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LYHYET PERUSTELUT

Tietosuoja on perusoikeus ja kansalaisten luottamus on taattava, jotta he voivat paremmin 
hyödyntää verkkoympäristöä. Lähestymistapaa on sovitettava uusiin teknisiin välineisiin ja 
niistä saatavaan tietoon nähden, koska direktiivin 95/46/EY nykyiset määräykset eivät täysin 
täytä digitaalisten sisämarkkinoiden tarpeita.  

Saatavilla olevien liiketoimintamallien, tekniikan ja palvelujen moninaisuus – mukaan lukien 
kaikki tekijät, joilla on suuri merkitys sähköisen kaupankäynnin ja sisämarkkinoiden 
kehyksessä – ovat aiheuttaneet monenlaisia tietosuojaongelmia. Yritykset ja hallitukset 
käyttävät usein tätä tekniikkaa ilman, että yksittäiset henkilöt olisivat selvillä niiden 
mahdollisesta vaikutuksesta.

Euroopan komissio esitti 25. tammikuuta 2012 ehdotuksen uudeksi asetukseksi 1 ja uudeksi 
direktiiviksi2 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta. Asetusehdotuksen tavoitteena on täydentää sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivin (2002/58/EY) määräyksiä ja varmistaa, että oikeudellinen varmuus ja 
yhdenmukaisuus asetetaan etusijalle tällä alalla toteutettavien toimien tehostamiseksi 
kaikkialla EU:ssa.

Asetusehdotuksessa pyritään yhdenmukaistamaan oikeuksia, varmistamaan vapaa 
tiedonkulku, vähentämään byrokratiaa ja parantamaan täytäntöönpanoa. Avoimuutta 
lisäämällä edistetään luottamusta, ja uudet määräykset lisäävät EU:n houkuttelevuutta 
yrityksien sijoittautumiskohteena. Asetusehdotuksella pyritään myös seuraaviin tavoitteisiin:

 nykyaikaistetaan EU:n oikeudellista järjestelmää, jolla suojataan henkilötietoja, 
erityisesti maailmanlaajuistumisen ja uuden tekniikan käytön aiheuttamiin haasteisiin 
vastaamiseksi

 vahvistetaan yksilöiden oikeuksia ja vähennetään samalla hallinnollisia 
muodollisuuksia, jotta varmistetaan esteetön henkilötietojen liikkuvuus EU:ssa

 parannetaan henkilötietojen suojaa koskevien EU:n sääntöjen selvyyttä ja 
yhdenmukaisuutta ja pyritään tämän perusoikeuden johdonmukaiseen ja tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon ja soveltamiseen kaikilla unionin toimialoilla.

Sisämarkkinoita koskeva ulottuvuus

Ehdotukseen liittyy runsaasti potentiaalia sisämarkkinoiden edistämiseksi ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille EU:ssa toimiville yrityksille. Keskeisiä tekijöitä ovat 

 oikeudellisen välineen vaihtaminen (direktiivistä asetukseen) 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus), COM(2012)0011 lopullinen, johon viitataan 
jäljempänä "yleisenä asetuksena".
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 
COM(2012)0010 lopullinen.
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 yhden asiointipisteen periaate, joka koskee toimivaltaista valvontaviranomaista rajat 
ylittävissä tapauksissa 

 niin sanottu markkinapaikkaperiaate (jonka perusteella EU:n tietosuojanormeja 
sovelletaan myös EU:n ulkopuolelle sijoittuneisiin yrityksiin, mikäli ne toimivat 
aktiivisesti EU:ssa)

 yleinen tilivelvollisuuden periaate (joka korvaa rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen 
käsittelijöitä koskevan velvoitteen ilmoittaa tietojenkäsittelystä kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle) 

 olemassa olevien välineiden vahvistaminen ja uusien välineiden käyttöön ottaminen 
niiden yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. 

Kuluttajien oikeuksien vahvistaminen
Kuluttajien oikeuksien vahvistamisesta todettakoon, että vaikuttaa siltä, että kuluttajien 
valveutuneisuuden, riippumattomuuden, suojelun ja sisämarkkinoiden kaltaisten kilpailevien 
etujen tasapainottamisessa on onnistuttu avoimuuden edistämisen myötä. 
Erityisesti on parannettu suostumusta koskevaa käsitettä, joka on yksi henkilötietojen 
käsittelyyn oikeuttavista tekijöistä, rekisteröidyn oikeuksia merkittävinä 
kuluttajansuojavälineinä ja EU:n ulkopuolisten tiedonsiirtojen lainmukaisuutta koskevia 
edellytyksiä. Useita ehdotuksen kohtia on kuitenkin vielä parannettava ja selvennettävä. Tämä 
koskee erityisesti tiettyjen oikeuksien täytäntöönpanoon liittyviä käytännön näkökohtia. 
Monitulkintaisuus on poistettava ja on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 17 artiklassa on selvennettävä, missä määrin myös kolmannen osapuolen 
rekisterinpitäjän hallussa olevat tiedot on poistettava, kun rekisterinpitäjä on 
ilmoittanut kolmannen osapuolen rekisterinpitäjälle, että rekisteröity on käyttänyt 
oikeuttaan poistaa tietoja

 alle 14-vuotiaita alaikäisiä koskevien tietojen erityinen suojelu, koska he ovat vielä 
lapsia 

 "henkilötietojen" määritelmää koskeva ehdotus 
 salanimellä julkaistujen ja nimettömien tietojen merkitys rekisteröidyn suojelun 

kannalta 
 ehdotusta olisi parannettava rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 

velvollisuuksien ja vastuun tarkkaan jakamiseen ja määrittelemiseen liittyen 
 profilointitoimia ja "profilointiin" liittyviä eroavuuksia talouden eri aloilla ja 

oikeudellisissa suhteissa on tarkasteltava perinpohjaisesti ottaen huomioon liian 
rajoittavan sääntelyn seuraukset tällä alalla.

Tätä silmällä pitäen esittelijä haluaisi kiinnittää huomion erityisesti
 määritelmiin 

 rekisteröidyn oikeuksiin 
 rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvoitteisiin kuluttajien oikeuksiin 

nähden 
 yhdenmukaisuuteen.
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Esittelijä kannattaa myös teknologianeutraaliutta koskevan laajemman näkemyksen 
omaksumista sekä seuraavien näkökohtien tarkastelemista:

 käyttötarkoituksen rajoittamisen periaate 

 delegoitujen säädöksien ja täytäntöönpanosäädöksien käyttö ehdotetun paketin 
yhteydessä sekä 

 määräyksien täytäntöönpano käytännössä. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksilöiden suojelun olisi oltava 
teknologianeutraalia eli se ei saisi riippua 
käytetystä tekniikasta, koska tällainen 
riippuvaisuus aiheuttaisi vakavan 
väärinkäytösten riskin. Yksilöiden suojelun 
olisi koskettava myös henkilötietojen 
automatisoitua käsittelyä sekä sellaisten 
henkilötietojen manuaalista käsittelyä, 
jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden 
on tarkoitus muodostaa rekisterin osa. 
Tämän asetuksen soveltamisalaan ei ole 
tarkoitus sisällyttää sellaisia asiakirjoja 
tai asiakirjakokonaisuuksia 
kansilehtineen, joita ei ole järjestetty 
määriteltyjen perusteiden mukaisesti.

(13) Yksilöiden suojelun olisi oltava 
teknologianeutraalia eli se ei saisi riippua 
käytetystä tekniikasta, koska tällainen 
riippuvaisuus aiheuttaisi vakavan 
väärinkäytösten riskin. Yksilöiden suojelun 
olisi koskettava myös henkilötietojen 
automatisoitua käsittelyä sekä sellaisten 
henkilötietojen manuaalista käsittelyä, 
jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden 
on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

Or. en

Perustelu

Koska "määriteltyjä perusteita" ei mainita, johdanto-osan kappale saattaa olla 
harhaanjohtava.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) Teknologianeutraaliuden olisi 
myös tarkoitettava sitä, että vastaavien 
toimien, joita toteutetaan vastaavissa 
oloissa ja jotka johtavat vastaaviin 
seurauksiin, olisi oltava oikeudellisesti 
samanarvoisia, riippumatta siitä, 
toteutetaanko niitä verkkoympäristössä 
vai sen ulkopuolella, paitsi jos tällaisissa 
ympäristöissä tapahtuvaan 
tietojenkäsittelyyn liittyvä moninainen 
dynamiikka ei luo merkittäviä 
eroavuuksia niiden välille.

Or. en

Perustelu

Asiakirjaan oli tarpeen sisällyttää johdanto-osan kappale verkkoympäristön ja sen 
ulkopuolisen ympäristön välisen eron arvioimiseksi. Ilman sitä jotkin taloudelliset toimijat 
saattaisivat saada sen käsityksen, että asetuksella on erityisesti tarkoitus tarkastella 
verkkoympäristöön ja erityisesti sosiaalisiin verkostoihin liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi. 
Tietosuojaperiaatteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, joiden tunnistettavuus on 
poistettu siten, ettei rekisteröidyn 
tunnistaminen ole enää mahdollista.

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi. 
Tietosuojaperiaatteita ei ole tarkoitus 
soveltaa tietoihin, joiden tunnistettavuus on 
poistettu siten, ettei rekisteröidyn suora 
tunnistaminen ole enää mahdollista
mukaan lukien käsiteltyjen tietojen 
erottaminen henkilötiedoista 
mahdollisuuksien mukaan.
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Jälkimmäisessä tapauksessa salanimellä 
julkaistuista tiedoista on myös hyötyä, 
mikäli koodi, joka yhdistää salanimen 
oikeaan henkilöllisyyteen, varmistetaan 
uusimman tekniikan avulla.

Or. en

Perustelu

"Henkilötietojen" määritelmää on selvennettävä, jotta siitä olisi hyötyä sekä kuluttajille että 
yrityksille. Salanimellä julkaistujen ja nimettömien tietojen käyttöön ottaminen on hyödyllistä 
tällä alalla.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Suurta henkilötietojen määrää 
voidaan käsitellä petoksien 
havaitsemiseksi ja estämiseksi. Tällaisten 
vaatimuksien esittäminen jäsenvaltioiden 
tai unionin lainsäädännön nojalla olisi 
otettava huomioon, kun arvioidaan 
tietojen minimoinnin periaatetta ja 
käsittelyn lainmukaisuutta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa painotetaan periaatetta, joka ei ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa mutta 
jota ei samalla kuitenkaan tuoda selkeästi esille.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
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perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
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.

perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumus voi olla yksiselitteinen 
ainoastaan, jos rekisteröity toimii siten, 
että tiettyä henkilötietojen määrää on 
välttämättä käsiteltävä – jos rekisteröity 
esimerkiksi pyytää tiettyjä tavaroita tai 
palveluja – jolloin suostumusta rajataan 
kattamaan ainoastaan se, mikä on 
ehdottoman välttämätöntä. Suostumusta ei 
pitäisi voida antaa vaikenemalla tai 
jättämällä jokin toimi toteuttamatta. 
Suostumuksen olisi katettava kaikki 
käsittelytoimet, jotka toteutetaan samaa 
tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 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.

Or. en

Perustelu

Sekä verkkoympäristössä että sen ulkopuolella syntyvien arkielämän tilanteiden 
sujuvoittamiseksi oli tarpeen lisätä joitakin sanoja sellaisia tapauksia varten, joissa 
rekisteröidyn voidaan olettaa antavan suostumuksensa taustayhteyden perusteella. 
Esimerkiksi diagnoosin pyytäminen lääkäriltä edellyttää joidenkin henkilötietojen käsittelyä 
ilman nimenomaista suostumusta, joka määritellään johdanto-osan kappaleen alussa. 
Lääkäri voi vastaavasti neuvotella tarvittaessa erikoislääkärin kanssa voidakseen laatia 
diagnoosin eikä hänen tarvitse välttämättä pyytää siihen suostumusta.
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Se, sijaitseeko rekisterinpitäjän 
päätoimipaikka unionissa, olisi 
määritettävä objektiivisten kriteerien 
perusteella, joissa otetaan huomioon ne 
todelliset hallintotoimet, joiden yhteydessä 
tehdään kiinteässä toimipaikassa 
toteutettavan käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset. Näihin kriteereihin 
ei saisi vaikuttaa se, toteutetaanko 
varsinainen henkilötietojen käsittely tuossa 
paikassa, sillä henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelytoimia varten käytettävien 
teknisten välineiden ja teknologioiden 
olemassaolo ja käyttö eivät sinänsä osoita 
tällaista päätoimipaikkaa eivätkä ne sen 
vuoksi ole ratkaiseva kriteeri 
päätoimipaikan määrittämisessä. 
Rekisterinpitäjän päätoimipaikan olisi 
oltava sen keskushallinnon sijaintipaikka 
unionissa.

(27) Se, sijaitseeko rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikka 
unionissa, olisi määritettävä objektiivisten 
kriteerien perusteella, joissa otetaan 
huomioon ne todelliset hallintotoimet, 
joiden yhteydessä tehdään kiinteässä 
toimipaikassa toteutettavan käsittelyn 
tarkoituksia, edellytyksiä ja keinoja 
koskevat tärkeimmät päätökset. Näihin 
kriteereihin ei saisi vaikuttaa se, 
toteutetaanko varsinainen henkilötietojen 
käsittely tuossa paikassa, sillä 
henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelytoimia varten käytettävien 
teknisten välineiden ja teknologioiden 
olemassaolo ja käyttö eivät sinänsä osoita 
tällaista päätoimipaikkaa eivätkä ne sen 
vuoksi ole ratkaiseva kriteeri 
päätoimipaikan määrittämisessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään 4 artiklan 13 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Edustaja vastaa rekisterinpitäjän 
ohella kaikesta toiminnasta, joka on 
tämän asetuksen vastaista.

Or. en
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Perustelu

Edustajan vastuuta ei ole määritelty riittävän selkeästi ja tässä johdanto-osan kappaleessa 
korostetaan kyseistä vastuuta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan. Sen määrittämiseksi, 
milloin yksilö on lapsi, tähän asetukseen 
olisi sisällytettävä lapsen oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa 
vahvistettu määritelmä.

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan. Ottaen huomioon 
nuorempien sukupolvien keskimäärin 
suuremman riippuvuuden tekniikasta on 
samanaikaisesti tehtävä ero lapsen 
oikeuksia koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa vahvistetun 
määritelmän ja "alaikäisyyttä" koskevan 
perusteen välillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 4 artiklan 18 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Suostumuksen ei pitäisi muodostaa 
pätevää oikeudellista perustetta 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Näin on erityisesti siinä 
tapauksessa, että rekisteröity on 
riippuvuussuhteessa rekisterinpitäjään, 
esimerkiksi kun työnantaja käsittelee 
työntekijöiden henkilötietoja työsuhteen 

(34) Suostumuksen ei pitäisi muodostaa 
pätevää oikeudellista perustetta 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta. Näin on erityisesti siinä 
tapauksessa, että rekisteröity on 
riippuvuussuhteessa rekisterinpitäjään, 
esimerkiksi kun työnantaja käsittelee 
työntekijöiden henkilötietoja työsuhteen 
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yhteydessä. Jos rekisterinpitäjä on 
viranomainen, epäsuhta liittyisi vain 
erityisiin tietojenkäsittelytoimiin, joiden 
yhteydessä viranomainen voi määrätä 
velvoitteen asiaa koskevien julkisten 
toimivaltuuksiensa nojalla eikä 
suostumusta voida katsoa annetun 
vapaaehtoisesti, kun otetaan huomioon 
rekisteröidyn edut.

yhteydessä. Jos rekisterinpitäjä on 
viranomainen, epäsuhta liittyisi vain 
erityisiin tietojenkäsittelytoimiin, joiden 
yhteydessä viranomainen voi määrätä 
uuden ja perusteettoman velvoitteen asiaa 
koskevien julkisten toimivaltuuksiensa 
nojalla eikä suostumusta voida katsoa 
annetun vapaaehtoisesti, kun otetaan 
huomioon rekisteröidyn edut.

Or. en

Perustelu

Viittausta viranomaisiin liittyvään epäsuhtaan on selvennettävä, koska asia koskee suurinta 
osaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista viranomaisista. Esimerkiksi 
tulliviranomaiset, jotka haluavat tarkastaa unionin ulkopuolelta peräisin olevat tavarat, 
voivat tehdä niin ilman lähettäjän ja vastaanottajan suostumusta, vaikka kyseessä on 
merkittävä epäkohta eikä suostumusta ole välttämättä annettu. Sanalla "uusi" viitataan 
siihen, että sääntely ei tavanmukaisesti ole taannehtivaa.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Rekisteröidylle olisi ilmoitettava häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelystä 
tietojen keräämisen yhteydessä tai, jos 
tietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä, 
kohtuullisen ajan kuluessa tietojen 
keräämisestä, tapaukseen liittyvät 
olosuhteet huomioon ottaen. Jos tietoja 
voidaan laillisesti luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, rekisteröidylle olisi 
ilmoitettava tästä silloin, kun tietoja 
luovutetaan ensimmäisen kerran.

(49) Rekisteröidylle olisi ilmoitettava häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelystä 
tietojen keräämisen yhteydessä tai, jos 
tietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä, 
kohtuullisen ajan kuluessa tietojen 
keräämisestä, tapaukseen liittyvät 
olosuhteet huomioon ottaen. Jos tietoja 
voidaan laillisesti luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, rekisteröidylle olisi 
ilmoitettava tästä silloin, kun tietoja 
luovutetaan ensimmäisen kerran. Samalla 
ei pitäisi kuitenkaan sallia tietojen 
varastoimisen lisäksi muita 
käsittelytoimia, ennen kuin rekisteröity on 
täysin tietoinen tässä kohdassa 
tarkoitetuista tiedoista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus vastaa 14 artiklan 4 b kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus ”tulla unohdetuksi”, 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tämä oikeus tulee kyseeseen erityisesti 
silloin kun rekisteröity on antanut 
suostumuksensa lapsena, jolloin hän ei 
ollut täysin tietoinen tietojenkäsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, ja haluaa myöhemmin 
poistaa tällaiset tiedot erityisesti 
internetistä. Tietojen säilyttäminen 
edelleen voitaisiin kuitenkin sallia, jos se 
on tarpeen historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä, kansanterveyteen liittyvän 
yleisen edun vuoksi, sananvapautta 
koskevan oikeuden käyttöä varten, tai kun 
laki niin vaatii tai kun on olemassa syy 
rajoittaa tietojen käsittelyä sen sijaan että 
ne poistettaisiin.

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus poistaa tällaiset 
henkilötiedot, jos tietojen säilyttäminen ei 
ole tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tämä oikeus tulee kyseeseen erityisesti 
silloin kun rekisteröity on antanut 
suostumuksensa lapsena, jolloin hän ei 
ollut täysin tietoinen tietojenkäsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, ja haluaa myöhemmin 
poistaa tällaiset tiedot erityisesti 
internetistä. Tietojen säilyttäminen 
edelleen voitaisiin kuitenkin sallia, jos se 
on tarpeen historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä, kansanterveyteen liittyvän 
yleisen edun vuoksi, sananvapautta 
koskevan oikeuden käyttöä varten, tai kun 
laki niin vaatii tai kun on olemassa syy 
rajoittaa tietojen käsittelyä sen sijaan että 
ne poistettaisiin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus vastaa 17 artiklan otsikkoon esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jotta voitaisiin lujittaa ”oikeutta tulla 
unohdetuksi” verkkoympäristössä, olisi 
laajennettava oikeutta tietojen 
poistamiseen niin, että tiedot julkistanut
rekisterinpitäjä velvoitettaisiin 
ilmoittamaan tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille rekisteröidyn 
pyynnöstä poistaa kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. 
Tämän ilmoituksen varmistamiseksi 
rekisterinpitäjän olisi toteutettava kaikki 
kohtuulliset, muun muassa tekniset 
toimenpiteet, niiden tietojen suhteen, 
joiden julkistamisesta rekisterinpitäjä on 
vastuussa. Kun henkilötiedot julkistaa 
kolmas osapuoli, rekisterinpitäjän olisi 
katsottava olevan vastuussa 
julkistamisesta, jos rekisterinpitäjä on 
valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan tiedot.

(54) Jotta voitaisiin lujittaa oikeutta 
tietojen poistamiseen verkkoympäristössä, 
olisi laajennettava tällaista oikeutta niin, 
että rekisterinpitäjä, joka on siirtänyt tai 
julkistanut tiedot saamatta siihen 
kehotusta rekisteröidyltä, velvoitettaisiin 
ilmoittamaan tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille rekisteröidyn 
pyynnöstä poistaa kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. 
Tämän ilmoituksen varmistamiseksi 
rekisterinpitäjän olisi toteutettava kaikki 
kohtuulliset, muun muassa tekniset 
toimenpiteet, niiden tietojen suhteen, 
joiden julkistamisesta rekisterinpitäjä on 
vastuussa. Kun henkilötiedot julkistaa 
kolmas osapuoli, rekisterinpitäjän olisi 
katsottava olevan vastuussa 
julkistamisesta, jos rekisterinpitäjä on 
valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään 17 artiklan 2 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Osittaisena poikkeuksena 
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edellisessä johdanto-osan kappaleessa 
mainittuun periaatteeseen on syytä ottaa 
huomioon tapaukset, joissa kerätyt 
henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän 
hallussa ja joissa kyseisten henkilötietojen 
merkitys saattaa olla rekisterinpitäjän 
kannalta ainoastaan sisäinen. Tällaisissa 
tapauksissa, mikä käsitellyt tiedot ovat 
rekisteröidyn kannalta merkityksettömiä, 
rekisterinpitäjällä ei ole velvoitetta siirtää 
tietoja järjestelmästä toiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään tarkistusta, joka koskee 3 a kohdan sisällyttämistä 
18 artiklaan. Tarkistuksessa viitataan esimerkiksi tietoihin, jotka koskevat rekisteröidyn 
tekemiä ostoksia ja jotka on kerätty laajasta järjestäytyneestä jakeluverkosta, tai 
rahoituslaitoksen toteuttamaan rekisteröidyn luottokelpoisuutta koskevaan selvitykseen. 
Tällaisissa tapauksissa käsiteltyjen tietojen siirtäminen vääristäisi kilpailua, koska se tuottaisi 
uusille tulokkaille etua vakiintuneisiin toimijoihin nähden.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 b) Jotkin henkilötiedot, joita 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on kerran käsitellyt, tuottavat 
tuloksia, joita rekisterinpitäjä käyttää 
ainoastaan sisäisesti ja joiden muodolla ei 
ole merkitystä edes rekisteröidyn 
kannalta. Tässä tapauksessa ei pitäisi 
soveltaa oikeuttaa tietojen siirtämiseen 
järjestelmästä toiseen, kun taas muut 
oikeudet, kuten erityisesti oikeus vastustaa 
tietojenkäsittelyä, oikeus tutustua tietoihin 
ja oikeus tietojen oikaisemiseen, ovat 
edelleen voimassa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään edellisessä tarkistuksessa mainittua 
"merkityksellisyyttä".

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta tietojen 
automaattisen käsittelyn avulla tapahtuvaan 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden 
kohteeksi. Tällaiset toimenpiteet olisi 
kuitenkin sallittava, jos ne on 
nimenomaisesti hyväksytty laissa tai 
toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on antanut niihin
suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
rekisteröidylle, oikeus tietojen käsittelyyn 
ihmisen toimesta ja se, että tällaista 
toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen.

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta tietojen 
automaattisen käsittelyn avulla tapahtuvaan 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden 
kohteeksi. Tällaiset toimenpiteet olisi 
kuitenkin kiellettävä ainoastaan, jos niin
on nimenomaisesti määrätty laissa tai niitä 
ei ole toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on peruuttanut 
suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
rekisteröidylle, oikeus tietojen käsittelyyn 
ihmisen toimesta ja se, että tällaista 
toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen. 
Jos tällainen profilointi ei ole 
välttämätöntä sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon vuoksi, rekisteröidyllä 
olisi aina oltava mahdollisuus kieltäytyä 
siitä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään 20 artiklaan esitettyjä tarkistuksia ja muutetaan 
profilointia koskevaa lähestymistapaa: profilointi on sallittua, paitsi jos jo tarkastelluissa 
tapauksissa on toisin näytetty toteen. Ottamalla käyttöön mahdollisuus kieltäytyä 
profiloinnista täydennetään kehystä kuluttajansuojan kannalta.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(61 a) Sisäänrakennettu tietosuoja on 
erittäin hyödyllinen väline, koska sen 
avulla rekisteröity voi täysimääräisesti 
valvoa omaa tietosuojaansa ja jakamiaan 
tietoja sekä sen tahon toimintaa, jonka 
kanssa hän jakaa tietoja. Tarkasteltaessa 
tätä periaatetta sekä oletusarvoista 
tietosuojaa asiayhteyden olisi vaikutettava 
merkittävästi käsittelyn lainmukaisuutta 
koskevaan arviointiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään 23 artiklan 2 kohtaan esitettyä tarkistusta. Siinä viitataan 
tapauksiin, joissa rekisteröity voi valita tietojenkäsittelyjärjestelmään liittymisen, jolloin 
seuraukset on otettava kokonaisuudessaan huomioon. Esimerkiksi jos rekisteröity kirjautuu 
johonkin sosiaaliseen verkostoon, hänen olisi hyväksyttävä, että joitakin tietoja julkaistaan, 
jotta muut käyttäjät voisivat ottaa häneen yhteyden, vaikka lainaa pyytävän rekisteröidyn ei 
pidä hyväksyä vastaavaa tietojen julkisuutta.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jos unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee 
rekisterinpitäjä, joka ei ole sijoittautunut 
unioniin, ja käsittely liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai heidän käyttäytymisensä 
seurantaan, rekisterinpitäjän olisi 
nimitettävä edustaja, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on sijoittautunut 
kolmanteen maahan, joka tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason, tai jos rekisterinpitäjä on 
pieni tai keskisuuri yritys tai viranomainen 
tai julkishallinnon elin tai jos 
rekisterinpitäjä tarjoaa tavaroita ja 
palveluja näille rekisteröidyille vain 
satunnaisesti. Edustajan olisi toimittava 

(63) Jos unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee 
rekisterinpitäjä, joka ei ole sijoittautunut 
unioniin, ja käsittely liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai heidän käyttäytymisensä 
seurantaan, rekisterinpitäjän olisi 
nimitettävä edustaja, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on sijoittautunut 
kolmanteen maahan, joka tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason, tai jos rekisterinpitäjä on 
viranomainen tai julkishallinnon elin tai jos 
rekisterinpitäjä tarjoaa tavaroita ja 
palveluja näille rekisteröidyille vain 
satunnaisesti. Edustajan olisi toimittava 
rekisterinpitäjän puolesta, ja edustajaan 
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rekisterinpitäjän puolesta, ja edustajaan 
voivat ottaa yhteyttä kaikki 
valvontaviranomaiset.

voivat ottaa yhteyttä kaikki 
valvontaviranomaiset.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän koko ei vaikuta rekisteröidyn suojeluun.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 
24 tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä.
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi tällaisten 
taloudellisten menetyksien ja sosiaalisten 
haittojen torjuminen olisi asetettava 
ehdottomalle etusijalle. Sen jälkeen 
rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä. Henkilöille, joiden 
henkilötietoihin tietoturvaloukkaus voi 
vaikuttaa haitallisesti, olisi ilmoitettava 
asiasta ilman aiheetonta viivytystä, jotta he 
voivat toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä, jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta tai jos 
se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. 
Valvontaviranomaiselle annettavassa 
ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
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haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, mitä toimenpiteitä olisi toteutettava 
tietoturvaloukkausten johdosta, sekä 31 ja 32 artiklaan esitettyjä tarkistuksia.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Laadittaessa yksityiskohtaisia 
sääntöjä henkilötietojen 
tietoturvaloukkausten ilmoittamisen 
muodosta ja ilmoittamisessa 
sovellettavista menettelyistä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon loukkaukseen 
liittyvät seikat, kuten se, oliko 
henkilötiedot suojattu asianmukaisin 
teknisin suojauskeinoin, mikä vähentää 
olennaisesti henkilötietopetoksen tai 
muiden väärinkäytösten todennäköisyyttä. 
Tällaisissa säännöissä ja menettelyissä olisi 
myös otettava huomioon 
lainvalvontaviranomaisten oikeutetut edut 
tapauksissa, joissa varhainen ilmoittaminen 
voisi tarpeettomasti haitata 

(69) Arvioitaessa henkilötietojen 
tietoturvaloukkausten ilmoittamisen
yksityiskohtaisuutta olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon loukkaukseen 
liittyvät seikat, kuten se, oliko 
henkilötiedot suojattu asianmukaisin 
teknisin suojauskeinoin, mikä vähentää 
olennaisesti henkilötietopetoksen tai 
muiden väärinkäytösten todennäköisyyttä. 
Tällaisissa säännöissä ja menettelyissä olisi 
myös otettava huomioon 
lainvalvontaviranomaisten oikeutetut edut 
tapauksissa, joissa varhainen ilmoittaminen 
voisi tarpeettomasti haitata 
tietoturvaloukkauksen tutkimista.
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tietoturvaloukkauksen tutkimista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seuraus 32 artiklan 5 kohdan poistamisesta.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
suuressa yrityksessä tai sellaisessa 
yrityksessä, sen koosta riippumatta, jonka 
keskeisiin toimintoihin liittyy säännöllistä 
ja järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Tällaisen tietosuojavastaavan 
olisi voitava suorittaa velvollisuutensa ja 
tehtävänsä riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei.

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
yrityksessä tai sellaisessa yrityksessä, sen 
koosta riippumatta, jonka keskeisiin 
toimintoihin liittyy säännöllistä ja 
järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Tällaisen tietosuojavastaavan 
olisi voitava suorittaa velvollisuutensa ja 
tehtävänsä riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 35 artiklan 1 b kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 kappale

Komission teksti Tarkistus

(97) Jos unioniin sijoittautunut 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä suorittaa henkilötietojen 
käsittelyä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, yhdellä 

(97) Jos unioniin sijoittautunut 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä suorittaa henkilötietojen 
käsittelyä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, yhdellä 
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valvontaviranomaisella olisi oltava 
toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimintaa 
kaikkialla unionissa ja tehdä sitä koskevia 
päätöksiä, jotta voidaan lisätä soveltamisen 
yhdenmukaisuutta, taata oikeusvarmuus ja 
vähentää tällaisten rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden hallinnollista 
rasitusta.

valvontaviranomaisella olisi oltava 
toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toimintaa 
kaikkialla unionissa ja tehdä sitä koskevia 
päätöksiä, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus ja vähentää tällaisten 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden hallinnollista rasitusta.

Or. en

Perustelu

Yhden asiointipisteen järjestelmää koskeva määräys ei itsessään paranna yhdenmukaisuutta. 
Tätä tavoitetta silmällä pitäen asianmukaisissa artikloissa on esitetty tarkistuksia, joissa 
yhdenmukaisuuden takaaminen annetaan Euroopan tietosuojaneuvoston tehtäväksi.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 105 kappale

Komission teksti Tarkistus

(105) Olisi perustettava 
yhdenmukaisuusmekanismi 
valvontaviranomaisten keskinäistä ja 
niiden ja komission välistä yhteistyötä 
varten, jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen johdonmukainen soveltaminen 
kaikkialla unionissa. Tätä mekanismia olisi 
sovellettava erityisesti silloin kun 
valvontaviranomainen aikoo toteuttaa 
sellaista käsittelytoimea koskevan 
toimenpiteen, joka liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen eri jäsenvaltioissa 
asuville rekisteröidyille tai näiden 
käyttäytymisen seurantaan tai joka saattaisi 
merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta. Mekanismia olisi 
sovellettava myös silloin kun joku 
valvontaviranomainen tai komissio pyytää 
asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa. 
Tämä mekanismi ei saisi vaikuttaa 
toimenpiteisiin, joita komissio voi toteuttaa 
perussopimuksissa vahvistettujen 

(105) Olisi perustettava 
yhdenmukaisuusmekanismi 
valvontaviranomaisten keskinäistä ja 
niiden ja komission välistä yhteistyötä 
varten, jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen johdonmukainen soveltaminen 
kaikkialla unionissa. Tätä mekanismia olisi 
sovellettava erityisesti silloin kun 
valvontaviranomainen aikoo toteuttaa 
sellaista käsittelytoimea koskevan 
toimenpiteen, joka liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen eri jäsenvaltioissa 
asuville rekisteröidyille tai näiden 
käyttäytymisen seurantaan tai joka saattaisi 
merkittävästi haitata henkilötietojen 
vapaata liikkuvuutta. Mekanismia olisi 
sovellettava myös silloin kun joku 
valvontaviranomainen tai komissio pyytää 
asian käsittelyä 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa.
Lisäksi rekisteröidyillä olisi oltava oikeus 
vaatia yhdenmukaista käsittelyä, mikäli 
he katsovat, että jonkin jäsenvaltion 



PA\913597FI.doc 21/55 PE496.497v01-00

FI

toimivaltuuksiensa nojalla. tietosuojaviranomainen ei ole toiminut 
tämän vaatimuksen mukaisesti. Tämä 
mekanismi ei saisi vaikuttaa 
toimenpiteisiin, joita komissio voi toteuttaa 
perussopimuksissa vahvistettujen 
toimivaltuuksiensa nojalla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan käyttöön uusi 63 a artikla.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 111 kappale

Komission teksti Tarkistus

(111) Jokaisella rekisteröidyllä olisi oltava 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle sekä 
oikeus soveltaa oikeussuojakeinoja, jos hän 
katsoo, että hänen tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan on loukattu tai jos 
valvontaviranomainen ei käsittele valitusta 
tai ei ryhdy toimiin, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.

(111) Jokaisella rekisteröidyllä olisi oltava 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle sekä 
oikeus soveltaa oikeussuojakeinoja, jos hän 
katsoo, että hänen tähän asetukseen 
perustuvia oikeuksiaan on loukattu tai jos 
valvontaviranomainen ei käsittele valitusta 
tai ei ryhdy toimiin, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. 
Jos rekisteröity katsoo, että 
yhdenmukaisuutta koskeva peruste jää 
täyttämättä, on mahdollista tehdä valitus 
Euroopan tietosuojaneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 112 kappale

Komission teksti Tarkistus

(112) Millä tahansa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti perustetulla
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, jonka 
tarkoituksena on suojella henkilötietojen 

(112) Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella kansalaisten oikeuksia ja etuja, 
olisi oltava oikeus tehdä valitus 
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suojaamiseen liittyviä rekisteröidyn
oikeuksia ja etuja, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

valvontaviranomaiselle tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta, 
tai jos kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään 73 artiklan 2 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 113 kappale

Komission teksti Tarkistus

(113) Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä olisi oltava oikeus 
oikeussuojakeinoihin häntä koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan. 
Kanne valvontaviranomaista vastaan olisi 
nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, mihin 
valvontaviranomainen on sijoittautunut.

(113) Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä olisi oltava oikeus 
oikeussuojakeinoihin häntä koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan. 
Kanne valvontaviranomaista vastaan olisi 
nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, mihin 
valvontaviranomainen on sijoittautunut, tai 
esitettävä Euroopan tietosuojaneuvostolle 
johtuen siitä, että asetusta sovelletaan 
epäyhdenmukaisesti muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 

(114) Jotta voitaisiin vahvistaa 
rekisteröityjen oikeussuojaa silloin kun 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sijoittautunut johonkin toiseen 
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jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
henkilötietojen suojaamiseen liittyviä 
rekisteröidyn oikeuksia ja etuja, nostamaan 
puolestaan kanteen valvontaviranomaista 
vastaan toisen jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

jäsenvaltioon kuin rekisteröidyn 
asuinvaltioon, rekisteröity voi pyytää mitä 
tahansa elintä, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka tarkoituksena on suojella 
kansalaisten oikeuksia ja etuja, nostamaan 
puolestaan kanteen valvontaviranomaista 
vastaan toisen jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen perusteluna on 73 artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 120 kappale

Komission teksti Tarkistus

(120) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten 
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
jokaisella valvontaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia. Tässä asetuksessa olisi 
mainittava nämä rikkomukset ja niistä 
määrättävien sakkojen enimmäismäärä, 
joka olisi vahvistettava kussakin 
tapauksessa erikseen tilanteen mukaan, 
ottaen huomioon rikkomuksen luonne, 
vakavuus ja kesto. 
Yhdenmukaisuusmekanismissa voidaan 
käsitellä myös hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen liittyviä eroavuuksia.

(120) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten 
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
jokaisella valvontaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia. Tässä asetuksessa olisi 
mainittava nämä rikkomukset ja niistä 
määrättävien sakkojen enimmäismäärä, 
joka olisi vahvistettava kussakin 
tapauksessa erikseen tilanteen mukaan, 
ottaen huomioon rikkomuksen luonne, 
vakavuus ja kesto. Sisämarkkinoiden 
vahvistamiseksi hallinnollisten 
seuraamusten olisi oltava yhdenmukaisia 
kaikissa jäsenvaltioissa.
Yhdenmukaisuusmekanismissa voidaan 
käsitellä myös hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen liittyviä eroavuuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ennakoidaan 78 ja 79 artiklassa esitettyä hallinnollisia seuraamuksia 
koskevaa yhdenmukaisuusvaatimusta.
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Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 122 kappale

Komission teksti Tarkistus

(122) Terveystiedot ovat erityissuojelua 
tarvitseva erityinen tietoryhmä, ja niiden 
käsittelyyn on yleensä useita oikeutettuja 
syitä, jotka liittyvät sekä yksilön että koko 
yhteiskunnan etuun ja erityisesti 
rajatylittävän terveydenhuollon 
jatkuvuuden varmistamiseen. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa olisi säädettävä 
terveystietojen käsittelyä koskevista 
yhdenmukaisista edellytyksistä, kunhan 
yksilön perusoikeuksien ja henkilötietojen 
suojaamiseksi annetaan erityiset ja 
asianmukaiset takeet. Tähän sisältyy 
yksilön oikeus saada pääsy omiin 
terveystietoihinsa, kuten 
terveystiedostoihin, joihin on koottu 
esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, 
hoitavien lääkärien arviot ja muut hoitoa 
tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot.

(122) Terveystiedot ovat erityissuojelua 
tarvitseva erityinen tietoryhmä, ja niiden 
käsittelyyn on yleensä useita oikeutettuja 
syitä, jotka liittyvät sekä yksilön että koko 
yhteiskunnan etuun ja erityisesti 
rajatylittävän terveydenhuollon 
jatkuvuuden varmistamiseen. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa olisi säädettävä 
terveystietojen käsittelyä koskevista 
yhdenmukaisista edellytyksistä, kunhan 
yksilön perusoikeuksien ja henkilötietojen 
suojaamiseksi annetaan erityiset ja 
asianmukaiset takeet. Tähän sisältyy
yksilön oikeus saada suora tai aiemmin 
valtuutettujen henkilöiden välityksellä 
pääsy omiin terveystietoihinsa, kuten 
terveystiedostoihin, joihin on koottu 
esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, 
hoitavien lääkärien arviot ja muut hoitoa 
tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta tarvitaan tilanteissa, joissa potilaiden sukulaisten olisi voitava tutustua tietoihin, 
mikäli potilas ei pysty tekemään päätöksiä tai hyödyntämään näitä tietoja sairauden 
vakavuuden vuoksi.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 122 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(122 a) Terveystietoja käsittelevän 
ammattilaisen olisi saatava 
mahdollisuuksien mukaan käyttöönsä 
nimettömiä tai salanimellä julkaistuja 
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tietoja, jolloin ainoastaan tällaista tietojen 
käsittelyä pyytänyt yleis- tai erikoislääkäri 
on tietoinen henkilön todellisesta 
identiteetistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan lisävälinettä sellaisten kansalaisten suojaamiseksi, joiden 
terveystietoja valvoo tai käsittelee ammattilainen, jonka ei tarvitse tietää rekisteröidyn 
todellista identiteettiä.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa; tai

(a) tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen 
näille rekisteröidyille unionissa mukaan 
lukien palvelut, joita tarjotaan maksutta 
henkilöille; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että asetettu tavoite ei ole merkityksellinen asetuksen 
soveltamisen kannalta ja että muiden toimijoiden on samojen edellytyksien vallitessa 
noudatettava samoja velvoitteita voittoa tavoittelemattomiin tai maksuttomiin palveluihin 
nähden.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai joka on 
tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti 
keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 
henkilönumeron, sijaintitiedon, internet-

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai tunnistettavissa 
suoraan tai epäsuorasti keinoin, joita joko 
rekisterinpitäjä tai muu luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi käyttää, erityisesti 
henkilönumeron, sijaintitiedon, internet-
tunnisteiden taikka yhden tai useamman 
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tunnisteiden taikka yhden tai useamman 
henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella;

henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella; sen määrittelemiseksi, 
onko henkilö tunnistettavissa, olisi 
otettava huomioon:
a) keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
pääsee tietoihin, voi kohtuuden rajoissa 
käyttää henkilön tunnistamiseksi, ja
b) toimet, joita rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut 
estääkseen sen, että luonnollinen henkilö 
on täysin tunnistettavissa tietojen 
perusteella.
Luonnollinen henkilö on "epäsuorasti 
tunnistettavissa", kun rekisterinpitäjä voi 
käsiteltyjen tietojen avulla erottaa 
henkilön toisesta henkilöstä pystymättä 
tarkistamaan henkilön identiteettiä.

Or. en

Perustelu

Komission esittämä määritelmä on liian laaja. Asiaa selvennetään täsmentämällä 
käytettävissä olevia keinoja.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’henkilötiedoilla’ kaikkia rekisteröityä 
koskevia tietoja;

(2) ’henkilötiedoilla’ tunnistettavissa 
olevaa rekisteröityä koskevia tietoja;

Or. en

Perustelu

Kaventamalla määritelmää edistetään oikeusvarmuutta ja vältetään aiheuttamasta 
rekisterinpitäjille ylimääräisiä rasitteita liittyen tietoihin, joilla ei ole välitöntä merkitystä 
rekisteröidyn kannalta.



PA\913597FI.doc 27/55 PE496.497v01-00

FI

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

(8) ’rekisteröidyn suostumuksella’ mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;
'suostumusta ilmaisevalla toimella' mitä 
tahansa yksiselitteistä toimea, joka on 
valinnan tulos ja jonka toteuttaminen 
kokonaisuudessaan edellyttää välttämättä 
tietojen käsittelyä;

Or. en

Perustelu

Aina kun henkilötietojen käsittely on ehdottoman välttämätöntä jonkin tavaran tai palvelun 
tarjoamiseksi, tällaisen tavaran tai palvelun pyytämistä voidaan pitää yksiselitteisenä 
toiveiden ilmaisuna.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän 
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
toimintaan liittyvät tärkeimmät 
käsittelytoimet suoritetaan. Henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan olisi oltava 
sen keskushallinnon sijaintipaikka 

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset; jos päätöksiä 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, 
edellytyksistä ja keinoista ei tehdä 
unionissa, päätoimipaikka on paikka, jossa 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän toimintaan 
liittyvät tärkeimmät käsittelytoimet 
suoritetaan.
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unionissa;

Or. en

Perustelu

Samaa määritelmää olisi noudatettava sekä henkilötietojen käsittelijään että 
rekisterinpitäjään nähden, jos henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn välillä vallitsee 
välitön suhde.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(18) 'lapsella' alle 18-vuotiasta henkilöä; (18) 'lapsella' alle 14-vuotiasta henkilöä;

Or. en

Perustelu

Kaikkien alle 18-vuotiaiden henkilöiden katsotaan jo valmiiksi olevan alaikäisiä. Kun otetaan 
huomioon, että tekniikan käyttö on hyvin yleistä nuorempien sukupolvien keskuudessa, olisi 
tehtävä ero lasten ja alaikäisten välillä, jolloin viimeksi mainittuihin, mikäli he ovat 
asianmukaisesti selvillä asioista, liittyy erilaisia kysymyksiä kuin ensiksi mainittuihin. 
Olettamalla, että vanhempaan ikäryhmään kuuluvat alaikäiset eivät käytä verkkopalveluja, 
asetuksesta tehdään soveltamiskelvoton, kun taas verkkoympäristön ulkopuolella käytettävien 
sovelluksien kohdalla kansallista lainsäädäntöä sovelletaan alaikäisten vastuuseen nähden.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, mukaan 
lukien lapsen henkilötietojen käsittely.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lisätäsmennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen.

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 
suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. Jos suostumus on 
edelleen tarpeen sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi, suostumuksen 
peruuttaminen ilmaisee halua saattaa 
sopimus päätökseen.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin sopimukset (kuten esimerkiksi henkivakuutukset) eivät välttämättä ole 
pantavissa täytäntöön, jos suostumus peruutetaan. Tätä yksityiskohtaisempaa selitystä 
tarvitaan, jotta rekisteröity olisi tietoinen valintansa seurauksista.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
kaikenlaisista 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehdyistä oikaisuista tai poistoista 
jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Kaikenlaisia 16 ja 17 artiklan mukaisesti 
tehtyjä oikaisuja tai poistoja laajennetaan 
koskemaan jokaista vastaanottajaa, jolle 
tietoja on luovutettu ilman rekisteröidyn 
suostumusta.

Or. en
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Perustelu

Tietokannan myyminen kolmannelle osapuolelle ei vapauta rekisterinpitäjää velvoitteiden 
noudattamisesta. Jos rekisteröity on sen sijaan vapaaehtoisesti tai tietoisesti siirtänyt joitakin 
tietoja rekisterinpitäjän välityksellä, rekisterinpitäjän vastuu päättyy siihen.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

(b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan kuluttua 
tietojen keräämisestä, ottaen huomioon 
tietojen keräämiseen tai käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet, tai, jos tietoja 
on tarkoitus luovuttaa toiselle 
vastaanottajalle, viimeistään joko silloin 
kun tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran 
tai silloin kun niitä käsitellään 
ensimmäisen kerran, riippuen siitä, 
kumpi tapahtuu ensin.

Or. en

Perustelu

Näiden tietojen antaminen on lisätae rekisteröidyn turvallisuuden kannalta. Tästä syystä 
tietoja ei voida käsitellä eikä luovuttaa ennen kuin toimi on saatettu päätökseen.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa; tai

(b) tietojen tarkoituksena on yksinomaan 
edistää 83 artiklan tarkoituksia, tietoja ei 
kerätä rekisteröidyltä ja kyseisten tietojen 
toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi 
tai vaatisi kohtuutonta vaivaa; tai

Or. en
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Perustelu

Määräys perustuu suoraan direktiivin 95/46/EY 11 artiklan 2 kohtaan, mutta ilman tätä 
täsmennystä se olisi jättänyt kuluttajansuojaan aukkokohdan. Tällä tarkistuksella palautetaan 
alkuperäisten tavoitteiden ja sanamuodon välinen yhteys.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja
tietojen vastaanottajaryhmiä koskevat 
kriteerit, 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitettua mahdollista tiedonsaantia 
koskevaa ilmoitusta koskevat vaatimukset, 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja, 
erityisaloilla ja -tilanteissa tarvittavia 
lisätietoja koskevat kriteerit ja 5 kohdan 
b alakohdassa säädettyjä poikkeuksia 
koskevat edellytykset ja asianmukaiset 
takeet. Tässä yhteydessä komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisia lisätäsmennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) henkilötietojen säilytysaika; (d) henkilötietojen säilytysaika ja niiden 
keräämisaika;

Or. en
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Perustelu

Näin selvennetään asiaa ja autetaan rekisteröityä tarkastamaan, onko suostumus todella 
annettu. Toisaalta rekisterinpitäjän on helpompi todistaa, missä oloissa suostumus on 
annettu.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i) rekisterinpitäjän on pyynnöstä ja 
maksutta todistettava kohtuullisessa 
ajassa, että henkilötietojen käsittely on 
lainmukaista;

Or. en

Perustelu

Jos rekisterinpitäjä toimittaa nämä todisteet suoraan rekisteröidylle, oikeustapauksien 
määrän pitäisi vähentyä.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun 
henkilötietojen toimittamiseen 
rekisteröidylle liittyvät kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä lisäys ei vaikuta tarpeelliselta.
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Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot Oikeus poistaa tiedot

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama otsikko on harhaanjohtava.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on julkistanut tiedot, sen on 
toteutettava julkistamiensa tietojen osalta 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan 
lukien tekniset toimet, ilmoittaakseen näitä 
tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä 
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä on siirtänyt tietoja tai 
julkistanut tällaiset tiedot ilman, että 
rekisteröity olisi antanut siihen selkeää 
kehotusta, sen on toteutettava 
julkistamiensa tietojen osalta kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaakseen 
näitä tietoja käsitteleville kolmansille 
osapuolille, että rekisteröity pyytää niitä 
poistamaan kyseisiin henkilötietoihin 
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen 
jäljennökset tai kopiot. Jos rekisterinpitäjä 
on valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan henkilötietoja, 
rekisterinpitäjän katsotaan olevan 
vastuussa julkaisemisesta.

Or. en

Perustelu

Määräyksellä tarkoitetaan erityisesti sellaisten tietojen siirtämistä, joista on esitetty 
poistamista koskeva pyyntö. On oltava selvää, että jos rekisteröity on julkistanut tiedot tai 
kehottanut rekisterinpitäjää julkistamaan ne tai on julkistanut ne rekisterinpitäjän 
välityksellä, vastuu on edelleen rekisteröidyn. Toisaalta rekisterinpitäjä vastaa tämän 
määräyksen soveltamisesta myös sellaisiin tietoihin, jotka on siirretty tai luovutettu 
vapaaehtoisesti kolmansille osapuolille, jotka eivät ole suhteessa rekisteröityyn.
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Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään 
tarkemmin:

Poistetaan.

(a) 1 kohdan soveltamista koskevat 
kriteerit ja vaatimukset eri aloja ja 
erilaisia tietojenkäsittelytilanteita varten;
(b) edellytykset henkilötietoihin liittyvien 
linkkien sekä tietojen kopioiden ja 
jäljennösten poistamiseksi 2 kohdassa 
tarkoitetuista julkisesti saatavilla olevista 
viestintäpalveluista;
(c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että tällaisia lisätäsmennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi täsmentää 1 kohdassa 
tarkoitetun sähköisen muodon ja 
vahvistaa tekniset standardit, 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt 
henkilötietojen siirtämiseksi 2 kohdan 
nojalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.



PA\913597FI.doc 35/55 PE496.497v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Kun muoto on siirtämiskelpoinen, markkinat voivat vastata siitä ilman komission toteuttamia 
toimia.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä artiklassa tarkoitettuja 
velvoitteita ei sovelleta, mikäli käsitellyt 
tiedot ovat ainakin osittain 
merkityksettömiä rekisteröidyn kannalta. 

Or. en

Perustelu

Jotkin tiedot ovat käsittelynsä jälkeen merkityksellisiä ainoastaan rekisterinpitäjän kannalta 
(kuten esimerkiksi luottokelpoisuuden selvittämiseksi käsitellyt tiedot tai tiedot, jotka koskevat 
rekisteröidyn tekemiä ostoksia ja jotka on kerätty laajasta järjestäytyneestä jakeluverkosta 
kanta-asiakaskorttien avulla) ja niiden luovuttaminen kilpailijoille saattaa olla vahingollista. 
Rekisteröidyllä on edelleen oikeus päästä tietoihin, sanotun vaikuttamatta kuitenkaan niiden 
siirtämisoikeuteen.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjä ei saa enää käyttää 
tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

3. Jos vastustus hyväksytään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjä ei saa enää käyttää, 
varastoida tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

Or. en

Perustelu

Käsiteltäviksi kelpaamattomien tietojen varastoiminen aiheuttaa rekisterinpitäjälle 
kustannuksia ja on rekisteröidyn kannalta riskialtista, mikäli tietokantaan pääsee osapuolia, 
joilla ei ole siihen lupaa. Kyse on ainoastaan täsmennyksestä.
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Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus olla joutumatta sellaisen 
toimenpiteen kohteeksi, joka aiheuttaa 
hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai 
erityisesti hänen ammatillisen 
suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Noudatettu lähestymistapa perustuu profilointia koskevaan kielteiseen arvioon, vaikka 
profilointi on erittäin hyödyllinen toimi markkinoinnin, rahoituspalvelujen sekä tavaroiden ja 
palvelujen räätälöimisen alalla. Kohta on syytä poistaa lähestymistavan muuttamiseksi ja 
profiloinnin sallimiseksi, paitsi jos siitä aiheutuu myöhemmin täsmennettäviä seurauksia.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
henkilöön voidaan kohdistaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltainen toimenpide vain jos 
tietojenkäsittely

2. Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, 
sellainen toimenpide, joka aiheuttaa 
henkilölle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla ja joka on 
tehty ainoastaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella hänen 
tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa arvioimista tai 
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erityisesti hänen ammatillisen 
suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, 
sijaintinsa, terveytensä, henkilökohtaisten 
mieltymystensä, luotettavuutensa tai 
käyttäytymisensä analysoimista tai 
ennakoimista varten, on lainmukainen 
vain jos tietojenkäsittely

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että 
asianmukaiset takeet on annettu.

(c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7, 15 ja 16 artiklassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Lähestymistapaa on muutettu ja profilointi sallitaan, jos rekisteröity on siitä tietoinen ja saa 
oikeuden päästä käytettyihin henkilötietoihin (15 artikla) ja oikaista niitä tarvittaessa 
(16 artikla).

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettuja, muita kuin 
2 kohdassa jo tarkoitettuja asianmukaisia 
toimenpiteitä koskevat kriteerit ja 
vaatimukset, 3 kohdassa tarkoitettuja 
tarkistusmekanismeja koskevat 
edellytykset ja 3 kohdassa tarkoitettua 
oikeasuhteisuutta koskevat kriteerit, 

Poistetaan.
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ottaen huomioon erityiset toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Or. en

Perustelu

Teksti on jo riittävän selvä ja vaikuttaa siltä, että lisätäsmennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava etenkin se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on 
välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Näiden keinojen avulla on 
varmistettava myös se, että henkilötietoja 
oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville, jollei se ole 
6 artiklan nojalla perusteltua. 

Or. en

Perustelu

Tapaus Lindqvist vaikuttaa merkittävästi tähän artiklaan. On kuitenkin tapauksia, joissa 
tietojen saattaminen rajoittamattoman henkilömäärän saataville perustuu lainsäädäntöön 
(kuten esimerkiksi vaaleilla valittavien viranhaltijoiden syntymäajat) tai tarjottuihin 
palveluihin (kuten esimerkiksi sosiaaliset verkostot). Tapauksista riippuen on mahdollista 
laajentaa tai rajoittaa saatavilla olevan tiedon määrää.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Jos rekisterinpitäjä määrittää 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa, näiden yhteisten 
rekisterinpitäjien on keskinäisellä 
järjestelyllä määritettävä kunkin vastuualue 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden mukaisesti, erityisesti niiden 
menettelyjen ja mekanismien osalta, joiden 
avulla rekisteröidyt voivat käyttää 
oikeuksiaan. Jos määrittelyä ei ole 
toteutettu tai se ei ole riittävän selvä, 
rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan mihin 
tahansa rekisterinpitäjään nähden, jolloin 
vastuuvelvollisuus on yhtäläinen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa laajennetaan rekisteröidyn suojelua tässä erityistapauksessa.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yritykseen, jossa on alle 250 
työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yrityksen, joka toimii eurooppalaisten rekisteröityjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä, on 
oltava suoraan vastuuvelvollinen unionin viranomaiseen nähden. Tässä yhteydessä ei ole 
väliä, onko yritys mikroyritys taikka pieni tai keskisuuri yritys.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
henkilötietojen käsittelijän vastuualueita, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdan 
mukaisesti, sekä edellytykset, joiden 
nojalla voidaan helpottaa yritysryhmässä 
erityisesti seuranta- ja 
raportointitarkoituksessa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä täsmennykset eivät ole tarpeellisia. Ryhmien sisäisiä siirtoja tarkastellaan jo tämän 
ehdotuksen toisessa kohdassa.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat 
valvontaviranomaiselle.

3. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyydettäessä 
esitettävä asiakirjat valvontaviranomaiselle 
ja sähköisessä muodossa rekisteröidylle.

Or. en

Perustelu

Tietosuojaperiaatteet olisi asetettava sekä rekisteröidyn että valvontaviranomaisen saataville.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) yritys tai organisaatio, jonka 
palveluksessa on alle 250 työntekijää ja
joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan 
pääasiallisen toimintansa aputoimintona.

(b) yritys tai organisaatio, joka käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän koolla ei ole merkitystä tietosuojan kannalta.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 1 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat kriteerit 
ja vaatimukset, jotta voidaan ottaa 
huomioon erityisesti rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan 
vastuualueet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaista lisätäsmennystä ei tarvita.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä ja 

1. Jos tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä.
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mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa sen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei
anneta 24 tunnin kuluessa, 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
valvontaviranomaiselle perusteltu selitys.

Or. en

Perustelu

Vahinkojen vähentämiseksi toteutettavat asianmukaiset toimet olisi asetettava etusijalle 
tietoturvaloukkauksen tapahduttua. Yksiselitteisen määräajan myötä etusija annetaan 
ilmoittamiselle.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa on noudatettu. Asiakirjat saavat 
sisältää ainoastaan kyseistä tarkoitusta 
varten välttämättömät tiedot.

4. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava 
kaikki henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 
tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen 
vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 
Valvontaviranomaisen on voitava näiden 
asiakirjojen pohjalta tarkistaa, että tätä 
artiklaa ja 30 artiklaa on noudatettu. 
Asiakirjat saavat sisältää ainoastaan 
kyseistä tarkoitusta varten välttämättömät 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän on todistettava, että kaikki kohtuullisissa määrin edellytettävät toimet on 
toteutettu tietoturvaloukkauksien välttämiseksi, sen lisäksi, että tapahtuneet loukkaukset on 
hoidettu asianmukaisesti.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaista lisätäsmennystä ei tarvita.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, 
rekisterinpitäjän on 31 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen jälkeen
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

1. Kun henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle 
tai kun rekisteröidyn toiminnalla voidaan 
ratkaisevasti lieventää henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen mahdollisia 
haittavaikutuksia, rekisterinpitäjän on 
muiden kiireellisten toimien lisäksi ja 
ennen 31 artiklassa tarkoitettua ilmoitusta 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta myös 
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa rekisteröidyn kanssa tehtävä yhteistyö on perustavan tärkeää, jotta 
vähennetään tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia. Jos esimerkiksi rekisteröidyn 
luottokortin tunnusluku varastetaan, ainoastaan rekisteröidyllä on toimivalta erottaa 
asianmukaiset maksut epäasianmukaisista maksuista. Tästä syystä hänen kanssaan tehtävä 
yhteistyö on vielä tärkeämmässä asemassa kuin viranomaiselle ilmoittaminen. Tällöin on 
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hyvin tärkeää huomioida tällaiset tapaukset ja asettaa ne etusijalle.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin
kriteerit ja vaatimukset niiden 1 kohdassa 
tarkoitettujen olosuhteiden 
määrittämiseksi, joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia henkilötiedoille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tietosuojaviranomaisella on vaikutustenarvioinnin yhteydessä hallussaan kaikki tarvittavat 
tiedot, jotta se voi päättää, vaikuttavatko tietosuojaloukkauksen seuraukset todennäköisesti 
haitallisesti rekisteröidyn henkilötietoihin tai yksityisyyteen.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietojenkäsittelyä suorittaa yritys, jossa 
on vähintään 250 työntekijää; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän koko ei vaikuta rekisteröidyn henkilötietojen 
suojeluun.

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa yritysryhmä voi 
nimittää vain yhden tietosuojavastaavan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä kohdalla ei enää ole merkitystä 1 kohdan b alakohdan poistamisen jälkeen.

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä lisätäsmennykset eivät ole tarpeellisia.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut tietosuojavastaavan 
tehtäviä, sertifiointia, asemaa, 

Poistetaan.



PE496.497v01-00 46/55 PA\913597FI.doc

FI

toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tällaisia lisätäsmennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
sekä tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

(a) oikeusvaltioperiaate, voimassa oleva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö, joka 
koskee muun muassa yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, kansallista turvallisuutta ja 
rikosoikeutta sekä ammatillisia sääntöjä ja 
suojatoimia, joita kyseisessä maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä noudatetaan, 
oikeudelliset ennakkotapaukset sekä 
tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet, kuten tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset muutoksenhakukeinot 
rekisteröityjä ja erityisesti niitä unionin 
alueella asuvia rekisteröityjä varten, joiden 
tietoja siirretään;

Or. en

Perustelu

Joissakin valtioissa tuomioistuimien aiemmat päätökset ovat erittäin merkittävässä asemassa 
(kuten esimerkiksi common law -oikeusjärjestelmää soveltavissa valtioissa).

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä luettelon niistä 
kolmansista maista, kolmannen maan 

7. Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja verkkosivustollaan 
luettelon niistä kolmansista maista, 
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alueista ja tietojenkäsittelyn sektoreista 
sekä kansainvälisistä järjestöistä, joiden 
osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso 
on tai ei ole riittävä.

kolmannen maan alueista ja 
tietojenkäsittelyn sektoreista sekä 
kansainvälisistä järjestöistä, joiden osalta 
se on päättänyt, että tietosuojan taso on tai 
ei ole riittävä.

Or. en

Perustelu

Verkkosivusto on helpommin päivitettävissä ja, monissa tapauksissa, löydettävissä.

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
62 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tarpeetonta ylikuormittaa komissiota tällaisilla tehtävillä, joiden täytäntöönpano onnistuu 
tehokkaammin Euroopan tietosuojaneuvoston toimin.

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
63 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

63 a artikla
Muutoksenhakumenettelyt

Sanotun vaikuttamatta jäsenvaltioiden ja 
unionin oikeudellisen järjestelmän 
toimivaltaan Euroopan 
tietosuojaneuvosto voi antaa sitovia 
lausuntoja, mikäli
(a) rekisteröity tai rekisterinpitäjä nostaa 
kanteen tämän asetuksen 
epäyhdenmukaisesta soveltamisesta 
jäsenvaltioissa ja
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(b) 58–63 artiklassa tarkoitetun 
yhdenmukaisuusmekanismin avulla ei ole 
pystytty varmistamaan, että Euroopan 
tietosuojaneuvoston jäsenien 
yksinkertainen enemmistö on yhtä mieltä 
jostakin toimenpiteestä.
Ennen tällaisen lausunnon antamista 
Euroopan tietosuojaneuvoston on otettava 
huomioon kaikki tiedot, jotka ovat 
toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen 
hallussa, mukaan lukien asianomaisten 
osapuolien kannat.

Or. en

Perustelu

Sanotun vaikuttamatta pääsijoittautumisvaltion tietosuojaviranomaisen toimivaltaan on 
toteutettava lisätoimi, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus koko sisämarkkinoilla, vähäisen 
toimen vuoksi, joka on kuitenkin niin kiistanalainen, että koko 
yhdenmukaisuusmekanisminkaan avulla ei ole onnistuttu saavuttamaan laajaa 
yhteisymmärrystä.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) antaa lausuntoja valvontaviranomaisten 
päätösluonnoksista 57 artiklassa tarkoitetun 
mekanismin mukaisesti;

(d) antaa lausuntoja valvontaviranomaisten 
päätösluonnoksista 57 artiklassa ja 
63 a artiklassa tarkoitetun mekanismin 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa uutta 63 a artiklaa.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella rekisteröidyn henkilötietojen 
suojaan liittyviä oikeuksia ja etuja ja joka 
on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
on oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Millä tahansa elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
suojella kansalaisten oikeuksia ja etuja, on 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle yhden 
tai useamman rekisteröidyn puolesta, jos se 
katsoo, että tähän asetukseen perustuvia 
rekisteröidyn oikeuksia on loukattu 
henkilötietojen käsittelyssä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus on liian kapea-alainen. Rekisteröityjen oikeudet taataan lisäämällä niiden 
tahojen määrää, joilla on oikeus tehdä valituksia.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin itseään koskevia 
valvontaviranomaisen päätöksiä vastaan.

1. Sanotun vaikuttamatta 63 a artiklassa 
tarkoitettuun menettelyyn jokaisella 
luonnollisella tai oikeushenkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin itseään 
koskevia valvontaviranomaisen päätöksiä 
vastaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa uutta 63 a artiklaa.

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän asetuksen säännösten rikkomisen 
vuoksi määrättäviä seuraamuksia varten ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi, 
myös silloin kun rekisterinpitäjä ei ole 
noudattanut velvollisuutta nimittää 
edustaja. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän asetuksen säännösten rikkomisen 
vuoksi määrättäviä seuraamuksia varten ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi, 
myös silloin kun rekisterinpitäjä ei ole 
noudattanut velvollisuutta nimittää 
edustaja. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, yhdenmukaisia, oikeasuhteisia 
ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksia on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkialla Euroopan unionissa.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen huomioon 
sääntöjen rikkomisen luonne, vakavuus ja 
kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

2. Hallinnollisten seuraamusten on oltava 
kussakin tapauksessa tehokkaita, 
yhdenmukaisia, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Hallinnollisen sakon määrä 
vahvistetaan ottaen huomioon sääntöjen 
rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto, 
tahallisuus tai tuottamuksellisuus, 
luonnollisen tai oikeushenkilön vastuun 
aste ja kyseisen henkilön mahdolliset 
aiemmat rikkomiset, 23 artiklan nojalla 
toteutetut tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt sekä 
valvontaviranomaisen yhteistyön aste 
rikkomisen korjaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisia seuraamuksia on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkialla Euroopan unionissa.
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Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Terveyttä koskevia henkilötietoja 
voidaan käsitellä tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa ja 9 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan mukaisesti unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista ja erityisistä 
toimenpiteistä rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi, jos käsittely on 
tarpeen

1. Terveyttä koskevia henkilötietoja 
voidaan käsitellä tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa ja 9 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan mukaisesti unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista, 
yhdenmukaisista ja erityisistä 
toimenpiteistä rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi, jos käsittely on 
tarpeen

Or. en

Perustelu

Lisäämällä yhdenmukaisuutta koskeva vaatimus rajoitetaan jäsenvaltioiden sääntelyn 
vapautta, pitäen mielessä sisämarkkinoiden tavoitteen.

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut 
yleistä etua kansanterveyden alalla 
koskevat syyt sekä kriteerit ja vaatimukset 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten suoritettavaa henkilötietojen 
käsittelyä koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisia lisätäsmennyksiä ei tarvita.
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Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen 
käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten sekä mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
koskevat rajoitukset ja täsmennetään 
rekisteröidyn oikeuksia näissä 
olosuhteissa koskevat edellytykset ja 
takeet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisia lisätäsmennyksiä ei tarvita.

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan 
nojalla antamansa säännökset tiedoksi 
komissiolle viimeistään 91 artiklan 
2 kohdassa mainittuna päivämääränä ja 
niiden mahdolliset myöhemmät muutokset 
mahdollisimman pian.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan 
nojalla antamansa säännökset tiedoksi 
komissiolle, jotta se voi valvoa 
yhdenmukaisuutta muiden 
jäsenvaltioiden säännöksiin nähden, 
viimeistään 91 artiklan 2 kohdassa 
mainittuna päivämääränä ja niiden 
mahdolliset myöhemmät muutokset 
mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinat edellyttävät tämän asetuksen yhdenmukaista täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
12 artiklan 5 kohdassa, 14 artiklan 
7 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 
17 artiklan 9 kohdassa, 20 artiklan 
6 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 
23 artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 
5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa,
30 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklan 
5 kohdassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 
33 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 
8 kohdassa, 35 artiklan 11 kohdassa, 
37 artiklan 2 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 
44 artiklan 7 kohdassa, 79 artiklan 
6 kohdassa, 81 artiklan 3 kohdassa,
82 artiklan 3 kohdassa ja 83 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 20 artiklan 5 kohdassa,
23 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 33 artiklan 6 kohdassa, 
34 artiklan 8 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 
44 artiklan 7 kohdassa, 79 artiklan 
7 kohdassa ja 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sovittaa yhteen tarkistukset, joilla tämä valta poistettiin. Kyseistä kohtaa 
korjattaessa havaittiin lyöntivirhe.

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
3 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
12 artiklan 5 kohdassa, 20 artiklan 
5 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
30 artiklan 3 kohdassa, 33 artiklan 
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9 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 5 kohdassa, 
28 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklan 5 kohdassa, 
32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 
6 kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
35 artiklan 11 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 
43 artiklan 3 kohdassa, 44 artiklan 
7 kohdassa, 79 artiklan 6 kohdassa, 
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

6 kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 
3 kohdassa, 44 artiklan 7 kohdassa, 
79 artiklan 7 kohdassa ja 82 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään niitä tarkistuksia, joilla tämä valta poistettiin. Kyseistä artiklaa 
tarkistettaessa havaittiin lyöntivirhe.

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 6 artiklan 5 kohdan, 
8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 
7 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 
17 artiklan 9 kohdan, 20 artiklan 
6 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan,
23 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 
5 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan, 
30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 
5 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 5 kohdan, 
20 artiklan 5 kohdan, 23 artiklan 
3 kohdan, 30 artiklan 3 kohdan, 33 artiklan 
6 kohdan, 34 artiklan 8 kohdan, 39 artiklan 
2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 44 artiklan 
7 kohdan, 79 artiklan 7 kohdan ja 
82 artiklan 3 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
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33 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 8 kohdan, 
35 artiklan 11 kohdan, 37 artiklan 
2 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 
3 kohdan, 44 artiklan 7 kohdan, 79 artiklan 
6 kohdan, 81 artiklan 3 kohdan, 
82 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta ne tarkistukset tulevat voimaan, joissa poistetaan artiklan alussa 
tarkoitettu valta.


