
AD\1136074FI.docx PE605.974v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2017/0002(COD)

5.10.2017

LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

Valmistelija: Angel Dzhambazki



PE605.974v02-00 2/32 AD\1136074FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1136074FI.docx 3/32 PE605.974v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Periaate, jonka mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan, on vahvistettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdassa. SEUT-
sopimuksen 16 artiklan 2 kohdassa on vahvistettu erityinen oikeusperusta, jonka nojalla 
voidaan antaa henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä. Lisäksi Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa vahvistetaan, että henkilötietojen suoja on perusoikeus.

Oikeus henkilötietojen suojaan koskee myös henkilötietojen käsittelyä EU:n toimielimissä, 
elimissä, toimistoissa ja virastoissa. Kun henkilötietojen suojaa unionin toimielimissä 
koskevan EU:n lainsäädännön keskeinen säädös, asetus (EY) N:o 45/2001, annettiin vuonna 
2001, sillä oli kaksi tavoitetta: suojata tietosuojaa koskeva perusoikeus ja taata henkilötietojen 
vapaa liikkuvuus unionissa.

Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 27. huhtikuuta 2016 asetuksen (EU) 697/2016 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). Yleistä 
tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. Tämä asetus vaatii mukauttamaan 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettujen periaatteiden ja 
sääntöjen mukaiseksi vahvan ja johdonmukaisen tietosuojakehyksen luomiseksi unioniin ja 
jotta molempia säädöksiä voitaisiin soveltaa samanaikaisesti.

Komissio on määrittänyt ehdotuksessaan tarpeelliset muutokset vuoden 2001 yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukauttamiseksi oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti. Ehdotus 
poikkeaa yhdessä kohdassa kuitenkin perusteettomalla tavalla yleisestä tietosuoja-asetuksesta 
ja sen mukaisesta alaikäisiä koskevaan suostumukseen sovellettavasta ikärajasta.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnollisten henkilöiden suojelu 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on 
perusoikeus. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 8 artiklan 1 kohdan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdan 

(1) Luonnollisten henkilöiden suojelu 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on 
perusoikeus. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 8 artiklan 1 kohdan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdan 
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mukaan jokaisella on oikeus 
henkilötietojensa suojaan.

mukaan jokaisella on oikeus 
henkilötietojensa suojaan. Tämä oikeus 
taataan myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/200111 säädetään 
luonnollisten henkilöiden 
täytäntöönpanokelpoisista oikeuksista, 
määritetään rekisterinpitäjien 
tietojenkäsittelyvelvollisuudet yhteisön 
toimielimissä ja elimissä, ja perustetaan 
riippumaton valvontaviranomainen 
Euroopan tietosuojavaltuutettu, jonka 
tehtävänä on valvoa henkilötietojen 
käsittelyä unionin toimielimissä ja 
elimissä. Sitä ei kuitenkaan sovelleta 
henkilötietojen käsittelyyn, joka 
suoritetaan unionin toimielinten ja muiden 
elinten sellaisen toiminnan yhteydessä, 
joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/200111 säädetään 
luonnollisten henkilöiden 
täytäntöönpanokelpoisista oikeuksista, 
määritetään rekisterinpitäjien 
tietojenkäsittelyvelvollisuudet yhteisön 
toimielimissä ja elimissä, ja perustetaan 
riippumaton valvontaviranomainen 
Euroopan tietosuojavaltuutettu, jonka 
tehtävänä on valvoa henkilötietojen 
käsittelyä unionin toimielimissä ja 
elimissä. Asetuksella (EY) N:o 45/2001 
pyritään samanaikaisesti saavuttamaan 
kaksi tavoitetta: suojata tietosuojaa 
koskeva perusoikeus ja taata 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus 
unionissa. Sitä ei kuitenkaan sovelleta 
henkilötietojen käsittelyyn, joka 
suoritetaan unionin toimielinten ja muiden 
elinten sellaisen toiminnan yhteydessä, 
joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan.

_________________ _______________

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Henkilötietojen suojaan koko 
unionissa sovellettavan johdonmukaisen 
lähestymistavan ja näiden tietojen 
unionissa tapahtuvan vapaan liikkuvuuden 
vuoksi on tarkoituksenmukaista 
yhdenmukaistaa mahdollisuuksien 
mukaan unionin toimielinten ja elinten 
tietosuojasäännöt jäsenvaltioiden julkista 
sektoria varten hyväksyttyjen 
tietosuojasääntöjen kanssa. Aina kun tämän 
asetuksen säännökset perustuvat samaan 
käsitteeseen kuin asetuksen (EU) 2016/679 
säännökset, näitä kahta säännöstöä olisi 
tulkittava yhteneväisesti, erityisesti siksi, 
että asetuksen rakenteen olisi katsottava 
vastaavan asetuksen (EU) 2016/679 
rakennetta.

(5) Henkilötietojen suojaan koko 
unionissa sovellettavan johdonmukaisen 
lähestymistavan ja näiden tietojen 
unionissa tapahtuvan vapaan liikkuvuuden 
vuoksi on tarkoituksenmukaista 
yhdenmukaistaa unionin toimielinten, 
elinten ja laitosten tietosuojasäännöt 
jäsenvaltioiden julkista sektoria varten 
hyväksyttyjen tietosuojasääntöjen kanssa. 
Aina kun tämän asetuksen säännökset 
perustuvat samaan käsitteeseen kuin 
asetuksen (EU) 2016/679 säännökset, näitä 
kahta säännöstöä olisi Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön1 a

mukaisesti tulkittava yhteneväisesti, 
erityisesti siksi, että asetuksen rakenteen 
olisi katsottava vastaavan asetuksen (EU) 
2016/679 rakennetta.

_________________

1 a Unionin tuomioistuimen tuomio 9. 
maaliskuuta 2010, komissio v. Saksa, C-
518/07, ECLI:EU:C:2010:125, 26 ja 28 
kohta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jos perussopimuksen V osaston 4 ja 
5 luvun soveltamisalaan kuuluvia 
toimintoja harjoittavan unionin viraston 
perustamissäädöksessä määrätään 
erillisestä operatiivisten henkilötietojen 
käsittelyä koskevasta 
tietosuojajärjestelmästä, tämä asetus ei 
vaikuta kyseisiin järjestelmiin. Komission 
olisi kuitenkin direktiivin (EU) 2016/680 
62 artiklan mukaisesti tarkasteltava 6 
päivään toukokuuta 2019 mennessä 
unionin säädöksiä, joilla säännellään 

(10) Jos perussopimuksen V osaston 4 ja 
5 luvun soveltamisalaan kuuluvia 
toimintoja harjoittavan unionin viraston 
perustamissäädöksessä määrätään 
erillisestä operatiivisten henkilötietojen 
käsittelyä koskevasta 
tietosuojajärjestelmästä, tämä asetus ei 
vaikuta kyseisiin järjestelmiin, siltä osin 
kuin ne ovat asetuksen (EU) 2016/679 
säännösten mukaisia. Komission olisi 
kuitenkin direktiivin (EU) 2016/680 62 
artiklan mukaisesti tarkasteltava 6 päivään 



PE605.974v02-00 6/32 AD\1136074FI.docx

FI

toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta 
estämistä, tutkintaa, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia taikka 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta 
uhkilta suojelu ja tällaisten uhkien ehkäisy, 
ja tehdä tarvittaessa tarpeelliset ehdotukset 
kyseisten säädösten muuttamiseksi, jotta 
voidaan varmistaa johdonmukainen 
lähestymistapa henkilötietojen suojeluun 
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla.

toukokuuta 2019 mennessä unionin 
säädöksiä, joilla säännellään 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta 
estämistä, tutkintaa, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia taikka 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta 
uhkilta suojelu ja tällaisten uhkien ehkäisy, 
ja tehdä tarvittaessa tarpeelliset ehdotukset 
kyseisten säädösten muuttamiseksi, jotta 
voidaan varmistaa johdonmukainen 
lähestymistapa henkilötietojen suojeluun 
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla.

Perustelu

Kaikkien tietosuojajärjestelyjen on oltava yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Suostumus olisi annettava selkeästi 
suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten 
kirjallisella, mukaan lukien sähköisellä, tai 
suullisella lausumalla, josta käy ilmi 
rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, 
tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, 
jolla hän hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn. Toimi voisi esimerkiksi olla se, 
että rekisteröity rastittaa ruudun 
vieraillessaan internetsivustolla, valitsee 
tietoyhteiskunnan palveluiden teknisiä 
asetuksia tai esittää minkä tahansa muun 
lausuman tai toimii tavalla, joka selkeästi 
osoittaa tässä yhteydessä, että hän 
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyä 
koskevan ehdotuksen. Suostumusta ei sen 
vuoksi pitäisi voida antaa vaikenemalla, 
valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai 
jättämällä jokin toimi toteuttamatta. 
Suostumuksen olisi katettava kaikki 

(14) Suostumus olisi annettava selkeästi 
suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten 
kirjallisella, mukaan lukien sähköisellä, tai 
suullisella lausumalla, josta käy ilmi 
rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, 
tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, 
jolla hän hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn. Toimi voisi esimerkiksi olla se, 
että rekisteröity rastittaa ruudun 
vieraillessaan internetsivustolla, valitsee 
tietoyhteiskunnan palveluiden teknisiä 
asetuksia tai esittää minkä tahansa muun 
lausuman tai toimii tavalla, joka selkeästi 
osoittaa tässä yhteydessä, että hän 
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyä 
koskevan ehdotuksen. Suostumusta ei sen 
vuoksi pitäisi voida antaa vaikenemalla, 
valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai 
jättämällä jokin toimi toteuttamatta. 
Suostumuksen olisi katettava kaikki 
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käsittelytoimet, jotka toteutetaan samaa 
tarkoitusta tai samoja tarkoituksia varten. 
Jos käsittelyllä on useita tarkoituksia, 
suostumus olisi annettava kaikkia 
käsittelytarkoituksia varten. Jos 
rekisteröidyn on annettava suostumuksensa 
sähköisen pyynnön perusteella, pyynnön 
on oltava selkeä ja tiiviisti esitetty eikä se 
saa tarpeettomasti häiritä sen palvelun 
käyttöä, jota varten se annetaan.

käsittelytoimet, jotka toteutetaan samaa 
tarkoitusta tai samoja tarkoituksia varten. 
Jos käsittelyllä on useita tarkoituksia, 
suostumus olisi annettava kaikkia 
käsittelytarkoituksia varten. Jos 
rekisteröidyn on annettava suostumuksensa 
sähköisen pyynnön perusteella, pyynnön 
on oltava selkeä ja tiiviisti esitetty eikä se 
saa tarpeettomasti häiritä sen palvelun 
käyttöä, jota varten se annetaan. 
Rekisteröidyllä olisi kuitenkin oltava 
oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin 
tahansa tämän vaikuttamatta 
suostumuksen perusteella tapahtuvan 
tietojen käytön laillisuuteen ennen 
suostumuksen peruuttamista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Unionin oikeuden, mukaan lukien 
tässä asetuksessa tarkoitetut sisäiset 
säännöt, olisi kuitenkin oltava selkeä ja 
täsmällinen ja sen soveltamisen 
henkilöiden kannalta ennakoitavissa olevaa 
Euroopan unionin tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

(18) Unionin oikeuden olisi kuitenkin 
oltava selkeä ja täsmällinen ja sen 
soveltamisen henkilöiden kannalta 
ennakoitavissa olevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Henkilötiedot, jotka ovat erityisen 
arkaluonteisia perusoikeuksien ja -
vapauksien kannalta, ansaitsevat erityistä 
suojelua, koska niiden käsittelyn asiayhteys 
voisi aiheuttaa huomattavia riskejä 
perusoikeuksille ja -vapauksille. Tällaisiin 
henkilötietoihin olisi sisällyttävä 

(23) Henkilötiedot, jotka ovat erityisen 
arkaluonteisia perusoikeuksien ja -
vapauksien kannalta, ansaitsevat erityistä 
suojelua, koska niiden käsittelyn asiayhteys 
voisi aiheuttaa huomattavia riskejä 
perusoikeuksille ja -vapauksille. Tällaisia 
henkilötietoja ei pitäisi käsitellä, paitsi jos 
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henkilötiedot, joista ilmenee rotu tai 
etninen alkuperä. Ilmaisun ”rotu” 
käyttäminen tässä asetuksessa ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että unioni 
hyväksyisi teorioita, joilla yritetään 
määrittää eri ihmisrotujen olemassaolo. 
Valokuvien käsittelyä ei olisi 
automaattisesti katsottava henkilötietojen 
erityisryhmien käsittelyksi, koska 
valokuvat kuuluvat biometristen tietojen 
määritelmän piiriin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että niitä käsitellään erityisin 
teknisin menetelmin, jotka mahdollistavat 
luonnollisen henkilön yksilöllisen 
tunnistamisen tai todentamisen. 
Arkaluonteisten tietojen käsittelyä 
koskevien erityisvaatimusten lisäksi olisi 
sovellettava tämän asetuksen yleisiä 
periaatteita ja muita sääntöjä erityisesti 
lainmukaisen tietojenkäsittelyn osalta. 
Olisi kuitenkin nimenomaisesti säädettävä 
poikkeuksista yleiseen kieltoon, joka 
koskee erityisiin henkilötietojen ryhmiin 
kuuluvien tietojen käsittelyä, muun muassa 
silloin, kun rekisteröity antaa 
nimenomaisen suostumuksensa tai silloin, 
kun kyseisten tietojen käsittely suoritetaan 
tiettyjen yhdistysten tai säätiöiden sellaisen 
oikeutetun toiminnan yhteydessä, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa 
perusvapauksien toteutuminen.

käsittely sallitaan tässä asetuksessa 
vahvistetuissa erityistapauksissa.
Tällaisiin henkilötietoihin olisi sisällyttävä 
henkilötiedot, joista ilmenee rotu tai 
etninen alkuperä. Ilmaisun ”rotu” 
käyttäminen tässä asetuksessa ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että unioni 
hyväksyisi teorioita, joilla yritetään 
määrittää eri ihmisrotujen olemassaolo. 
Valokuvien käsittelyä ei olisi 
automaattisesti katsottava henkilötietojen 
erityisryhmien käsittelyksi, koska 
valokuvat kuuluvat biometristen tietojen 
määritelmän piiriin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että niitä käsitellään erityisin 
teknisin menetelmin, jotka mahdollistavat 
luonnollisen henkilön yksilöllisen 
tunnistamisen tai todentamisen. 
Arkaluonteisten tietojen käsittelyä 
koskevien erityisvaatimusten lisäksi olisi 
sovellettava tämän asetuksen yleisiä 
periaatteita ja muita sääntöjä erityisesti 
lainmukaisen tietojenkäsittelyn osalta. 
Olisi kuitenkin nimenomaisesti säädettävä 
poikkeuksista yleiseen kieltoon, joka 
koskee erityisiin henkilötietojen ryhmiin 
kuuluvien tietojen käsittelyä, muun muassa 
silloin, kun rekisteröity antaa 
nimenomaisen suostumuksensa tai silloin, 
kun kyseisten tietojen käsittely suoritetaan 
tiettyjen yhdistysten tai säätiöiden sellaisen 
oikeutetun toiminnan yhteydessä, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa 
perusvapauksien toteutuminen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Erityiseen tietoryhmään kuuluvia, 
erityissuojelua tarvitsevia henkilötietoja 
olisi voitava käsitellä vain terveyteen 
liittyvien syiden perusteella silloin, kun se 
on tarpeen luonnollisten henkilöiden ja 
koko yhteiskunnan etua palvelevien 
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tarkoitusten toteuttamiseksi erityisesti 
terveyden- tai sosiaalihuollon palvelujen 
ja järjestelmien hallinnon yhteydessä. 
Näin ollen tässä asetuksessa olisi 
säädettävä erityisryhmiin kuuluvien 
terveyttä koskevien henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisista ehdoista 
erityistarpeiden osalta erityisesti, kun 
henkilö, jolla on lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus, käsittelee tällaisia 
tietoja tiettyjä terveyteen liittyviä 
tarkoituksia varten. Unionin oikeudessa 
olisi säädettävä erityisistä ja 
asianmukaisista toimenpiteistä 
luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksien ja henkilötietojen 
suojelemiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Erityisryhmiin kuuluvia 
henkilötietoja saattaa olla tarpeen käsitellä 
ilman rekisteröidyn suostumusta 
kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä. Tällaisen käsittelyn olisi 
edellytettävä asianmukaisia ja erityisiä 
toimenpiteitä luonnollisten henkilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 
Tässä yhteydessä ’kansanterveydellä’ olisi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1338/200815 esitetyn 
määritelmän mukaisesti tarkoitettava 
kaikkia niitä osatekijöitä, jotka koskevat 
terveyttä, erityisesti terveydentilaa, myös 
sairastuvuutta ja vammaisuutta, 
terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä, 
terveydenhuoltopalvelujen tarvetta, 
terveydenhuoltoon myönnettyjä resursseja, 
terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa ja 
yleistä saatavuutta, terveydenhuollon 
menoja ja rahoitusta sekä kuolleisuuden 
syitä. Tällainen yleistä etua koskevista 
syistä suoritettava terveystietojen käsittely 

(24) Erityisryhmiin kuuluvia 
henkilötietoja saattaa olla tarpeen käsitellä 
ilman rekisteröidyn suostumusta 
kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä. Tällaisen käsittelyn olisi 
edellytettävä oikeasuhteisia, asianmukaisia 
ja erityisiä toimenpiteitä luonnollisten 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 
suojelemiseksi. Tässä yhteydessä 
’kansanterveydellä’ olisi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1338/200815 esitetyn määritelmän 
mukaisesti tarkoitettava kaikkia niitä 
osatekijöitä, jotka koskevat terveyttä, 
erityisesti terveydentilaa, myös 
sairastuvuutta ja vammaisuutta, 
terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä, 
terveydenhuoltopalvelujen tarvetta, 
terveydenhuoltoon myönnettyjä resursseja, 
terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa ja 
yleistä saatavuutta, terveydenhuollon 
menoja ja rahoitusta sekä kuolleisuuden 
syitä. Tällainen yleistä etua koskevista 
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ei saisi johtaa siihen, että henkilötietoja 
käsitellään muita tarkoituksia varten
kolmansien osapuolten toimesta.

syistä suoritettava terveystietojen käsittely 
ei saisi johtaa muuhun käsittelyyn muita 
tarkoituksia varten.

_________________ _________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
kansanterveyttä sekä työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevista yhteisön 
tilastoista (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 70).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
kansanterveyttä sekä työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevista yhteisön 
tilastoista (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 70).

Perustelu

Terveystiedot ovat erityisen arkaluonteisia, ja tällaisten tietojen käsittelyä on rajoitettava 
erityisesti niin paljon kuin on tarpeen. Tällaisten tietojen ei etenkään pidä joutua kolmansien 
osapuolten haltuun ja näiden käsiteltäväksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perussopimusten perusteella hyväksytyissä 
säädöksissä tai unionin toimielinten ja 
elinten sisäisissä säännöissä voidaan 
asettaa rajoituksia, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, pääsyä tietoihin ja 
oikeutta oikaista tai poistaa henkilötietoja 
ja oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen, sähköisen viestinnän 
luottamuksellisuutta sekä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista 
rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä 
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, siltä osin 
kuin ne ovat välttämättömiä ja
oikeasuhteisia demokraattisen 
yhteiskunnan toimenpiteitä yleisen 
turvallisuuden takaamiseksi, rikosten 
ennaltaehkäisemistä, tutkintaa ja rikoksiin 
liittyviä syytetoimia varten tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta 

Perussopimusten perusteella hyväksytyissä 
säädöksissä voidaan asettaa rajoituksia, 
jotka koskevat erityisiä periaatteita ja 
oikeutta saada ilmoitus tietojenkäsittelystä, 
pääsyä tietoihin ja oikeutta oikaista tai 
poistaa henkilötietoja ja oikeutta siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen, sähköisen 
viestinnän luottamuksellisuutta sekä 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
ilmoittamista rekisteröidylle sekä eräitä 
näihin liittyviä rekisterinpitäjän 
velvollisuuksia, siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
rikosten ennaltaehkäisemistä, tutkintaa ja 
rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta 
uhkilta suojelu ja tällaisten uhkien ehkäisy 
muun muassa ihmishenkien suojelemiseksi 
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uhkilta suojelu ja tällaisten uhkien ehkäisy 
muun muassa ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä, unionin 
toimielinten ja elinten sisäisen 
turvallisuuden vuoksi, muiden unionin tai 
jäsenvaltion tärkeiden yleistä etua 
koskevien syiden vuoksi, erityisesti 
unionin tai jäsenvaltion tärkeiden 
taloudellisten tai rahoitusta koskevien 
etujen vuoksi, yleiseen etuun liittyvistä 
syistä pidettävien julkisten rekisterien 
pitämiseksi tai rekisteröidyn suojelemiseksi 
tai muille kuuluvien oikeuksien ja 
vapauksien, muun muassa sosiaaliturvan, 
kansanterveyden ja humanitaaristen 
tarkoitusten, turvaamiseksi.

erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä, unionin 
toimielinten ja elinten sisäisen 
turvallisuuden vuoksi, muiden unionin tai 
jäsenvaltion tärkeiden yleistä etua 
koskevien syiden vuoksi, erityisesti 
unionin tai jäsenvaltion tärkeiden 
taloudellisten tai rahoitusta koskevien 
etujen vuoksi, yleiseen etuun liittyvistä 
syistä pidettävien julkisten rekisterien 
pitämiseksi tai rekisteröidyn suojelemiseksi 
tai muille kuuluvien oikeuksien ja 
vapauksien, muun muassa sosiaaliturvan, 
kansanterveyden ja humanitaaristen 
tarkoitusten, turvaamiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rajoituksesta ei säädetä 
perussopimusten nojalla annetuissa 
säädöksissä tai sisäisissä säännöissä, 
unionin toimielimet ja elimet voivat 
tietyssä tapauksessa asettaa tilapäisen 
rajoituksen, joka koskee tiettyjä 
periaatteita ja rekisteröidyn oikeuksia, jos 
kyseisessä rajoituksessa noudatetaan 
tietyn käsittelytoimen osalta keskeisiltä 
osin perusoikeuksia ja vapauksia ja se on 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämätön ja oikeasuhteinen, jotta 
voidaan taata yksi tai useampi 1 kohdassa 
mainittu tavoite. Rajoituksesta olisi 
ilmoitettava tietosuojavastaavalle. 
Kaikkien rajoitusten olisi oltava 
perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
eurooppalaisessa yleissopimuksessa 
vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Poistetaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Rekisterinpitäjien olisi 
ylläpidettävä rekisteriä niiden vastuulla 
olevista käsittelytoimista ja henkilötietojen 
käsittelijöiden olisi ylläpidettävä rekisteriä 
niiden vastuulla olevista käsittelytoimien 
ryhmistä voidakseen osoittaa, että ne ovat 
tämän asetuksen mukaisia. Unionin 
toimielimet ja elimet olisi velvoitettava 
tekemään yhteistyötä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kanssa ja esittämään 
sille pyydettäessä käsittelyä koskevat 
rekisterit, jotta tietojenkäsittelytoimia 
voidaan seurata niiden pohjalta. Unionin 
toimielinten ja elinten olisi voitava 
perustaa tietojenkäsittelytoimiaan koskeva 
keskusrekisteri. Läpinäkyvyyden vuoksi 
niiden olisi myös voitava tehdä rekisteristä 
julkinen.

(42) Rekisterinpitäjien olisi 
ylläpidettävä rekisteriä niiden vastuulla 
olevista käsittelytoimista ja henkilötietojen 
käsittelijöiden olisi ylläpidettävä rekisteriä 
niiden vastuulla olevista käsittelytoimien 
ryhmistä voidakseen osoittaa, että ne ovat 
tämän asetuksen mukaisia. Unionin 
toimielimet ja elimet olisi velvoitettava 
tekemään yhteistyötä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kanssa ja esittämään 
sille pyydettäessä käsittelyä koskevat 
rekisterit, jotta tietojenkäsittelytoimia 
voidaan seurata niiden pohjalta. Unionin 
toimielinten ja elinten olisi voitava 
perustaa tietojenkäsittelytoimiaan koskeva 
keskusrekisteri. Läpinäkyvyyden vuoksi 
niiden olisi tehtävä rekisteristä julkinen. 
Rekisteröidyllä olisi oltava mahdollisuus 
tutustua rekisteriin rekisterinpitäjän 
tietosuojavastaavan kautta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava 
henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta 
rekisteröidylle viipymättä, jos tämä 
tietosuojaloukkaus todennäköisesti 
aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksia 
ja vapauksia koskevan suuren riskin, jotta 
rekisteröity voi toteuttaa tarvittavat 
varotoimet. Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen luonnollinen henkilö voi 
lieventää sen mahdollisia haittavaikutuksia. 
Tällainen ilmoitus rekisteröidylle olisi 

(46) Rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava 
henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta 
rekisteröidylle viipymättä, jos tämä 
tietosuojaloukkaus todennäköisesti 
aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksia 
ja vapauksia koskevan suuren riskin, jotta 
rekisteröity voi toteuttaa tarvittavat
varotoimet. Ilmoituksen olisi oltava 
luottamuksellinen, ja siinä olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen luonnollinen henkilö voi 
lieventää sen mahdollisia haittavaikutuksia. 
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tehtävä niin pian kuin se on kohtuudella 
mahdollista ja tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 
noudattaen sen tai muiden asiaankuuluvien 
viranomaisten (kuten 
lainvalvontaviranomaisten) antamia 
ohjeita.

Tällainen ilmoitus rekisteröidylle olisi 
tehtävä niin pian kuin se on kohtuudella 
mahdollista ja tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 
noudattaen sen tai muiden asiaankuuluvien 
viranomaisten (kuten 
lainvalvontaviranomaisten) antamia 
ohjeita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Henkilötietojen siirtäminen
unionin toimielimistä ja elimistä 
kolmansissa maissa oleville 
rekisterinpitäjille, henkilötietojen 
käsittelijöille tai muille vastaanottajille 
taikka kansainvälisille järjestöille ei saisi 
vaarantaa luonnollisten henkilöiden 
henkilötietojen suojan tasoa, joka 
unionissa perustuu tähän asetukseen, ei 
myöskään silloin, kun kolmannesta maasta 
tai kansainväliseltä järjestöltä 
vastaanotettuja henkilötietoja siirretään 
edelleen samassa tai muussa kolmannessa 
maassa tai muussa kansainvälisessä 
järjestössä oleville rekisterinpitäjille tai 
henkilötietojen käsittelijöille. Siirtoja 
kolmansiin maihin ja kansainvälisille 
järjestöille voidaan joka tapauksessa 
toteuttaa ainoastaan tätä asetusta kaikilta 
osin noudattaen. Siirto voitaisiin toteuttaa 
ainoastaan, jos rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä noudattaa tämän 
asetuksen säännöksissä vahvistettuja 
edellytyksiä, jotka liittyvät henkilötietojen 
siirtoon kolmansiin maihin tai 
kansainvälisille järjestöille, ellei tämän 
asetuksen muista säännöksistä muuta 
johdu.

(52) Siirrettäessä henkilötietoja unionin 
toimielimistä ja elimistä kolmansissa 
maissa oleville rekisterinpitäjille, 
henkilötietojen käsittelijöille tai muille 
vastaanottajille taikka kansainvälisille 
järjestöille olisi taattava luonnollisten 
henkilöiden henkilötietojen suojan taso, 
joka unionissa perustuu tähän asetukseen, 
myös silloin, kun kolmannesta maasta tai 
kansainväliseltä järjestöltä vastaanotettuja 
henkilötietoja siirretään edelleen samassa 
tai muussa kolmannessa maassa tai muussa 
kansainvälisessä järjestössä oleville 
rekisterinpitäjille tai henkilötietojen 
käsittelijöille. Siirtoja kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille voidaan joka 
tapauksessa toteuttaa ainoastaan tätä 
asetusta kaikilta osin noudattaen sekä 
asetuksen (EU) 2016/679 ja
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
mukaisesti. Siirto voitaisiin toteuttaa 
ainoastaan, jos rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä noudattaa tämän 
asetuksen säännöksissä vahvistettuja 
edellytyksiä, jotka liittyvät henkilötietojen 
siirtoon kolmansiin maihin tai 
kansainvälisille järjestöille, ellei tämän 
asetuksen muista säännöksistä muuta 
johdu.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jos tietosuojan riittävyyttä 
koskevaa päätöstä ei ole tehty, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi toteutettava toimenpiteitä, 
joiden avulla rekisteröidylle voidaan 
tarjota asianmukaiset suojatoimet 
kolmannen maan puutteellisen 
tietosuojan kompensoimiseksi. Nämä 
asianmukaiset suojatoimet voivat 
tarkoittaa sitä, että sovelletaan komission 
tai Euroopan tietosuojavaltuutetun 
hyväksymiä tietosuojaa koskevia 
vakiolausekkeita tai Euroopan 
tietosuojavaltuutetun hyväksymiä 
sopimuslausekkeita. Jos henkilötietojen 
käsittelijä ei ole unionin toimielin tai elin, 
asianmukaisia suojatoimia voivat olla 
myös yritystä koskevat sitovat säännöt, 
käytännesäännöt ja 
sertifiointimekanismit, joita käytetään 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisissa 
kansainvälisissä siirroissa. Näillä 
suojatoimilla olisi varmistettava 
tietosuojavaatimusten noudattaminen ja 
unionin sisäiselle tietojenkäsittelylle 
ominainen rekisteröityjen oikeuksien 
kunnioittaminen, mukaan lukien 
rekisteröityjen täytäntöönpanokelpoisten 
oikeuksien ja tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen, kuten tehokkaiden 
hallinnollisten ja oikeudellisten 
muutoksenhakukeinojen ja 
korvauksenvaatimisoikeuden, saatavuus 
unionissa tai kolmannessa maassa. 
Niiden olisi erityisesti liityttävä 
henkilötietojen käsittelyä koskevien 
yleisten periaatteiden noudattamiseen 
sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteisiin. Myös unionin 
toimielimet ja elimet voivat toteuttaa 
siirtoja kolmansien maiden viranomaisille 
tai julkisille elimille tai vastaavia tehtäviä 

Poistetaan.



AD\1136074FI.docx 15/32 PE605.974v02-00

FI

suorittaville kansainvälisille järjestöille 
esimerkiksi yhteisymmärryspöytäkirjoihin 
tai muihin rekisteröityjen 
täytäntöönpanokelpoisia ja tehokkaita 
oikeuksia sisältäviin hallinnollisiin 
järjestelyihin sisällytettävien määräysten 
perusteella. Kun suojatoimet perustuvat 
muihin kuin oikeudellisesti sitoviin 
hallinnollisiin järjestelyihin, tähän olisi 
saatava Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lupa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella vahvistetaan 
säännöt luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä sekä säännöt henkilötietojen 
vapaasta liikkuvuudesta kyseisten elinten 
välillä tai niille unioniin sijoittautuneille 
vastaanottajille, joihin sovelletaan asetusta 
(EU) 2016/67918 tai direktiivin (EU) 
2016/68019 nojalla annettuja kansallisia 
säännöksiä.

1. Tällä asetuksella vahvistetaan 
säännöt luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä sekä säännöt henkilötietojen 
vapaasta liikkuvuudesta kyseisten elinten 
välillä tai niille unioniin sijoittautuneille 
vastaanottajille.

_________________

18 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) 
(ETA:n kannalta merkityksellinen) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
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ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä asetuksella suojellaan 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan.

2. Tällä asetuksella suojellaan 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta sovelletaan myös 
SEUT-sopimuksen kolmannen osan 
V osaston 4 ja 5 luvun soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa toteuttaviin unionin 
virastoihin, myös silloin kun näiden 
unionin virastojen perustamissäädöksissä 
säädetään erillisestä operatiivisten 
henkilötietojen käsittelyä koskevasta 
tietosuojajärjestelmästä. Tämän asetuksen 
säännökset ovat ensisijaisia näiden 
unionin virastojen perustamissäädöksissä 
oleviin ristiriitaisiin säännöksiin nähden.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi



AD\1136074FI.docx 17/32 PE605.974v02-00

FI

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen on oltava täsmällisiä 
ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava 
kaikki mahdolliset kohtuulliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
siihen tarkoitukseen nähden virheelliset tai 
puutteelliset tiedot, jota varten tiedot 
kerättiin tai jota varten niitä myöhemmin 
käsitellään, poistetaan tai oikaistaan 
viipymättä (”täsmällisyys”);

d) henkilötietojen on oltava täsmällisiä 
ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava 
kaikki mahdolliset kohtuulliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset 
tai puutteelliset henkilötiedot poistetaan tai 
oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”)

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään 
lapsen suostumukseen sovellettavat ehdot

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 5 artiklan 1 kohdan d
alakohtaa sovelletaan tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoamiseen suoraan lapselle, 
lapsen henkilötietojen käsittelyn katsotaan 
olevan lainmukaista, jos lapsi on vähintään 
13-vuotias. Jos lapsi on alle 13 vuotta, 
tällainen käsittely on lainmukaista vain 
siinä tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempainvastuunkantaja on antanut 
siihen suostumuksen tai valtuutuksen.

1. Kun 5 artiklan 1 kohdan d alakohtaa 
sovelletaan tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoamiseen suoraan lapselle, lapsen 
henkilötietojen käsittelyn katsotaan olevan 
lainmukaista, jos lapsi on vähintään 16-
vuotias. Jos lapsi on alle 16 vuotta, tällainen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempainvastuunkantaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen siirrot vastaanottajille, 
jotka eivät ole unionin toimielimiä ja 
elimiä ja jotka ovat sijoittautuneet unioniin
ja joihin sovelletaan asetusta (EU) 
2016/679 tai direktiiviä (EU) 2016/680

Henkilötietojen siirrot vastaanottajille, 
jotka eivät ole unionin toimielimiä ja 
elimiä ja jotka ovat sijoittautuneet unioniin

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) että tietojen siirtäminen on 
välttämätöntä, että siirtäminen on 
oikeassa suhteessa tarkoituksiinsa
nähden, eikä ole syytä olettaa, että 
rekisteröidyn oikeuksia, vapauksia ja 
oikeutettuja etuja saatettaisiin loukata.

b) että tietojen siirtäminen on 
ehdottoman välttämätöntä vastaanottajan 
tavoitteisiin nähden, eikä ole syytä olettaa, 
että rekisteröidyn oikeuksia, vapauksia ja 
oikeutettuja etuja saatettaisiin loukata
pyydetyllä tietojen siirrolla tai näiden 
henkilötietojen tulevalla käytöllä, joka on 
kohtuudella odotettavissa 
vastaanottajalta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin 
liittyviin turvaamistoimiin liittyvien 
henkilötietojen käsittely 5 artiklan 1
kohdan perusteella voidaan suorittaa vain
silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa,
johon voi kuulua sisäisiä sääntöjä ja jossa 
säädetään asianmukaisista suojatoimista 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
suojelemiseksi.

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin 
liittyviin turvaamistoimiin liittyvien 
henkilötietojen käsittely 5 artiklan 
1 kohdan perusteella voidaan suorittaa vain 
silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa, 
jossa säädetään asianmukaisista 
suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suojelemiseksi.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa, erityisesti kun käsittely 
tapahtuu yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä ja 
historiallisia tutkimustarkoituksia taikka 
tilastollisia tarkoituksia varten tai niiltä 
osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu velvollisuus todennäköisesti 
estää kyseisten yleisen edun mukaisten 
arkistointitarkoitusten tai tieteellisten ja 
historiallisten tutkimustarkoitusten taikka 
tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai 
vaikeuttaa sitä suuresti;

b) kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa, erityisesti kun käsittely 
tapahtuu yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä ja 
historiallisia tutkimustarkoituksia taikka 
tilastollisia tarkoituksia varten tai niiltä 
osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu velvollisuus todennäköisesti 
estää kyseisten yleisen edun mukaisten 
arkistointitarkoitusten tai tieteellisten ja 
historiallisten tutkimustarkoitusten taikka 
tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai 
vaikeuttaa sitä suuresti. Tällaisissa 
tapauksissa rekisterinpitäjän on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, 
mukaan lukien kyseisten tietojen 
saattaminen julkisesti saataville;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Perussopimusten nojalla annetuissa 
säädöksissä tai asioissa, jotka liittyvät 
toimielinten ja elinten toimintaan, voidaan 
näiden elinten vahvistamissa sisäisissä 
säännöissä rajoittaa 14–22 artiklan, 34 ja
38 artiklan sekä 4 artiklan, siltä osin kuin 
sen säännökset vastaavat 14–22 säädettyjä 
oikeuksia ja velvollisuuksia, soveltamista, 
jos kyseisessä rajoituksessa noudatetaan 
keskeisiltä osin perusoikeuksia ja 
vapauksia ja se on demokraattisessa 
yhteiskunnassa välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan 

1. Perussopimusten nojalla annetuissa 
säädöksissä voidaan rajoittaa 14–22 
artiklan, 38 artiklan sekä 4 artiklan, siltä 
osin kuin sen säännökset vastaavat 14–
22 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja 
velvollisuuksia, soveltamista, jos 
kyseisessä rajoituksessa noudatetaan 
keskeisiltä osin perusoikeuksia ja 
vapauksia ja se on demokraattisessa 
yhteiskunnassa välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan 
taata
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taata

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan tämän asetuksen säännökset yleisen tietosuoja-
asetuksen säännöksiin Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin toimielinten ja elinten 
sisäinen turvallisuus, mukaan lukien niiden 
sähköisen viestinnän verkot;

d) unionin toimielinten ja elinten 
sisäinen turvallisuus, mukaan lukien niiden 
tietotekniikka ja sähköisen viestinnän 
verkot;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä tarpeen mukaan 
erityisiä säännöksiä, jotka koskevat 
ainakin

a) käsittelytarkoitusta tai käsittelyn 
ryhmiä;

b) henkilötietoryhmiä;

c) käyttöön otettujen rajoitusten 
soveltamisalaa;

d) suojatoimia, joilla estetään 
väärinkäyttö tai lainvastainen pääsy 
tietoihin tai niiden siirtäminen;

e) rekisterinpitäjän tai
rekisterinpitäjien ryhmien määrittämistä;

f) tietojen säilytysaikoja ja 
sovellettavia suojatoimia ottaen huomioon 
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käsittelyn tai käsittelyryhmien luonne, 
laajuus ja tarkoitukset;

g) rekisteröityjen oikeuksiin ja 
vapauksiin kohdistuvia riskejä; ja

h) rekisteröityjen oikeutta saada 
tietoa rajoituksesta, paitsi jos tämä voisi 
vaarantaa rajoituksen tarkoituksen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rajoituksesta ei säädetä 
perussopimusten nojalla annetussa 
säädöksessä tai sisäisessä säännössä 1 
kohdan mukaisesti, unionin toimielimet ja 
elimet voivat rajoittaa 14–22 artiklan, 34 
ja 38 artiklan sekä 4 artiklan, siltä osin 
kuin sen säännökset vastaavat 14–22 
artiklassa säädettyjä oikeuksia ja 
velvollisuuksia, soveltamista, jos 
kyseisessä rajoituksessa noudatetaan 
tietyn käsittelytoimen osalta keskeisiltä 
osin perusoikeuksia ja vapauksia ja se on 
demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämätön ja oikeasuhteinen 
toimenpide, jotta voidaan taata yksi tai 
useampi 1 kohdassa tarkoitettu tavoite. 
Rajoituksesta on ilmoitettava 
toimivaltaiselle tietosuojavastaavalle.

Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun henkilötietoja käsitellään 
tieteellisiä tai historiallisia 
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia 
tarkoituksia varten, unionin oikeudessa, 
johon voi sisältyä sisäisiä sääntöjä,

3. Kun henkilötietoja käsitellään 
tieteellisiä tai historiallisia 
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia 
tarkoituksia varten, unionin oikeudessa 
voidaan säätää poikkeuksista 17, 18, 20 ja 
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voidaan säätää poikkeuksista 17, 18, 20 ja 
23 artiklassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jos 
sovelletaan 13 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja suojatoimia, siltä osin kuin 
tällaiset oikeudet todennäköisesti estävät 
erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai 
vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset 
poikkeukset ovat tarpeen näiden 
tarkoitusten täyttämiseksi.

23 artiklassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jos 
sovelletaan 13 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä ja suojatoimia, siltä osin kuin 
tällaiset oikeudet todennäköisesti estävät 
erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai 
vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset 
poikkeukset ovat tarpeen näiden 
tarkoitusten täyttämiseksi.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun henkilötietoja käsitellään 
yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia varten, unionin 
oikeudessa, johon voi sisältyä sisäisiä 
sääntöjä, voidaan säätää poikkeuksista 17, 
18, 20, 21, 22 ja 23 artiklassa 
tarkoitettuihin oikeuksiin, jos sovelletaan 
13 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
suojatoimia, siltä osin kuin tällaiset 
oikeudet todennäköisesti estävät erityisten 
tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat 
sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat 
tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

4. Kun henkilötietoja käsitellään 
yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia varten, unionin 
oikeudessa voidaan säätää poikkeuksista 
17, 18, 20, 21, 22 ja 23 artiklassa 
tarkoitettuihin oikeuksiin, jos sovelletaan 
13 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 
suojatoimia, siltä osin kuin tällaiset 
oikeudet todennäköisesti estävät erityisten 
tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat 
sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat 
tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1, 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen sisäisten sääntöjen on 
oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, ja 
ne on julkaistava asianmukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
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25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos jotain 1 tai 2 kohdassa 
säädettyä rajoitusta sovelletaan, 
rekisteröidylle on ilmoitettava unionin 
oikeuden mukaisesti pääasialliset syyt 
rajoituksen soveltamiseen, sekä se, että 
hänellä on oikeus tehdä valitus Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

6. Jos jotain 1 kohdassa säädettyä 
rajoitusta sovelletaan, rekisteröidylle on 
ilmoitettava unionin oikeuden mukaisesti 
pääasialliset syyt rajoituksen 
soveltamiseen, sekä se, että hänellä on 
oikeus tehdä valitus Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos johonkin 1 tai 2 kohdassa 
säädettyyn rajoitukseen vedotaan 
tiedonsaantioikeuden epäämiseksi 
rekisteröidyltä, Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ilmoittaa hänelle 
valitusta tutkiessaan ainoastaan, onko 
tietojenkäsittely suoritettu moitteettomasti 
ja, jos näin ei ole, onko tarpeelliset oikaisut 
tehty.

7. Jos johonkin 1 kohdassa säädettyyn 
rajoitukseen vedotaan 
tiedonsaantioikeuden epäämiseksi 
rekisteröidyltä, Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ilmoittaa hänelle 
valitusta tutkiessaan ainoastaan, onko 
tietojenkäsittely suoritettu moitteettomasti 
ja, jos näin ei ole, onko tarpeelliset oikaisut 
tehty.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 6 ja 7 kohdassa sekä 46
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
ilmoittamista voidaan lykätä tai se voidaan 
jättää tekemättä tai se voidaan evätä, jos se
poistaisi 1 tai 2 kohdassa säädetyn 
rajoituksen vaikutuksen.

8. Edellä 6 ja 7 kohdassa sekä 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
ilmoittamista voidaan lykätä tai se voidaan 
jättää tekemättä tai se voidaan evätä, jos se 
poistaisi 1 kohdassa säädetyn rajoituksen 
vaikutuksen.

Tarkistus 36
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Unionin toimielimet ja elimet 
voivat päättää, että niiden tietojen 
käsittelyä koskevat selosteet säilytetään
keskusrekisterissä. Tässä tapauksessa ne 
voivat myös päättää, että rekisteri 
asetetaan julkisesti saataville.

5. Unionin toimielimet ja elimet 
säilyttävät tietojen käsittelyä koskevat 
selosteensa keskusrekisterissä. 
Läpinäkyvyyden vuoksi niiden olisi myös 
tehtävä rekisteristä julkinen, jotta 
asianomainen henkilö voi tutustua siihen 
ilman, että rajoitetaan muiden osapuolten 
oikeuksia.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rekisteröidyn on voitava tutustua 
5 kohdassa tarkoitettuun keskusrekisteriin 
rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan 
kautta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimielinten ja elinten on 
varmistettava sähköisen viestinnän 
luottamuksellisuus, erityisesti suojaamalla 
sähköisen viestinnän verkkonsa.

Unionin toimielinten ja elinten on 
varmistettava sähköisen viestinnän 
luottamuksellisuus asetuksen 
(EU) 2017/XXXX mukaisesti.

Perustelu

Sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta koskee erillinen lainsäädäntöehdotus asetukseksi, 
joka perustuu komission ehdotukseen COM(2017)0010, ja siihen olisi näin ollen viitattava.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
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36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.

Käyttäjäluettelot

1. Käyttäjäluetteloissa olevat 
henkilötiedot sekä pääsy näihin 
luetteloihin on rajoitettava siihen, mikä 
on välttämätöntä luettelolle ominaisten 
tarkoitusten kannalta.

2. Unionin toimielimet ja elimet 
toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 
estääkseen näiden luetteloiden 
sisältämien henkilötietojen käytön 
suoramarkkinointitarkoituksiin 
riippumatta siitä, ovatko luettelot yleisön 
saatavilla.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu säädös on 
erityisen tärkeä yksilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojelemiseksi henkilötietojen 
käsittelyn osalta, komissio voi myös kuulla
Euroopan tietosuojaneuvostoa. Tällöin 
Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston on 
koordinoitava toimensa yhteisen lausunnon 
antamiseksi.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu säädös on 
erityisen tärkeä yksilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojelemiseksi henkilötietojen 
käsittelyn osalta, komissio kuulee myös 
Euroopan tietosuojaneuvostoa. Tällöin 
Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston on 
koordinoitava toimensa yhteisen lausunnon 
antamiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietosuojavastaava voi olla unionin 
toimielimen tai elimen henkilöstön jäsen
tai hän voi hoitaa tehtäviään 

4. Tietosuojavastaavan on oltava
unionin toimielimen, elimen tai laitoksen
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palvelusopimuksen perusteella. henkilöstön jäsen.

Perustelu

Tietosuojavastaavan ulkoistaminen ei ole sopivaa unionin toimielimelle.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistaa, että käsittelytoimet eivät 
loukkaa rekisteröityjen perusoikeuksia ja 
-vapauksia;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietojen siirto johonkin 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan toteuttaa, jos komissio 
on päättänyt asetuksen (EU) 2016/679 45
artiklan 3 kohdan mukaisesti, että
tietosuojan riittävä taso on varmistettu 
kolmannessa maassa tai kolmannen maan 
alueella tai yhdellä tai useammalla tietyllä 
toimialalla taikka kyseisessä 
kansainvälisessä järjestössä ja 
henkilötiedot siirretään ainoastaan 
rekisterinpitäjän toimivaltaan kuuluvien 
tehtävien suorittamiseksi.

1. Henkilötietojen siirto johonkin 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan toteuttaa, jos komissio 
on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/679 
45 artiklan 3 kohdan mukaisesti
täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan
tietosuojan riittävä taso on varmistettu 
kolmannessa maassa tai kolmannen maan 
alueella tai yhdellä tai useammalla tietyllä 
toimialalla taikka kyseisessä 
kansainvälisessä järjestössä ja 
henkilötiedot siirretään ainoastaan 
rekisterinpitäjän toimivaltaan kuuluvien 
tehtävien suorittamiseksi. 
Täytäntöönpanosäädöksessä on 
säädettävä vähintään joka neljäs vuosi 
tehtävästä määräaikaistarkastelusta, jossa 
on otettava huomioon kaikki asiaan 
liittyvä kehitys kyseisessä kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä. 
Täytäntöönpanosäädöksessä määritellään 
sen maantieteellinen soveltamisala ja 
alakohtainen soveltaminen ja nimetään 
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valvontaviranomainen. Sovelletaan 
asetuksen (EU) 2016/679 V lukua.

Perustelu

Sääntöjen, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kolmansien maiden 
järjestöille, on oltava yhdenmukaisia yleisen tietosuoja-asetuksen asiaa koskevien sääntöjen 
kanssa, jotta ei luoda porsaanreikiä tai oikeudellista epäjohdonmukaisuutta. Olisi muun 
muassa korostettava tarkastelumekanismia.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
nimittävät yhteisellä sopimuksella 
Euroopan tietosuojavaltuutetun viiden 
vuoden toimikaudeksi komission julkisen 
hakumenettelyn johdosta laatiman luettelon 
pohjalta. Hakumenettelyn on 
mahdollistettava se, että kaikki 
kiinnostuneet koko unionissa voivat jättää 
hakemuksensa. Komission laatima luettelo 
ehdokkaista on julkinen. Komission 
laatiman luettelon perusteella Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi 
päättää kuulemisen järjestämisestä 
voidakseen ilmoittaa 
suosituimmuusjärjestyksensä.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
nimittävät yhteisellä sopimuksella 
Euroopan tietosuojavaltuutetun viiden 
vuoden toimikaudeksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
julkisen hakumenettelyn johdosta yhteisesti
laatiman luettelon pohjalta. 
Hakumenettelyn on mahdollistettava se, 
että kaikki kiinnostuneet koko unionissa 
voivat jättää hakemuksensa. Luettelo 
ehdokkaista on julkinen, ja sen on 
koostuttava vähintään viidestä 
ehdokkaasta. Euroopan parlamentin 
asiasta vastaava valiokunta voi päättää
ehdokkaiden kuulemisen järjestämisestä 
voidakseen ilmoittaa 
suosituimmuusjärjestyksensä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission laatiman luettelon, josta 
Euroopan tietosuojavaltuutettu valitaan, on 
koostuttava henkilöistä, joiden 
riippumattomuudesta ei ole epäilystä ja 
joilla on yleisesti tunnustettu kokemus ja 

2. Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission yhteisesti laatiman luettelon, 
josta Euroopan tietosuojavaltuutettu 
valitaan, on koostuttava henkilöistä, joiden 
riippumattomuudesta ei ole epäilystä ja 
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pätevyys Euroopan tietosuojavaltuutetun 
tehtävien hoitamiseen esimerkiksi sen 
johdosta, että he kuuluvat tai ovat 
kuuluneet asetuksen (EU) 2016/679 41 
artiklan nojalla perustettuihin 
valvontaviranomaisiin.

joilla on yleisesti tunnustettu 
asiantuntemus tietosuojan alalla sekä 
kokemus ja pätevyys Euroopan 
tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamiseen 
esimerkiksi sen johdosta, että he kuuluvat 
tai ovat kuuluneet asetuksen 
(EU) 2016/679 41 artiklan nojalla 
perustettuihin valvontaviranomaisiin.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos rekisteröity on lapsi, 
jäsenvaltioiden on säädettävä erityisistä 
suojatoimista, erityisesti oikeusavun 
suhteen.

Perustelu

Lapset voivat olla haavoittuvaisempia kuin aikuiset, ja jäsenvaltioissa olisi säädettävä 
erityisistä suojatoimilausekkeista erityisesti oikeusapusuojan suhteen, jotta taataan lasten 
oikeudet.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
IX a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IX a luku

70 a artikla

Uudelleentarkastelulauseke

1. Komissio esittää viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2021 ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein Euroopan 
parlamentille kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
jälkikäteisarvioinnissa kiinnitetään 
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erityistä huomiota tämän asetuksen 
soveltamisalan asianmukaisuuteen sekä 
yhdenmukaisuuteen muiden tietosuoja-
alan säädösten kanssa ja siinä arvioidaan 
erityisesti tämän asetuksen V luvun 
soveltamista.

3. Komissio esittää viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2021 ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein Euroopan 
parlamentille kertomuksen tämän 
asetuksen VIII luvun soveltamisesta ja 
sovelletuista seuraamuksista.

Perustelu

Pyrittäessä parempaan sääntelyyn ja erityisesti jälkikäteisarviointien tehokkaaseen 
hyödyntämiseen, niin että ne kattavat koko lainsäädäntäsyklin, on erityisen tärkeää seurata 
unionin oikeuden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa sekä yleisemminkin unionin oikeuden vaikutusta, toimintaa ja tehokkuutta. Tätä 
tarkoitusta palvelee kattava uudelleentarkastelulauseke, jossa edellytetään asetuksen 
soveltamisen, sen soveltamisalan ja säädetyn säädösvallan siirron asianmukaista arviointia 
sekä asetetaan oikeasuhteiset raportointivelvoitteet.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
72 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

72 a artikla

Unionin säädösten uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee 25 päivään 
toukokuuta 2021 mennessä muita 
perussopimusten perusteella hyväksyttyjä 
säädöksiä, joilla säännellään erityisesti 
SEUT-sopimuksen kolmannen osan V 
osaston 4 ja 5 luvun nojalla perustettujen 
unionin virastojen suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä, arvioidakseen 
tarpeen mukauttaa niitä tähän asetukseen 
ja tarvittaessa esittää tarpeellisia 
ehdotuksia kyseisten säädösten 
muuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukainen lähestymistapa 
henkilötietojen suojeluun tämän 
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asetuksen soveltamisalalla.
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