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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Järjestäjäryhmän olisi voitava 
perustaa oma verkossa toteutettava 
keruujärjestelmä tuenilmausten 
keräämiseksi eri puolilta unionia sekä 
päättää, missä jäsenvaltiossa aloitetta 
varten kerättyjä tietoja säilytetään. 
Järjestäjäryhmän olisi käytettävä kunkin 
aloitteen osalta yhtä ainoaa yksittäistä 
verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää. 
Järjestäjäryhmän perustamilla ja 
käyttämillä yksittäisillä verkossa 
toteutettavilla keruujärjestelmillä olisi 
oltava asianmukaiset tekniset ja 
turvallisuusominaisuudet, jotta voidaan 
varmistaa tietojen turvattu kerääminen, 
säilyttäminen ja siirtäminen koko 
menettelyn ajan. Komission olisi tämän 
vuoksi laadittava yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset 
tekniset eritelmät yksittäisiä verkossa 
toteutettavia keruujärjestelmiä varten. 
Komissio voi pyytää lausuntoa Euroopan 
unionin verkko- ja tietoturvavirastolta 
(ENISA), joka avustaa unionin toimielimiä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
liittyvien toimintaperiaatteiden 
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

(20) Järjestäjäryhmän olisi aina voitava 
perustaa oma verkossa toteutettava 
keruujärjestelmä tuenilmausten 
keräämiseksi eri puolilta unionia sekä 
päättää, missä jäsenvaltiossa aloitetta 
varten kerättyjä tietoja säilytetään. 
Järjestäjäryhmän olisi käytettävä kunkin 
aloitteen osalta yhtä ainoaa yksittäistä 
verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää. 
Järjestäjäryhmän perustamilla ja 
käyttämillä yksittäisillä verkossa 
toteutettavilla keruujärjestelmillä olisi 
oltava asianmukaiset tekniset ja 
turvallisuusominaisuudet, jotta voidaan 
varmistaa tietojen turvattu kerääminen, 
säilyttäminen ja siirtäminen koko 
menettelyn ajan. Komission olisi tämän 
vuoksi laadittava yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset 
tekniset eritelmät yksittäisiä verkossa 
toteutettavia keruujärjestelmiä varten. 
Komissio voi pyytää lausuntoa Euroopan 
unionin verkko- ja tietoturvavirastolta 
(ENISA), joka avustaa unionin toimielimiä 
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen 
liittyvien toimintaperiaatteiden 
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla 
keruujärjestelmällä kerätyt tiedot on 
säilytettävä jäsenvaltion alueella.

Järjestäjäryhmä voi aina perustaa oman 
verkossa toteutettavan keruujärjestelmän 
tuenilmausten keräämiseksi eri puolilta 
unionia. Yksittäisellä verkossa 
toteutettavalla keruujärjestelmällä kerätyt 
tiedot on säilytettävä jäsenvaltion alueella.
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