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Praktiline korraldus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) koordinaatorite palvel korraldab IMCO-komisjon 
6. novembril 2019 õigusliku kontrolli istungi isikustamata andmete vaba liikumise määruse1 
rakendamise seisu kohta.

IMCO-komisjoni liikmete poole pöördub Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia 
peadirektoraadi (DG CNECT) pilveandmetöötluse ja tarkvara osakonna juhataja Pierre 
Chastanet, millele järgneb arutelu liikmetega.

Teave määruse tausta kohta

Andmete vaba liikumise määruse üldeesmärk on vallandada ELi andmeturu potentsiaal, luues 
andmete talletamise ja teiste andmetöötlusteenuste jaoks konkurentsivõimelisema ja 
integreerituma siseturu. Õigusakti keskmes on andmete lokaliseerimise meetmete 
keelustamine. See tähendab, et liikmesriikide valitsustel või haldusasutustel on keelatud 

1 Määrus (EL) 2018/1807, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise 
raamistikku.
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kehtestada nõudeid andmete paiknemise kohta liidu konkreetsel territooriumil, välja arvatud 
avaliku julgeoleku kaalutlustel. 

Selles õigusaktis on ka sätestatud, et pädevatele asutustele ei tohi keelata juurdepääsu 
andmetele põhjendusega, et neid talletatakse või töödeldakse teises liikmesriigis. Samuti 
julgustatakse sellega andmeteenuste osutajaid liidu tasandil tegevusjuhendeid välja töötama, et 
lihtsustada kutseliste kasutajate jaoks teenuseosutajate vahetamist.

Lisateavet määruse väljatöötamise ja seadusandlikus menetluses vastuvõtmise kohta leiab siit: 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse jaanuari 2019. aasta ülevaade (inglise keeles).

Õigusliku kontrolli istungi sisu

Õigusliku kontrolli istungi eesmärk on kontrollida Euroopa Komisjoni seoses andmete vaba 
liikumise määruse rakendamisega, mida hakati kohaldama 28. mail 2019. Komisjonilt võiks 
oodata IMCO-komisjoni liikmetele aruandmist järgmistes valdkondades:

1. Määruse rakendamise hetkeseis liikmesriikides.

2. Euroopa Komisjoni 29. mai 2019. aasta suunised määruse kohta.

3. Andmete portimise tegevusjuhendite hetkeseis.

1. Määruse rakendamise hetkeseis liikmesriikides
Andmete vaba liikumise määrus jõustus novembris 2018 ja seda hakati kohaldama 28. mail 
2019. Sellest kuupäevast alates on liikmesriikidel keelatud kehtestada nõudeid andmete 
paiknemise kohta liidu konkreetsel territooriumil, välja arvatud avaliku julgeoleku 
kaalutlustel. Liikmesriigid peavad hiljemalt maiks 2021 tühistama kõik kehtivad andmete 
asukoha nõuded või põhjendama, miks nad ei ole seda teinud. Euroopa Komisjon on 
kohustatud avaldama rakendamisaruande novembriks 2022.

Euroopa Komisjoni esindaja võiks anda aru andmete asukoha nõuete esinemise kohta aasta 
möödumisel määruse jõustumisest ning tuua välja võimalikud rakendamisega seotud 
probleemid.

2. Euroopa Komisjoni 29. mai 2019. aasta suunised määruse kohta
Andmete vaba liikumise määruse artikli 8 lõikes 3 palusid seadusandjad Euroopa Komisjonil 
avaldada suunised, mida komisjon tegi 29. mail 2019 (COM(2019) 250 final). Selles lõikes 
kohustati komisjoni avaldama suuniseid, milles käsitletakse andmete vaba liikumise 
määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koostoimet, „eelkõige selliste andmekogude 
puhul, mis sisaldavad nii isikuandmeid kui ka isikustamata andmeid“.

Komisjon annab eelkõige suuniseid järgmise kohta:

 andmete vaba liikumise määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse vastavad 
kohaldamisalad ja kuidas suhtuda segaandmekogudesse, milles isikuandmed ja 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607272/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ET/COM-2019-250-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ET/COM-2019-250-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF
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isikustamata andmed on omavahel lahutamatult seotud;

 kahes määruses toodud erinevad, kuid teineteist täiendavad lähenemisviisid andmete 
vabale liikumisele ja andmete asukoha nõuete keelustamisele;

 andmete porditavuse nõue andmete vaba liikumise määruses ja teised 
iseregulatsioonil põhinevad nõuded mõlemas määruses.

Komisjoni esindaja võiks lähemalt tutvustada suuniseid segaandmekogude ja teiste 
suunistes käsitletud küsimuste kohta. 

3. Andmete portimise tegevusjuhendite hetkeseis
Andmete vaba liikumise määruse artikkel 6 kohustab Euroopa Komisjoni julgustama 
teenuseosutajaid liidu tasandil tegevusjuhendeid välja töötama, et lihtsustada kutseliste 
kasutajate jaoks teenuseosutajate vahetamist. Need tegevusjuhendid peavad olema valmis 
29. novembril 2019 ja need tuleb kasutusele võtta 29. maiks 2020.

Euroopa Komisjoni esindaja võiks anda ülevaate ELi tasandil tegevusjuhendite hetkeseisust 
ja teavet menetluse järgmiste etappide kohta.


