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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. 

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 

(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 
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riiklikud nõuded andmete paiknemise 

kohta konkreetsel territooriumil. 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

 

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 

(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 
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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. 

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 

määrusega kooskõlas. Sellised teatised 

peaksid võimaldama komisjonil hinnata 

andmete asukoha mis tahes allesjäänud 

nõuete kooskõla määrusega. 

(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 

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 

(15) Selleks et hinnata andmete asukoha 

nõuete läbipaistvust liikmesriikides 
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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. 

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 

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 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 
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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 

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 

(23) Liikmesriikide pädevate asutuste 

vahelise abistamise menetluse tulemusliku 

rakendamise tagamiseks võib komisjon 
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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. 

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 

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. 

(24) Kui suurendada usaldust andmete 

turvalise piiriülese töötlemise vastu, peaks 

vähenema turuosaliste ja avaliku sektori 

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 
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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). 

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: 
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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 

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, 
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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 

 

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; 
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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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

järgmistel teemadel: 

1. Komisjon soodustab ja hõlbustab 

iseregulatsiooni tegevusjuhendite 

väljatöötamist liidu tasandil, lähtudes 

koostalitlusvõime põhimõttest, et koostada 

suunised, mis hõlmavad järgmisi aspekte: 

 

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, 
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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 

 

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; 
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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. 

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 

6. Komisjon võib võtta vastu 

rakendusakte, kus sätestatakse abitaotluste 

standardvormid, edastamise vormingud ja 

kanalid, keeled, tähtajad ja muud 

menetluslikud üksikasjad. Kõnealused 
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osutatud menetluse kohaselt. 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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