatest 

õigusaktidest, mis seavad kahtluse alla 

andmete turvalisuse, terviklikkuse või 

autentsuse, ning teenusepakkujad peaksid 

kasutama sisseprojekteeritud turbe ja 

lõimprivaatsuse poliitika ja tavade 

rakendamisel parimat kättesaadavat 

tehnoloogiat. Teenusepakkuja vahetamise 

lihtsus ja andmete ülekantavus on samuti 

usaldust suurendavad tegurid ja peaksid 

olema tagatud. 

Selgitus 

Usaldust nimetatakse pilveteenuste kasutamisega seoses suurimaks mitteõiguslikuks 

takistuseks. Seetõttu peab usalduse suurendamine kuuluma käesoleva õigusakti eesmärkide 

hulka. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid, mistõttu tuleks määrust 

tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende 

õiguste ja põhimõtetega, kaasa arvatud 

isikuandmete kaitse õigused (artikkel 8), 

ettevõtlusvabadus (artikkel 16) ning sõna- 

ja teabevabadus (artikkel 11). 

(29) Käesolev määrus ei tohiks piirata 

muude andmetöötlust käsitlevate 

määruste kohaldamist ning selles 
austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

tunnustatud põhimõtteid, mistõttu tuleks 

määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas 

nende õiguste ja põhimõtetega, kaasa 

arvatud isikuandmete kaitse õigused 

(artikkel 8), ettevõtlusvabadus (artikkel 16) 

ning sõna- ja teabevabadus (artikkel 11). 
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Selgitus 

Et vältida õigusaktide hierarhia tekkimist ja tõhustada põhiõiguste jõustamist, on vaja ranget 

tõlgendamist. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

liidus muude elektrooniliste andmete kui 

isikuandmete säilitamise või muu 

töötlemise suhtes, mida: 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

liidus muude elektrooniliste andmete kui 

isikuandmete töötlemise suhtes, mida: 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) osutatakse teenusena kasutajatele, 

kelle asukoht või tegevuskoht on liidus, 

sõltumata sellest, kas teenusepakkuja 

tegevuskoht on liidus või mitte; 

(a) osutatakse teenusena kasutajatele, 

olenemata sellest, kas tegemist on 

eraõigusliku või segaosalusega üksuse või 

avaliku sektori asutusega, kelle asukoht 

või tegevuskoht on liidus, sõltumata sellest, 

kas teenusepakkuja tegevuskoht on liidus 

või mitte; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Segaandmekogumite korral tuleks 

kogumisse kuuluvate isikuandmete suhtes 

kohaldada määrust (EL) 2016/679 ja 

kogumisse kuuluvate isikustamata 

andmete suhtes käesolevat määrust. Kui 

isikuandmed ja isikustamata andmed on 

lahutamatult seotud, kohaldatakse 
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käesolevat määrust ilma, et see piiraks 

määruse (EL) 2016/679 kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. „andmete talletamine“ – andmete 

mis tahes säilitamine elektroonilisel kujul; 

2. „töötlemine“ – elektroonilisel 

kujul andmete või andmekogumiga tehtav 

automatiseeritud või automatiseerimata 

toiming või toimingute kogum, nagu 

kogumine, salvestamine, korrastamine, 

struktureerimine, säilitamine, 

kohandamine ja muutmine, päringute 

tegemine, lugemine, kasutamine, 

edastamise, levitamise või muul moel 

kättesaadavaks tegemise teel 

avalikustamine, ühitamine või 

ühendamine, piiramine, kustutamine või 

hävitamine; 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses. Muudatusettepaneku 

vastuvõtmise korral tehakse vastavad 

muudatused kogu tekstis.) 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. „teenusepakkuja“ – füüsiline või 

juriidiline isik, kes pakub andmete 

talletamise või muid 

andmetöötlusteenuseid; 

4. „teenusepakkuja“ – füüsiline või 

juriidiline isik, kes pakub 

andmetöötlusteenuseid; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. „andmete asukoha nõue“ – mis 

tahes kohustus, keeld, tingimus, piirang või 

muu liikmesriikide õigus- või 

haldusnormides sätestatud nõue, millega 

nähakse ette andmete talletamise või muu 
andmetöötluse asukoht teatava liikmesriigi 

territooriumil või millega takistatakse 

andmete talletamist või muud 

andmetöötlust mis tahes teises 

liikmesriigis; 

5. „andmete asukoha nõue“ – mis 

tahes kohustus, keeld, tingimus, piirang või 

muu liikmesriikide kohaliku, piirkondliku 

või keskvalitsuse või avaliku sektori 

asutuse kehtestatud õigus- või 

haldusnormides või tavades (sh 

riigihangete valdkonnas) sätestatud nõue, 

millega nõutakse andmetöötluse asukohta 

teatava liikmesriigi territooriumil või 

millega takistatakse andmete talletamist 

või muud andmetöötlust mis tahes teises 

liikmesriigis; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. „pädev asutus“ – liikmesriigi 

asutus, kellel on volitused juurdepääsuks 

füüsilise või juriidilise isiku poolt 

säilitatavatele või töödeldavatele 

andmetele oma ametikohustuste täitmiseks 

vastavalt siseriiklikele või liidu 

õigusaktidele; 

6. „pädev asutus“ – liikmesriigi 

asutus, kellel on volitused juurdepääsuks 

füüsilise või juriidilise isiku poolt 

töödeldavatele andmetele oma 

ametikohustuste täitmiseks vastavalt 

siseriiklikele või liidu õigusaktidele; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. „kasutaja“ – füüsiline või juriidiline 

isik, kes kasutab või taotleb andmete 

talletamise või muud andmetöötlusteenust; 

7. „kasutaja“ – füüsiline või juriidiline 

isik, kes kasutab või taotleb 

andmetöötlusteenust; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Säilitatavate või muul viisil 

töödeldavate andmete asukoht liidus ei 

tohi olla piiratud konkreetse liikmesriigi 

territooriumiga ning nende säilitamine 

või muu töötlemine teises liikmesriigis ei 

tohi olla keelatud ega piiratud, välja 

arvatud juhul, kui see on põhjendatud 

avaliku julgeoleku kaalutlustel. 

1. Andmete asukoha nõuded on 

keelatud, välja arvatud juhul, kui need on 

põhjendatud avalikku julgeolekut 

ähvardava dokumenteeritud ja tõsise 

ohuga ning tegemist on asjakohaste ja 

proportsionaalsete meetmetega. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. 12 kuu jooksul alates käesoleva 

määruse kohaldamise algusest tagavad 

liikmesriigid, et iga andmete asukohta 

käsitlev nõue, mis on vastuolus lõikega 1, 

tunnistatakse kehtetuks. Kui liikmesriik 

leiab, et andmete asukoha nõue on lõikega 

1 kooskõlas ja võib seetõttu jääda kehtima, 

teatab ta sellest meetmest komisjonile, 

esitades kehtivuse säilitamise kohta 

põhjenduse. 

3. 12 kuu jooksul alates käesoleva 

määruse kohaldamise algusest tagavad 

liikmesriigid, et iga andmete asukohta 

käsitlev nõue, mis on vastuolus lõikega 1, 

tunnistatakse kehtetuks. Kui liikmesriik 

leiab selle ajavahemiku lõpuks, et andmete 

asukoha nõue on lõikega 1 kooskõlas ja 

võib seetõttu jääda kehtima, teatab ta 

sellest meetmest komisjonile, esitades 

kehtivuse säilitamise kohta põhjenduse. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Ilma et see piiraks ELi toimimise 

lepingu artikli 258 kohaldamist, uurib 

komisjon kolme kuu jooksul alates sellise 

teate saamisest asjaomase meetme 

vastavust käesoleva artikli lõikele 1 ning 

võtab vajaduse korral vastu arvamuse, 

milles nõuab, et kõnealune liikmesriik 

muudaks meedet või tühistaks selle. 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

lõikes 4 osutatud ühtse teabepunkti 

aadressi. Komisjon avaldab selliste 

teabepunktide lingid oma veebisaidil. 

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

lõikes 4 osutatud ühtse teabepunkti 

aadressi. Komisjon avaldab oma 

veebisaidil töö-/menetluskeeltes 

regulaarselt ajakohastatava teabe lõigetes 

2 ja 3 osutatud riiklike meetmete kohta 

koos liikmesriikide ühtsete veebipõhiste 

kontaktpunktide aadressidega. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon avaldab oma veebisaidil 

andmetöötlusteenuste pakkujatele ja 

kasutajatele suunised käesoleva määruse 

kohaldamise kohta ja sealhulgas teabe eri 

liiki andmekogumite õigusliku käitlemise 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon soodustab ja hõlbustab 

iseregulatsiooni tegevusjuhendite 

väljatöötamist liidu tasandil, et koostada 

suunised parimate tavade kohta, mis 

lihtsustaksid teenusepakkujate 

vahetamist, ning tagada, et 

teenusepakkujad esitavad kutselistele 

kasutajatele enne andmete talletamise ja 

töötlemise lepingu sõlmimist piisavalt 

üksikasjalikku, selget ja läbipaistvat teavet 

1. Komisjon soodustab ja hõlbustab 

iseregulatsiooni tegevusjuhendite 

väljatöötamist liidu tasandil, lähtudes 

koostalitlusvõime põhimõttest, et koostada 

suunised, mis hõlmavad järgmisi aspekte: 
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järgmistel teemadel: 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) parimad tavad, mis lihtsustavad 

teenusepakkuja vahetamist ja andmete 

portimist struktureeritud, üldkasutatava 

avatud standardi alusel ning 

masinloetaval kujul, nii et kasutajal on 

piisavalt aega teenusepakkuja 

vahetamiseks või andmete portimiseks, 

ning 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) protsessid, tehnilised nõuded, 

ajakavad ja kulud, mida kohaldatakse 

juhul, kui kutseline kasutaja soovib 

teenusepakkujat vahetada või portida 

andmeid tagasi oma IT-süsteemidesse, 

kaasa arvatud andmete varundamise 

protsessid ja asukoht, olemasolevad 

andmevormingud ja -kandjad, nõutav IT-

konfiguratsioon ja võrgu minimaalne 

ribalaius; portimisprotsessi käivitamiseks 

nõutav aeg ja aeg, mille jooksul andmed on 

portimiseks kättesaadavad; tagatised, mis 

võimaldavad teenusepakkuja pankroti 

korral andmetele juurde pääseda ning 

(a) teabe esitamise miinimumnõuded, 

mis tagavad, et kutselistele kasutajatele 

esitatakse enne andmete töötlemise 

lepingu sõlmimist piisavalt 

üksikasjalikku, selget ja läbipaistvat teavet 

seoses protsesside, tehniliste nõuete, 

ajakavade ja kuludega, mida kohaldatakse 

juhul, kui kutseline kasutaja soovib 

teenusepakkujat vahetada või portida 

andmeid tagasi oma IT-süsteemidesse, 

kaasa arvatud andmete varundamise 

protsessid ja asukoht, olemasolevad 

andmevormingud ja -kandjad, nõutav IT-

konfiguratsioon ja võrgu minimaalne 

ribalaius; portimisprotsessi käivitamiseks 

nõutav aeg ja aeg, mille jooksul andmed on 

portimiseks kättesaadavad; tagatised, mis 

võimaldavad teenusepakkuja pankroti 

korral andmetele juurde pääseda, ning 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) andmetöötlustoodete ja -teenuste 

sertifitseerimissüsteemid, mis hõlbustavad 

nende toodete ja teenuste kvaliteedi 

võrdlemist, sealhulgas 

kvaliteedijuhtimine, infoturbe haldamine, 

talitluspidevuse haldamine ja 

keskkonnajuhtimine; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui iseregulatsiooni tegevusjuhendi 

koostamisega ei vähene andmete 

portimise takistused, järgneb 

läbivaatamisele vajaduse korral 

seadusandlik ettepanek. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui selliseid tegevusjuhendeid 

ettenähtud aja jooksul kasutusele ei võeta 

ja tulemuslikult ei rakendata või kui 

nõuetekohasel läbivaatamisel ilmneb 

probleeme, võib komisjon võtta vastu 

rakendusakte, millega kehtestatakse 

miinimumsuunised. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu artiklis 8 

osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 
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Selgitus 

Ehkki iseregulatsioon on soovitav, võib juhendite koostamisel ilmneda võivate takistuste 

kõrvaldamiseks olla abi komisjoni sekkumisest. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib võtta vastu 

rakendusakte, kus sätestatakse abitaotluste 

standardvormid, keeled, tähtajad ja muud 

menetluslikud üksikasjad. Sellised 

rakendusaktid võetakse vastu artiklis 8 

osutatud menetluse kohaselt. 

6. Komisjon võib võtta vastu 

rakendusakte, kus sätestatakse abitaotluste 

standardvormid, edastamise vormingud ja 

kanalid, keeled, tähtajad ja muud 

menetluslikud üksikasjad. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu artiklis 8 

osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Ühtne kontaktpunkt annab samuti 

üldist teavet kutselistele kasutajatele ja 

üldsusele käesolevas direktiivis 

kehtestatud kohustuste ja artikli 6 

kohaselt välja töötatud tegevusjuhendite 

kohta. 

Selgitus 

Ühtsed kontaktpunktid on kavandatud peamiselt liikmesriikide asutuste abistamiseks, kuid 

nende ülesandeid võib laiendada, et need toimiksid kontaktpunktidena üldsusele ja 

äriringkondadele laiemalt. 
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