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Ehdotus asetukseksi (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kun vastuuviranomainen määrää 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
Euroopan tason poliittiselle säätiölle 
seuraamuksen tarkastusmenettelyn 
nojalla, sen olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon ne bis in idem -periaate sen 
välttämiseksi, että samasta rikkomuksesta 
määrätään seuraamus kahdesti eli 
kansallisella tasolla 
valvontaviranomaisen päätöksen jälkeen 
ja unionin tasolla tarkastusmenettelyn 
jälkeen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Uusi menettely käynnistyy 
toimivaltaisen 

(6) Uusi menettely käynnistyy 
toimivaltaisen 
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tietosuojavalvontaviranomaisen 
päätöksestä, joten asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön olisi voitava 
pyytää seuraamuksen uudelleentarkastelua, 
jos valvontaviranomaisen päätös kumotaan 
tai jos päätökseen on haettu muutosta 
onnistuneesti.

tietosuojavalvontaviranomaisen 
päätöksestä, joten asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön olisi voitava tulla 
kuulluksi ennen päätöksen antamista ja 
pyytää seuraamuksen uudelleentarkastelua, 
jos valvontaviranomaisen päätös kumotaan 
tai jos päätökseen on haettu muutosta 
onnistuneesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
10 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vastuuviranomainen saa tietää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 
kohdassa tarkoitetun 
valvontaviranomaisen päätöksestä, jonka 
mukaan luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen 
suojaan sovellettavia sääntöjä ja jos 
kyseisen päätöksen perusteella tai 
muutoin on perusteltuja syitä uskoa, että 
rikkomus liittyy Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai Euroopan tason 
poliittisen säätiön poliittisiin toimiin 
Euroopan parlamentin vaalien 
yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian 
11 artiklalla perustetun riippumattomista 
merkittävistä henkilöistä muodostuvan 
komitean käsiteltäväksi. Komitea antaa 
lausunnon siitä, onko kyseinen Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan 
tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti 
vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen 
käyttämällä kyseistä rikkomusta 
hyväkseen. Vastuuviranomainen pyytää 
lausuntoa viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
valvontaviranomainen on antanut 
päätöksensä. Komitea antaa lausuntonsa 
lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa, 

1. Euroopan tason poliittinen puolue 
tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei 
saa vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen 
hyödyntämällä sitä, että luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut 
henkilötietojen suojaan sovellettavia 
sääntöjä. Tätä kohtaa sovelletaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 
4 artiklan 21 kohdassa tarkoitettu 
jäsenvaltion valvontaviranomainen on 
vahvistanut täytäntöönpanokelpoisella 
päätöksellä, että tietosuojaan sovellettavia 
sääntöjä on rikottu.
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jonka valvontaviranomainen on asettanut.
2. Kun vastuuviranomainen saa tietää 1 
kohdassa tarkoitetusta käytöksestä ja saa 
ilmoituksen 1 kohdassa tarkoitetusta 
valvontaviranomaisen 
täytäntöönpanokelpoisesta päätöksestä, se 
vie asian 11 artiklalla perustetun 
riippumattomista merkittävistä henkilöistä 
muodostuvan komitean käsiteltäväksi 
ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 
Komitea antaa lyhyessä ja kohtuullisessa 
määräajassa lausuntonsa siitä, onko 
asianomainen Euroopan tason poliittinen 
puolue tai Euroopan tason poliittinen 
säätiö rikkonut 1 kohtaa.
Otettuaan huomioon komitean lausunnon 
vastuuviranomainen päättää 27 artiklan 2 
kohdan a alakohdan mukaisesti, 
määrätäänkö asianomaiselle Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle taloudellisia 
seuraamuksia. Vastuuviranomaisen 
päätös on perusteltava asianmukaisesti 
erityisesti komitean lausunnon osalta ja 
julkaistava viipymättä.

_________________ _________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
27 artikla – 2 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

”vii) jos komitea antaa 10 a artiklassa 
tarkoitetun lausunnon, jossa todetaan, 
että Euroopan tason poliittinen puolue tai 

”vii) jos Euroopan tason poliittinen puolue 
tai Euroopan tason poliittinen säätiö on 
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Euroopan tason poliittinen säätiö on 
tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt 
vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien 
tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen 
suojaan sovellettavien sääntöjen 
rikkomuksia.”

rikkonut 10 a artiklan 1 kohtaa.”

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
27 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”7. Jos 10 a artiklassa tarkoitettu 
valvontaviranomaisen päätös on kumottu 
tai jos päätökseen on haettu muutosta 
onnistuneesti, vastuuviranomainen 
tarkastelee uudelleen 2 kohdan a alakohdan 
vii alakohdan nojalla annettuja 
seuraamuksia asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön pyynnöstä.”

”7. Jos 10 a artiklassa tarkoitettu 
kansallisen valvontaviranomaisen päätös 
on lopullisesti kumottu tai jos päätökseen 
on haettu muutosta onnistuneesti ja muutos 
on lopullinen, vastuuviranomainen 
tarkastelee uudelleen 2 kohdan a alakohdan 
vii alakohdan nojalla annettuja 
seuraamuksia asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön pyynnöstä.”


