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LYHYET PERUSTELUT

Asetusehdotuksessa säilytetään direktiivin 95/46/EY periaatteet ja vahvistetaan kansalaisten 
oikeuksia henkilötietojen käsittelyssä. Valmistelija on tyytyväinen komission työhön mutta 
haluaa kuitenkin esittää seuraavat huomiot. 

Joidenkin osapuolten vastahakoisuudesta huolimatta valmistelija haluaa säilyttää käsittelyn 
laillisuuden perusteena laajan henkilötietojen määritelmän ja nimenomaisen suostumuksen 
periaatteen. Nämä edellytykset ovat välttämättömiä, jotta tätä perusoikeutta voidaan suojella 
tehokkaasti ja edistää kansalaisten luottamusta etenkin digitaalimaailmassa.

Valmistelija ehdottaa, että lapsia koskevaa suojelua vahvistetaan laajentamalla 8 artiklan 
soveltamisala kaikkien tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen eikä ainoastaan 
tietoyhteiskunnan palveluihin. 

Lisäksi valmistelija esittää, että ehdotuksesta poistetaan 18 artikla, jossa otetaan käyttöön 
oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämä asetusehdotuksessa esitetty uusi oikeus ei 
tuo lisäarvoa kansalaisille verrattuna 15 artiklassa vahvistettuun tiedonsaantioikeuteen, jonka 
perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tieto käsiteltävistä henkilötiedoista. 

Valmistelija haluaa ottaa nimenomaisesti käyttöön rekisterinpitäjän vastuuta koskevan 
yleisperiaatteen. Asetusehdotuksessa lujitetaan rekisterinpitäjiä koskevia velvollisuuksia, jotta 
rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan tehokkaasti. Olisi kuitenkin mentävä vielä 
pidemmälle, jotta tämä vastuuta koskeva yleisperiaate voidaan vahvistaa nimenomaisesti.

Lisäksi oikeutta tulla unohdetuksi olisi vahvistettava. Ehdotuksen 17 artiklan 2 kohdassa 
asetetaan rekisterinpitäjälle velvollisuus, jota sovelletaan kolmansien osapuolten käsittelemiin 
tietoihin. Valmistelija ehdottaa, että rekisterinpitäjälle asetetaan vastuu ilmoittaa 
rekisteröidylle toimista, joihin kolmannet osapuolet ovat ryhtyneet rekisteröidyn pyynnön 
vuoksi. 

Sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille, on kehitetty ja täsmennetty huomattavasti. Valmistelija esittää yritystä koskevien 
sitovien sääntöjen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää, jonka 29 artiklan mukainen 
tietosuojatyöryhmä on jo ottanut käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi asiassa oltava 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan viranomainen. 

Valmistelija pitää myönteisenä yhden luukun periaatteen käyttöönottoa 
valvontaviranomaisten toimivaltuuksien osalta, sillä se yksinkertaistaa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien talouden toimijoiden toimintaa. On kuitenkin pidettävä 
mielessä, että kansalaiset kääntyvät periaatteessa alkuperäjäsenvaltionsa viranomaisen 
puoleen ja odottavat, että se ryhtyy tarvittaviin toimiin heidän oikeuksiensa suojaamiseksi. 
Yhden luukun periaatteen soveltamisen ei näin ollen pitäisi muuttaa muita 
valvontaviranomaisia pelkiksi ”postilaatikoiksi”. Valmistelija haluaa selventää, että johtavan 
valvontaviranomaisen velvollisuutena on tehdä yhteistyötä muiden asianomaisten 
valvontaviranomaisten ja komission kanssa asetuksen 7 luvun säännösten mukaisesti. 
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Valmistelija on tyytyväinen asetusehdotuksessa esitettyihin merkittävänkokoisiin 
hallinnollisiin seuraamuksiin, mutta katsoo, että valvontaviranomaisten käytössä on kuitenkin 
oltava runsaasti liikkumavaraa seuraamuksia määrättäessä. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan lisäksi valvontaviranomaisen 
riippumattomuutta koskeva periaate. Yhdenmukaisuusmekanismi voisi osaltaan edistää 
yhtenäistä seuraamuksia koskevaa politiikkaa unionissa. 

Asetusehdotus sisältää myös paljon delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotkin 
näistä säädöksistä ovat välttämättömiä, sillä niillä täydennetään asetusta muilla kuin 
keskeisillä osilla. Valmistelija esittää kuitenkin, että jotkin säädöksistä yksinkertaisesti 
poistetaan. Oikeudellisten asioiden valiokunta voi tarkastella tätä kysymystä erikseen, sillä 
parlamentin työjärjestyksen 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden 
valiokunta on toimivaltainen tarkistamaan kaikkien säädösehdotusten oikeusperustan ja voi 
omasta aloitteestaan tai asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä ottaa kantaa delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käyttöön. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden toiminnasta 
aiheutuva taloudellinen ja sosiaalinen 
yhdentyminen on huomattavasti lisännyt
kansainvälisiä tiedonsiirtoja.
Tietojenvaihto unionin taloudellisten, 
sosiaalisten, julkisten ja yksityisten 
toimijoiden kesken on lisääntynyt. Unionin 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden 
viranomaisia kehotetaan toimimaan 
yhteistyössä ja vaihtamaan keskenään 
henkilötietoja, jotta ne voisivat täyttää 
velvollisuutensa tai suorittaa tehtäviä 
jonkin toisen jäsenvaltion viranomaisten 
puolesta.

(4) Sisämarkkinoiden toiminnasta 
aiheutuva taloudellinen ja sosiaalinen 
yhdentyminen on huomattavasti lisännyt
kansainvälistä toimintaa. Tietojenvaihto 
unionin taloudellisten, sosiaalisten, 
julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken 
on lisääntynyt. Unionin lainsäädännössä 
jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan 
toimimaan yhteistyössä ja vaihtamaan 
keskenään henkilötietoja, jotta ne voisivat 
täyttää velvollisuutensa tai suorittaa 
tehtäviä jonkin toisen jäsenvaltion 
viranomaisten puolesta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Teknologian nopea kehitys ja 
globalisaatio ovat tuoneet henkilötietojen 
käsittelyyn uusia haasteita. Tietoja jaetaan 
ja kerätään nyt valtavan paljon 
suuremmassa mittakaavassa. Teknologian 
kehityksen ansiosta sekä yksityiset 
yritykset että viranomaiset voivat käyttää 
toiminnassaan henkilötietoja 
ennennäkemättömän laajasti. Myös 
yksityiset ihmiset saattavat yhä useammin 
henkilötietojaan julkisuuteen 
maailmanlaajuisesti. Teknologia on 
mullistanut sekä talouden että sosiaalisen 
elämän, ja sen vuoksi on edelleen
helpotettava vapaata tiedonkulkua 
unionissa ja tietojen siirtämistä kolmansiin 
maihin ja kansainvälisille järjestöille
samalla kun varmistetaan henkilötietojen
korkeatasoinen suoja.

(5) Teknologian nopea kehitys ja 
globalisaatio ovat tuoneet henkilötietojen 
käsittelyyn uusia haasteita. Tietoja jaetaan 
ja kerätään nyt valtavan paljon 
suuremmassa mittakaavassa. Teknologian 
kehityksen ansiosta sekä yksityiset 
yritykset että viranomaiset voivat käyttää 
toiminnassaan henkilötietoja 
ennennäkemättömän laajasti. Myös 
yksityiset ihmiset saattavat yhä useammin 
henkilötietojaan julkisuuteen 
maailmanlaajuisesti. Teknologia on 
mullistanut sekä talouden että sosiaalisen 
elämän, minkä seurauksena on
helpotettava vapaata tiedonkulkua 
unionissa ja turvattava tietojen siirtäminen
kolmansiin maihin ja kansainvälisille 
järjestöille sekä varmistettava 
mahdollisimman korkeatasoinen
henkilötietojen suoja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon tai 
osoitteiston pitämiseen, johon ei liity 
mitään ansaitsemistarkoitusta ja joka ei ole 
sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai 
kaupalliseen toimintaan. Tämä vapautus ei 
koske sellaisia rekisterinpitäjiä tai 
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka tarjoavat 
keinot tällaiseen henkilökohtaiseen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn.

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon tai 
osoitteiston pitämiseen, johon ei liity 
mitään ansaitsemistarkoitusta ja joka ei ole 
sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai 
kaupalliseen toimintaan ja johon ei sisälly 
kyseisten tietojen saattaminen ennalta 
määrittelemättömän henkilöryhmän 
saataville. Tämä vapautus ei koske 
sellaisia rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen 
käsittelijöitä, jotka tarjoavat keinot 
tällaiseen henkilökohtaiseen tai kotitaloutta 
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koskevaan henkilötietojen käsittelyyn.

Perustelu

Poikkeuksen soveltamisalaa on selvennettävä etenkin sosiaalisten verkostojen menestyksen 
vuoksi, sillä ne mahdollistavat tietojen jakamisen satojen ihmisten kanssa. Euroopan unionin 
tuomioistuin (tapauksissa C-101/01 ja C-73/07) suosittelee, että poikkeuksen 
soveltamisperusteeksi otetaan tietojen saattaminen "ennalta määrittelemättömän 
henkilöryhmän" tietoon. Euroopan tietosuojavaltuutettu on samaa mieltä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät voidaan 
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen ja protokollien 
internet-tunnisteisiin, kuten IP-osoitteisiin 
tai evästeisiin. Näin käyttäjästä voi jäädä 
jälkiä, joita voidaan käyttää yhdessä 
ainutlaatuisten tunnisteiden ja muiden 
palvelimille toimitettujen tietojen avulla 
käyttäjien profilointiin ja tunnistamiseen.
Tästä seuraa, että tunnistenumeroita, 
sijaintitietoja, internet-tunnisteita tai muita 
erityistekijöitä ei sinänsä tarvitse pitää 
henkilötietoina kaikissa tilanteissa.

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät voidaan 
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen ja protokollien 
internet-tunnisteisiin, kuten IP-osoitteisiin 
tai evästeisiin. Näin käyttäjästä voi jäädä 
jälkiä, joita voidaan käyttää yhdessä 
ainutlaatuisten tunnisteiden ja muiden 
palvelimille toimitettujen tietojen avulla 
käyttäjien profilointiin ja tunnistamiseen.
Tästä seuraa, että olisi tarkasteltava 
tapauskohtaisesti ja teknologian 
kehittymisen perusteella, tarvitseeko
tunnistenumeroita, sijaintitietoja, internet-
tunnisteita tai muita erityistekijöitä sinänsä 
pitää henkilötietoina.

Perustelu

Uusia verkkopalveluja on tällä hetkellä tarjolla yhä enemmän ja teknologia kehittyy 
jatkuvasti, joten on varmistettava kansalaisten henkilötietojen korkeatasoinen suoja. 
Tapauskohtainen tarkastelu vaikuttaa siksi välttämättömältä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa
käytettyyn tiedotusvälineeseen soveltuvaa 
tapaa, joka mahdollistaa vapaasti esitetyn, 
täsmällisen ja tietoon 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. Tästä 
huolimatta tietojen käsittelyä koskeva 
suostumus voidaan ilmaista direktiivin 
2002/58/EY mukaisesti käyttäen 
selaimessa tai muussa sovelluksessa 
asianmukaisia asetuksia. 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.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Se, sijaitseeko rekisterinpitäjän
päätoimipaikka unionissa, olisi 
määritettävä objektiivisten kriteerien 

(27) Yrityksen tai yritysryhmän, oli 
kyseessä sitten rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä, päätoimipaikka 
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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.

olisi määritettävä objektiivisten kriteerien 
perusteella, joissa otetaan huomioon ne 
todelliset tietojenkäsittelytoimet, 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.

Tarkistus 7

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 
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.

(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 
yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjällä on 
huomattava markkinavoima tiettyjen 
tuotteiden tai palvelujen alalla ja kun 
kyseisiä tuotteita tai palveluja tarjotaan 
sillä ehdolla, että henkilötietojen 
käsittelyyn annetaan suostumus, tai kun 
rekisteröidyllä ei ole palveluehtojen 
yksipuolisen ja muita kuin keskeisiä osia 
koskevan muutoksen seurauksena muuta 
mahdollisuutta kuin hyväksyä muutos tai 
luopua verkossa käytettävistä resursseista, 
joihin he ovat käyttäneet merkittävästi 
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aikaa. 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.

Perustelu

Monet sosiaalisen media sivustot houkuttelevat käyttäjänsä uhraamaan merkittävästi aikaa ja 
energiaa oman profiilinsa ylläpitoon. Komission ehdotuksen mukaan on suhteetonta, että 
käyttäjä joutuu hyväksymään uuden ja tarpeettoman sovelluksen tai luopumaan työstä, johon 
he ovat käyttäneet paljon resurssejaan. Toinen selkeä epäsuhta olisi se, jos kyseisen palvelun 
markkinat olisivat monopoli, jolloin rekisteröidyllä ei olisi todellista mahdollisuutta valita 
yksityisyyttä kunnioittavaa palveluntarjoajaa. Tietojen siirrettävyys ei kokonaan poista tätä 
ongelmaa, koska siinä ei ratkaista suurempien sosiaalisten verkostojen menettämisen 
ongelmaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
voivat muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä.
Tätä on arvioitava huolellisesti etenkin jos 
rekisteröity on lapsi, koska lapset 
tarvitsevat erityistä suojelua.
Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi ja 
maksutta. Läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi rekisterinpitäjällä olisi 
oltava velvollisuus ilmoittaa rekisteröidylle 
nimenomaisesti näistä oikeutetuista eduista 
ja rekisteröidyn oikeudesta vastustaa 
tietojenkäsittelyä, ja rekisterinpitäjällä olisi 

(38) Henkilön oikeutetut edut voivat 
muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä.
Tätä on arvioitava huolellisesti etenkin jos 
rekisteröity on lapsi, koska lapset 
tarvitsevat erityistä suojelua.
Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi ja 
maksutta. Läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi rekisterinpitäjällä tai 
kolmansilla osapuolilla, joille tiedot 
luovutetaan, olisi oltava velvollisuus 
ilmoittaa rekisteröidylle nimenomaisesti 
näistä oikeutetuista eduista ja rekisteröidyn 
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myös oltava velvollisuus esittää näitä 
oikeutettuja etuja koskevat asiakirjat.
Koska on lainsäätäjän tehtävä vahvistaa 
lailla oikeusperusta, jonka nojalla 
viranomaiset voivat käsitellä tietoja, tätä 
oikeusperustaa ei pitäisi soveltaa 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

oikeudesta vastustaa tietojenkäsittelyä, ja 
rekisterinpitäjällä olisi myös oltava 
velvollisuus esittää näitä oikeutettuja etuja 
koskevat asiakirjat. Koska on lainsäätäjän 
tehtävä vahvistaa lailla oikeusperusta, 
jonka nojalla viranomaiset voivat käsitellä 
tietoja, tätä oikeusperustaa ei pitäisi 
soveltaa tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Perustelu

Direktiivin 95/46/EY sanamuoto olisi säilytettävä. Tätä asetusta ei sovelleta vain 
digitaalimaailmaan vaan myös verkkoympäristön ulkopuolella. Joidenkin alojen, kuten 
sanomalehtien kustannuspalvelujen, on toimintansa rahoittamiseksi käytettävä ulkopuolisia 
lähteitä, jotta ne voivat ottaa yhteyttä potentiaalisiin uusiin tilaajiin. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jos rekisterinpitäjä ei pysty 
tunnistamaan luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjää ei pitäisi velvoittaa
hankkimaan lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä. Kun 
rekisteröity on esittänyt 
tiedonsaantipyynnön, rekisterinpitäjällä 
olisi oltava oikeus pyytää rekisteröidyltä 
lisätietoja, joiden avulla rekisterinpitäjä voi 
löytää tämän pyytämät henkilötiedot.

(45) Jos rekisterinpitäjä ei pysty 
tunnistamaan luonnollista henkilöä 
käsiteltävien tietojen perusteella, 
rekisterinpitäjää ei pitäisi velvoittaa
käyttämään lisätietoja rekisteröidyn 
tunnistamista varten, jos tämä olisi tarpeen 
vain jotta voitaisiin noudattaa jotakin 
tämän asetuksen säännöstä. Kun 
rekisteröity on esittänyt 
tiedonsaantipyynnön, rekisterinpitäjällä 
olisi oltava oikeus pyytää rekisteröidyltä 
lisätietoja, joiden avulla rekisterinpitäjä voi 
löytää tämän pyytämät henkilötiedot.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Asianmukaisen ja läpinäkyvän 
käsittelyn periaatteiden mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
henkilötietojen käsittelystä ja sen 
tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta oikaista 
ja poistaa tiedot sekä valitusoikeudesta. Jos 
tietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle olisi 
lisäksi ilmoitettava, onko hänen pakko 
toimittaa tiedot, sekä kieltäytymisen 
seurauksista.

(48) Asianmukaisen ja läpinäkyvän 
käsittelyn periaatteiden mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
henkilötietojen käsittelystä ja sen 
tarkoituksista, kriteereistä, joiden 
perusteella määritellään tietojen
säilytysaika kutakin käyttötarkoitusta 
varten, tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta 
oikaista ja poistaa tiedot sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Perustelu

Henkilötietojen säilytysajan tarkkaa kestoa ei ole aina mahdollista määrittää täsmällisesti 
etenkään silloin kun niitä säilytetään eri tarkoituksiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 
olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tietojen 
vastaanottajista, käsiteltävien tietojen 
logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista 
seurauksista, ainakin jos käsittely perustuu 
profilointiin. Tämä oikeus ei saisi 
aiheuttaa vahinkoa muiden oikeuksille ja 
vapauksille, esimerkiksi liikesuhteiden 

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 
olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tietojen 
vastaanottajista, käsiteltävien tietojen 
logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista 
seurauksista, ainakin jos käsittely perustuu 
profilointiin. Kaikilla rekisteröidyillä olisi 
lisäksi oltava oikeus saada käsiteltävänä 
olevat henkilötiedot ja sähköisesti 
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luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
omaisuudelle eikä etenkään ohjelmistojen 
tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

esitetystä pyynnöstä sähköinen jäljennös 
käsiteltävinä olevista muista kuin 
kaupallisista tiedoista yhteentoimivassa ja 
jäsennellyssä muodossa, joka 
mahdollistaa niiden myöhemmän käytön. 
Nämä oikeudet eivät saisi aiheuttaa 
vahinkoa muiden oikeuksille ja 
vapauksille, esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
omaisuudelle eikä etenkään ohjelmistojen 
tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

Perustelu

Henkilötietojen säilytysajan tarkkaa kestoa ei ole aina mahdollista määrittää täsmällisesti 
etenkään silloin kun niitä säilytetään eri tarkoituksiin.

Tarkistus 12

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 

(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 
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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.

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 tutkimukseen, 
koostetutkimukseen tai tieteelliseen 
tutkimukseen liittyvistä syistä, 
kansanterveyteen liittyvän yleisen edun 
vuoksi, terveystietojen käsittelemiseksi 
terveydenhuoltoon liittyvistä syistä,
sananvapautta koskevan oikeuden käyttöä 
varten, tai kun laki niin vaatii tai kun on 
olemassa syy rajoittaa tietojen käsittelyä 
sen sijaan että ne poistettaisiin.

Perustelu

Rekisteröityjen terveydentilaa koskevien kattavien tietojen säilyttäminen on heidän 
elintärkeiden etujensa mukaista, jotta he saavat parasta mahdollista hoitoa koko elämänsä 
ajan. Oikeutta tulla unohdetuksi ei pitäisi soveltaa silloin, kun tietoja käsitellään 
terveydenhuoltoon liittyvistä syistä 81 artiklan a kohdan mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jotta voitaisiin edelleen lujittaa 
rekisteröityjen oikeutta valvoa 
henkilötietojaan ja heidän 
tiedonsaantioikeuttaan silloin kun 
henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä ja yleisesti 
käytetyssä muodossa, rekisteröidyillä olisi 
oltava oikeus saada jäljennös heitä 
koskevista tiedoista myös yleisesti 
käytetyssä sähköisessä muodossa. 
Rekisteröityjen pitäisi myös voida siirtää 
antamansa tiedot yhdestä automaattisesta 
sovelluksesta, esimerkiksi sosiaalisesta 
verkostosta, toiseen. Tätä olisi sovellettava 
silloin kun rekisteröity on antanut tiedot 

Poistetaan.
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automaattiseen käsittelyjärjestelmään 
oman suostumuksensa tai sopimuksen 
täytäntöönpanon perusteella.

Perustelu

Rekisteröidyillä on asetusluonnoksen 15 artiklan nojalla tiedonsaantioikeus. 
Tiedonsaantioikeus antaa kaikille rekisteröidyille oikeuden saada käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Ehdotuksen 18 artikla, jossa annetaan rekisteröidyille oikeus saada jäljennös 
käsiteltävistä tiedoista, ei tuo lainkaan lisäarvoa kansalaisten henkilötietojen suojan 
kannalta. Sen sijaan artikla saa aikaan epävarmuutta tiedonsaantioikeuden, joka on 
merkittävä oikeus, tarkasta soveltamisalasta.

Tarkistus 14

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 rekisteröidyllä olisi oltava 
oikeus olla joutumatta sellaisen, tietojen 
automaattisen käsittelyn avulla tapahtuvaan 
profilointiin perustuvan päätöksen
kohteeksi, jolla on kielteisiä 
oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa 
rekisteröityyn kielteisellä tavalla. Näin ei 
ole kaupalliseen tiedottamiseen liittyvissä 
toimissa esimerkiksi asiakassuhteiden 
hallinnan tai asiakkaiden hankinnan 
yhteydessä. Tällainen päätös olisi 
kuitenkin sallittava, jos ne on 
nimenomaisesti hyväksytty laissa, tai jos 
menettely on lainmukainen 6 artiklan 
1 kohdan a – f a alakohdan mukaisesti.
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. Profiloinnista ei saisi 
aiheutua henkilöihin kohdistuvaa 
syrjintää esimerkiksi rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnon tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan 
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2 kohdan soveltamista.  

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto antaa ymmärtää, että profiloinnilla on aina kielteisiä 
seurauksia, vaikka joskus profiloinnilla voi olla monia myönteisiä vaikutuksia; kuten 
palvelujen parantaminen tai räätälöinti samantyyppisiä asiakkaita varten.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Olisi vahvistettava rekisterinpitäjän 
kattava vastuu suorittamastaan tai 
rekisterinpitäjän puolesta suoritetusta 
henkilötietojen käsittelystä. 
Rekisterinpitäjän olisi erityisesti 
varmistettava ja kyettävä osoittamaan, että 
kaikki käsittelytoimet ovat tämän 
asetuksen mukaisia.

(60) Olisi vahvistettava rekisterinpitäjän 
yleinen vastuu suorittamastaan tai 
rekisterinpitäjän puolesta suoritetusta 
henkilötietojen käsittelystä. 
Rekisterinpitäjän olisi erityisesti 
varmistettava ja kyettävä osoittamaan, että 
kaikki käsittelytoimet ovat tämän 
asetuksen mukaisia.

Perustelu

Tarkistuksella tehostetaan henkilötietojen suojaa. Rekisterinpitäjän vastuuta koskeva 
yleisperiaate on vahvistettava nimenomaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suojelu sekä rekisterinpitäjien 
ja henkilötietojen käsittelijöiden vastuu 
esimerkiksi valvontaviranomaisten 
suorittaman seurannan ja niiden 
toteuttamien toimenpiteiden yhteydessä 
edellyttää, että tässä asetuksessa säädetyt 
vastuualueet jaetaan selkeästi, myös silloin 
kun rekisterinpitäjä määrittää käsittelyn 
tarkoitukset, edellytykset ja keinot yhdessä 

(62) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suojelu sekä rekisterinpitäjien 
ja henkilötietojen käsittelijöiden vastuu 
esimerkiksi valvontaviranomaisten 
suorittaman seurannan ja niiden 
toteuttamien toimenpiteiden yhteydessä 
edellyttää, että tässä asetuksessa säädetyt 
vastuualueet jaetaan selkeästi, myös silloin 
kun rekisterinpitäjä määrittää käsittelyn 
tarkoitukset, edellytykset ja keinot yhdessä 
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muiden rekisterinpitäjien kanssa tai kun 
käsittely suoritetaan rekisterinpitäjän 
puolesta.

muiden rekisterinpitäjien kanssa tai kun 
käsittely suoritetaan rekisterinpitäjän 
puolesta. Yhteisvastuutapauksissa 
sellainen henkilötietojen käsittelijä, joka 
on korvannut rekisteröidylle aiheutuneen 
vahingon, voi hakea muutosta saadakseen 
rekisterinpitäjältä korvausta, jos 
henkilötietojen käsittelijä on toiminut sen 
oikeudellisen asiakirjan mukaisesti, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään.

Perustelu

Henkilötietojen käsittelijä on rekisterinpitäjän puolesta toimiva taho. Näin ollen 
rekisterinpitäjän olisi katsottava olevan vastuussa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, jos 
henkilötietojen käsittelijä noudattaa tunnollisesti saamiaan ohjeita, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta rekisteröidyn korvausoikeuden soveltamista.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi dokumentoitava kaikki
käsittelytoimet voidakseen osoittaa, että ne 
ovat tämän asetuksen mukaisia. 
Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät olisi velvoitettava tekemään 
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja 
esittämään sille pyydettäessä käsittelyä 
koskevat dokumentit, jotta
tietojenkäsittelytoimia voidaan seurata 
niiden pohjalta.

(65) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi säilytettävä 
asiaankuuluvia tietoja suoritettujen 
tietojenkäsittelytoimien pääryhmistä
voidakseen osoittaa, että ne ovat tämän 
asetuksen mukaisia. Rekisterinpitäjät ja 
henkilötietojen käsittelijät olisi 
velvoitettava tekemään yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa ja esittämään 
sille pyydettäessä käsittelyä koskevat 
dokumentit, jotta valvontaviranomainen 
voi niiden pohjalta arvioida, ovatko 
toteutettujen tietojenkäsittelytoimien 
pääryhmät tämän asetuksen mukaisia.
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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 
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 

(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, joka 
vaikuttaa rekisteröityyn merkittävästi ja 
haitallisesti, valvontaviranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä heti, kun se on tullut 
ilmi. Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
merkittävästi ja haitallisesti, olisi 
ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta 
viivytystä, jotta he voivat toteuttaa 
tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan merkittävästi ja 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 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 
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heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Perustelu

Tietoturvaloukkauksen sattuessa rekisterinpitäjän on keskityttävä aluksi toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään tietoturvaloukkauksen jatkuminen. Jos 
rekisterinpitäjälle asetetaan velvollisuus ilmoittaa asiasta vastaavalle valvontaviranomaiselle 
24 tunnin kuluessa ja noudattamatta jättämisestä määrätään seuraamuksia, vaikutus voi 
kuitenkin olla päinvastainen. Lisäksi kuten tietosuojaryhmä totesi 23. maaliskuuta 2012 
antamassaan lausunnossa, ilmoitusvelvollisuutta ei pitäisi soveltaa lieviin 
tietoturvaloukkauksiin, jotta valvontaviranomaisia ei kuormitettaisi liikaa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 kappale

Komission teksti Tarkistus

(82) Komissio voi myös todeta, että jokin 
kolmas maa tai jokin alue tai
tietojenkäsittelyn sektori kolmannessa 
maassa tai jokin kansainvälinen järjestö ei 
tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa. Tällöin 
henkilötietojen siirtäminen kyseiseen 
maahan olisi kiellettävä. Tällaisessa 
tapauksessa olisi säädettävä komission ja 
kyseisten kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välisistä 
kuulemismenettelyistä.

(82) Komissio voi myös todeta, että jokin 
kolmas maa tai jokin alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori kolmannessa 
maassa tai jokin kansainvälinen järjestö ei 
tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa. Tällöin 
henkilötietojen siirtäminen kyseiseen 
maahan olisi sallittava edellyttäen, että on 
annettu asianmukaiset takeet, tai tässä 
asetuksessa säädettyjen poikkeusten 
nojalla. 

Perustelu

Valmistelija noudattaa Euroopan tietosuojavaltuutetun 7. maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon sisältämää suositusta (220 kohta).
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 a) Yritysryhmä, joka suunnittelee 
esittävänsä hyväksyttäviksi yritystä 
koskevia sitovia sääntöjä, voi ehdottaa 
valvontaviranomaista johtavaksi 
valvontaviranomaiseksi. Johtavan 
valvontaviranomaisen olisi oltava sen 
jäsenvaltion valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.

Perustelu

Tietosuojaryhmä on ottanut käyttöön yritystä koskevien sitovien sääntöjen vastavuoroisen 
tunnustamisen järjestelmän (WP 107, 14. huhtikuuta 2005). Vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmä on sisällytettävä tähän asetukseen. Toimivaltaisen viranomaisen 
nimittämisperusteena olisi oltava tämän asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
päätoimipaikka.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava 
erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat 
tarpeen yleistä etua koskevien tärkeiden 
syiden vuoksi, esimerkiksi kun on kyse 
kansainvälisistä tiedonsiirroista 
kilpailuviranomaisten tai vero- tai 
tullihallintojen tai rahoitusalan 
valvontaviranomaisten tai sosiaaliturva-
alan toimivaltaisten viranomaisten välillä 
taikka tiedonsiirroista rikosten 
torjumisesta, tutkimisesta, selvittämisestä 
ja syytteeseenpanosta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille.

(87) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava 
erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat 
tarpeen yleistä etua koskevien tärkeiden 
syiden vuoksi, esimerkiksi kun on kyse 
kansainvälisistä tiedonsiirroista 
kilpailuviranomaisten tai vero- tai 
tullihallintojen tai rahoitusalan 
valvontaviranomaisten tai sosiaaliturva-
alan toimivaltaisten viranomaisten välillä, 
vilpillistä urheilua torjuvien elinten välillä 
taikka tiedonsiirroista rikosten 
torjumisesta, tutkimisesta, selvittämisestä 
ja syytteeseenpanosta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille.



PE494.710v02-00 20/109 AD\930359FI.doc

FI

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 115 kappale

Komission teksti Tarkistus

(115) Jos toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunut toimivaltainen 
valvontaviranomainen ei toteuta 
valituksen perusteella toimenpiteitä tai ei 
toteuta riittäviä toimenpiteitä, rekisteröity 
voi pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista nostamaan kanteen 
tuota viranomaista vastaan toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa. Pyynnön 
vastaanottanut valvontaviranomainen voi 
päättää, onko pyynnön perusteella 
asianmukaista toteuttaa toimenpiteitä vai
ei, ja ratkaisu olisi voitava saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä mahdollisuus ei tuo lisäarvoa kansalaisille ja vaarantaa valvontaviranomaisten 
moitteettoman yhteistyön yhdenmukaisuusmekanismin yhteydessä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 118 kappale

Komission teksti Tarkistus

(118) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilöille 
lainvastaisen tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot, mutta 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa 
korvausvelvollisuudesta, jos ne osoittavat, 
etteivät ole vastuussa vahingosta, ja 
erityisesti, jos ne osoittavat rekisteröidyn 
tehneen virheen tai jos kyseessä on 

(118) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilöille 
lainvastaisen tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot, mutta 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa 
korvausvelvollisuudesta, jos ne osoittavat, 
etteivät ole vastuussa vahingosta, ja 
erityisesti, jos ne osoittavat rekisteröidyn 
tehneen virheen tai jos kyseessä on 
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ylivoimainen este. ylivoimainen este. 
Yhteisvastuutapauksissa sellainen 
henkilötietojen käsittelijä, joka on 
korvannut rekisteröidylle aiheutuneen 
vahingon, voi hakea muutosta saadakseen 
rekisterinpitäjältä korvausta, jos 
henkilötietojen käsittelijä on toiminut sen 
oikeudellisen asiakirjan mukaisesti, joka 
sitoo käsittelijän rekisterinpitäjään.

Perustelu

Asetusehdotuksessa otetaan käyttöön yleisperiaate, joka koskee rekisterinpitäjän vastuuta 
(5 artiklan f kohta ja 22 artikla). Tämä periaate on säilytettävä ja sitä on selvennettävä. 
Henkilötietojen käsittelijä on rekisterinpitäjän puolesta toimiva taho. Jos henkilötietojen 
käsittelijä ei noudata sille annettuja ohjeita, 26 artiklan 4 kohdan perusteella henkilötietojen 
käsittelijää pidetään rekisterinpitäjänä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 121 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(121 a) Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate. 
Viranomainen tai julkishallinnon elin voi 
luovuttaa hallussaan olevien asiakirjojen 
sisältämiä henkilötietoja kyseiseen 
viranomaiseen tai julkishallinnon elimeen 
sovellettavan jäsenvaltion lain mukaisesti. 
Kyseisessä laissa on sovitettava yhteen 
oikeus henkilötietojen suojaan ja 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 129 kappale

Komission teksti Tarkistus

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteet eli suojata 

(129) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteet eli suojata 
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luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Delegoituja 
säädöksiä olisi annettava erityisesti 
käsittelyn lainmukaisuudesta; lapsen 
suostumusta koskevien kriteerien ja 
edellytysten määrittämisestä; erityisten 
tietoryhmien käsittelystä; ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käytöstä perittäviä maksuja 
koskevien kriteerien ja edellytysten 
määrittämisestä; rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta koskevista kriteereistä 
ja vaatimuksista; oikeudesta tulla 
unohdetuksi ja poistaa tiedot; profilointiin 
perustuvista toimenpiteistä; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; henkilötietojen 
käsittelijästä; käsittelyn dokumentointia ja 
turvallisuutta koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; kriteereistä ja 
vaatimuksista sen määrittämiseksi, koska 
on tapahtunut henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, ja siitä ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaisille, sekä olosuhteista, 
joissa henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä 
haittavaikutuksia rekisteröidyille; 
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin 
laatimista edellyttävien käsittelytoimien 
kriteereistä ja vaatimuksista;
ennakkokuulemista edellyttävien 
merkittävien erityisten riskien 
määrittämistä koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; tietosuojavastaavan 
nimittämisestä ja tehtävistä; 
käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; yritystä 

luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja 
-vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan sekä varmistaa 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti. Delegoituja säädöksiä 
olisi annettava erityisesti lapsen 
suostumusta koskevien kriteerien 
määrittämisestä; rekisteröidylle 
ilmoittamista ja rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta koskevista kriteereistä 
ja vaatimuksista; rekisterinpitäjän vastuuta 
koskevista kriteereistä ja vaatimuksista; 
henkilötietojen käsittelijästä; 
dokumentointia koskevista kriteereistä ja 
vaatimuksista; tietosuojavastaavan 
nimittämisestä ja tehtävistä; 
käytännesäännöistä; 
sertifiointimekanismeja koskevista 
kriteereistä ja vaatimuksista; siirroista 
yritystä koskevien sitovien sääntöjen 
perusteella; työsuhteeseen liittyvästä 
käsittelystä ja historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten tehtävästä 
käsittelystä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
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koskevien sitovien sääntöjen perusteella 
tehtävien tiedonsiirtojen kriteereistä ja 
vaatimuksista; tiedonsiirtoja koskevista 
poikkeuksista; hallinnollisista 
seuraamuksista; tietojen käsittelystä 
terveyteen liittyvien syiden vuoksi;
työsuhteeseen liittyvästä käsittelystä ja 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tehtävästä käsittelystä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 130 kappale

Komission teksti Tarkistus

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, 
jonka nojalla se voi vahvistaa 
vakiolomakkeet lapsen henkilötietojen 
käsittelyä varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeuden 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja 
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 

(130) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, 
jonka nojalla se voi vahvistaa 
vakiolomakkeet lapsen henkilötietojen 
käsittelyä varten; vakiomenettelyt ja -
lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeuden 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten; 
tekniset standardit ja mekanismit 
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valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten; 
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten; 
tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen avunannon; 
yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201145

mukaisesti. Tässä yhteydessä komission 
olisi harkittava erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen avunannon; 
yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201145

mukaisesti. Tässä yhteydessä komission 
olisi harkittava erityisten toimenpiteiden 
toteuttamista mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten hyväksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 131 kappale

Komission teksti Tarkistus

(131) Olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä, kun vahvistetaan 
vakiolomakkeet lapsen suostumuksen 
antamista varten; vakiomenettelyt ja 
-lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; oikeuden 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen 
tietosuojaan sekä käsittelyn
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 

(131) Olisi käytettävä 
tarkastelumenettelyä, kun vahvistetaan 
vakiolomakkeet lapsen suostumuksen 
antamista varten; vakiomenettelyt ja -
lomakkeet rekisteröidyn oikeuksien 
käyttämistä varten; vakiolomakkeet 
rekisteröidylle ilmoittamista varten; 
vakiolomakkeet ja -menettelyt 
tiedonsaantioikeutta varten; 
dokumentointiin liittyvää rekisterinpitäjän 
vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja -
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vastuuta koskevat vakiolomakkeet; 
tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevat 
erityisvaatimukset; vakiolomakkeet ja 
-menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten; 
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten; 
tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; kolmannen maan, 
kolmannessa maassa olevan alueen tai 
tietojenkäsittelyn sektorin tai 
kansainvälisen järjestön antaman 
tietosuojan riittävyyden; tietojen 
luovutuksen, jota ei hyväksytä unionin 
lainsäädännössä; keskinäisen avunannon; 
yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset, koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia.

menettelyt henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi 
valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle; 
normit ja menettelyt tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin laatimista varten; 
lomakkeet ja menettelyt 
ennakkohyväksyntää ja -kuulemista varten; 
tekniset standardit ja mekanismit 
sertifiointia varten; tietojen luovutuksen, 
jota ei hyväksytä unionin lainsäädännössä; 
keskinäisen avunannon; yhteiset operaatiot; 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa 
tehdyt päätökset, koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 139 kappale

Komission teksti Tarkistus

(139) Koska Euroopan unionin 
tuomioistuin on korostanut, että oikeus 
henkilötietojen suojaan ei ole 
absoluuttinen, vaan että sitä on 
tarkasteltava suhteessa sen tehtävään 
yhteiskunnassa ja oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti muut perusoikeudet
huomioon ottaen, tässä asetuksessa 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
perussopimuksissa, erityisesti jokaisen 
oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 
kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ajatuksen, omantunnon ja 

(139) Koska Euroopan unionin 
tuomioistuin on korostanut, että oikeus 
henkilötietojen suojaan ei ole 
absoluuttinen, vaan että sitä on 
tarkasteltava suhteessa sen tehtävään 
yhteiskunnassa ja oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti muut Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut 
oikeudet huomioon ottaen, tässä 
asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia 
ja otetaan huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
perussopimuksissa, erityisesti jokaisen 
oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 
kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen 
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uskonnon vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja 
kielelliseen monimuotoisuuteen,

suojaan, ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja 
kielelliseen monimuotoisuuteen,

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset;

Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä;

d) jota suorittaa luonnollinen henkilö ilman 
ansaitsemistarkoitusta oman, yksinomaan 
henkilökohtaisen tai kotitalouttaan 
koskevan toimintansa yhteydessä ja kun 
henkilötietoja ei ole saatettu ennalta 
määrittelemättömän henkilöryhmän 
saataville;

Perustelu

Poikkeuksen soveltamisalaa on selvennettävä etenkin sosiaalisten verkostojen menestyksen 
vuoksi, sillä ne mahdollistavat tietojen jakamisen satojen ihmisten kanssa. Euroopan unionin 
tuomioistuin (tapauksissa C-101/01 ja C-73/07) suosittelee, että poikkeuksen 
soveltamisperusteeksi otetaan tietojen saattaminen "ennalta määrittelemättömän 
henkilöryhmän" saataville. Euroopan tietosuojavaltuutettu on samaa mieltä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset niiltä tilattujen virallisten 
tilastotietojen laatimista ja levittämistä 
varten;

Perustelu

Kyselyihin vastaamisesta aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi Espanjan kansallisella 
tilastokeskuksella (INE) ja komissiolla olisi oltava oikeus saada vapaasti ja käyttää 
asiaankuuluvia julkishallintojärjestelmän hallinnollisia rekistereitä silloin, kun se on tarpeen 
eurooppalaisten tilastojen kehittämistä, laatimista ja levittämistä varten. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) kun tietojen tunnistettavuus on
poistettu;

Perustelu

Määritelmän mukaisesti nimettömät tiedot eivät ole henkilötietoja.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) jota suorittavat toimivaltaiset 
viranomaiset vaaliluetteloiden laatimista 
varten;

Perustelu

Kyselyihin vastaamisesta aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi Espanjan kansallisella 
tilastokeskuksella (INE) ja komissiolla olisi oltava oikeus saada vapaasti ja käyttää 
asiaankuuluvia julkishallintojärjestelmän hallinnollisia rekistereitä silloin, kun se on tarpeen 
eurooppalaisten tilastojen kehittämistä, laatimista ja levittämistä varten. 



PE494.710v02-00 28/109 AD\930359FI.doc

FI

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 'nimettömillä tiedoilla' tietoja, jotka 
eivät ole koskaan liittyneet rekisteröityyn 
tai jotka on kerätty, joita on muutettu tai 
muulla tavoin käsitelty siten, ettei niitä 
voida yhdistää rekisteröityyn;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 'salanimellä julkaistuilla tiedoilla' 
kaikkia henkilötietoja, jotka on kerätty tai 
joita on muutettu tai muulla tavoin 
käsitelty niin, että niitä ei voida sinällään 
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yhdistää rekisteröityyn käyttämättä 
lisätietoja, joihin sovelletaan erillistä ja 
eriytettyä teknistä ja organisaatioon 
liittyvää valvontaa, jonka avulla taataan, 
ettei tällaista liittämistä tapahdu;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) 'profiloinnilla' kaikentyyppistä 
automaattista käsittelyä, jonka 
tarkoituksena on arvioida luonnollisen 
henkilön ominaisuuksia ja luoda niistä 
tietoja tai analysoida tai ennakoida 
luonnollisen henkilön ammatillista 
suorituskykyä, taloudellista tilannetta, 
sijaintia, terveyttä, mieltymyksiä, 
luotettavuutta, käyttäytymistä tai 
luonnetta;

Perustelu

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot; jos käsittelyn tarkoitukset, 
edellytykset ja keinot määritellään unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä 
koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin tai jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti;

(5) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten 
kanssa määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset; jos käsittelyn 
tarkoitukset, edellytykset ja keinot 
määritellään unionin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän 
nimittämistä koskevat erityiset kriteerit 
voidaan vahvistaa unionin tai 
jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ kaikenlaisia 
tietoja yksilön perityistä tai sikiöaikaisen 
kehityksen aikana syntyneistä 
ominaisuuksista;

(10) ’geneettisillä tiedoilla’ 
nukleiinihappoanalyysin avulla saatuja 
tietoja tunnistetun tai tunnistettavissa 
olevan henkilön perinnöllisistä 
ominaisuuksista tai niiden muutoksista;

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on liian laaja, ja sen perusteella hiusten tai silmien värin tyyppiset 
perityt ominaisuudet katsottaisiin arkaluonteisiksi tiedoiksi, jotka vaatisivat tiukempaa 
tietosuojaa. Ehdotettu muutos perustuu voimassa oleviin kansainvälisiin standardeihin.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 13 kohta
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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 unionissa;

(13) ’päätoimipaikalla’ unionissa 
sijaitsevaa rekisterinpitäjänä tai 
henkilötietojen käsittelijänä toimivan 
yrityksen tai yritysryhmän
sijoittautumispaikkaa, jossa tehdään 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset.

Asiassa voidaan harkita muun muassa 
seuraavia kriteerejä:
(1) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan sijainti;

(2) sen yritykseen tai yritysryhmään 
kuuluvan yksikön sijaintipaikka, jonka 
sijainti on sopivin hallinnollisten 
toimintojen ja tehtävien suorittamiseen 
sekä tässä asetuksessa annettujen 
sääntöjen käsittelemiseen ja 
täytäntöönpanemiseen; tai
(3) se paikka, jossa toteutetaan tehokkaita 
ja todellisia hallinnointitoimia, joilla 
määritetään tietojenkäsittelyä koskevat 
pysyvät järjestelyt;
a) unionin alueella sijaitseva 
rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen 
käsittelijänä toimiva yritys tai yritysryhmä 
nimeää päätoimipaikan 
tietosuojasääntöjen noudattamista varten 
ja ilmoittaa tämän asiaankuuluvalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle;
b) nimetty valvontaviranomainen voi 
tapauksissa, joissa päätoimipaikan 
nimeämisestä ei päästä yksimielisyyteen, 
pyytää Euroopan tietosuojaneuvoston 
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lausuntoa;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) 'toimivaltaisella 
valvontaviranomaisella' 
valvontaviranomaista, jolla on 
yksinomainen toimivalta valvoa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän tietojenkäsittelytoimintaa 
51 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 19 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) 'virallisilla tilastotiedoilla' 
määrällisiä ja laadullisia, koosteita ja 
edustavia tietoja, jotka kuvaavat 
kollektiivista ilmiötä tarkasteltavana 
olevassa perusjoukossa;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 19 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) ’vaaliluettelolla’ äänioikeutettujen 
henkilöiden henkilötietoja ja 
asuinpaikkaa koskevia tietoja;
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on oltava asianmukaisia ja 
olennaisia ja niiden määrä on rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
niitä saa käsitellä vain ja ainoastaan siltä 
osin kuin näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja;

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia, eivätkä ne saa olla liian 
laaja-alaisia niihin tarkoituksiin, joita 
varten niitä käsitellään; niitä saa käsitellä 
vain ja ainoastaan siltä osin kuin näitä 
tarkoituksia ei voitu täyttää käsittelemällä 
tietoja, joihin ei sisälly henkilötietoja;

Perustelu

Tämä muutos, joka mahdollistaa sen, että käsiteltävät tiedot eivät ole "liian laajoja", on 
tarkoituksenmukaisempi. Tässä viitataan alkuperäisen tietosuojadirektiivin 95/46/EY 
sanamuotoon ja pyritään välttämään epäjohdonmukaisuus muiden EU:n sääntöjen, kuten 
kuluttajansuojadirektiivin ja vakavaraisuuspaketin, kanssa. Myös näissä esimerkiksi 
rahoituslaitoksilta edellytetään henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden on oltava täsmällisiä ja 
päivitettyjä; on tehtävä kaikki mahdollinen 
sen varmistamiseksi, että käsittelyn 
tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot 
poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

d) niiden on oltava täsmällisiä ja 
tarvittaessa päivitettyjä; on tehtävä kaikki 
mahdollinen sen varmistamiseksi, että 
käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset 
tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

Perustelu

Tarkoituksena on säännöksen selkeyttäminen, yksinkertaistaminen ja tehokkuuden 
parantaminen.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia 
varten 83 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja jos 
niiden säilyttämisen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti uudelleen;

e) ne on säilytettävä muodossa, josta 
rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan 
niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten; henkilötietoja voidaan säilyttää 
pidempiä aikoja, jos tietoja käsitellään 
ainoastaan historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tarkoituksia, koostetutkimuksia
tai tieteellisiä tarkoituksia varten 81 ja
83 artiklassa vahvistettujen sääntöjen ja 
edellytysten mukaisesti ja jos niiden 
säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan 
säännöllisesti uudelleen;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun toteuttamiseksi, paitsi 
milloin tämän edun syrjäyttävät 
henkilötietojen suojaa tarvitsevat 
rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet, erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi. Tätä ei sovelleta tietojenkäsittelyyn, 
jota viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 
yhden tai useamman kolmannen 
osapuolen, jolle henkilötiedot 
luovutetaan, oikeutetun edun 
toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän edun 
syrjäyttävät henkilötietojen suojaa 
tarvitsevat rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos 
rekisteröity on lapsi. Tätä ei sovelleta 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Perustelu

Valmistelija esittää, että direktiivin 95/46/EY muotoilu säilytetään. Tätä asetusta ei sovelleta 
vain digitaalimaailmaan vaan myös verkkoympäristön ulkopuolella. Joidenkin alojen, kuten 
sanomalehtien kustannuspalvelujen, on toimintansa rahoittamiseksi käytettävä ulkopuolisia 
lähteitä, jotta ne voivat ottaa yhteyttä potentiaalisiin uusiin tilaajiin.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) käsittely on tarpeen petosten 
havaitsemiseksi ja torjumiseksi asiassa 
sovellettavien varainhoitoa koskevien 
säännösten taikka alan tai 
ammattikunnan vahvistettujen 
käytännesääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Käytännön kokemus on osoittanut, että "lakisääteisiin velvoitteisiin" eivät sisälly kotimaan 
varainhoitoa koskevat säännökset tai käytännesäännöt, jotka ovat kuitenkin olennaisen 
tärkeitä petosten torjunnassa ja havaitsemisessa ja ensiarvoisen tärkeitä rekisterinpitäjien 
kannalta ja rekisteröityjen suojaamiseksi.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

4. Jos jatkokäsittelyn tarkoitus on 
ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota 
varten henkilötiedot on kerätty, käsittelyn 
oikeusperustana on oltava vähintään yksi 
1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettu 
peruste. Tätä sovelletaan erityisesti 
sopimusmääräysten ja yleisten 
sopimusehtojen muuttamisen yhteydessä.

Perustelu

Viittauksen on sisällettävä 1 kohdan f alakohta, sillä muutoin myöhempään käsittelyyn 
sovellettaisiin tiukempia ehtoja kuin henkilötietojen keruuseen.
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Tarkistus 50

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.

Perustelu

Asetusehdotus sisältää paljon delegoituja säädöksiä, mikä ei ole perusteltua. Tarkemmin 
sanottuna asiasta on jo oikeuskäytäntöä ja lasten henkilötietojen käsittelyä koskevasta 
suostumuksesta säädetään 8 artiklassa.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, 
joka koskee myös muita asioita, 
suostumuksen antamista koskeva vaatimus
on esitettävä selvästi erillään näistä muista 
asioista.

2. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa kirjallisessa ilmoituksessa, 
joka koskee myös muita asioita, 
suostumuksen antamista koskeva vaatimus 
on esitettävä selvästi erillään näistä muista 
asioista. Erityisesti tietoyhteiskunnan 
palveluja koskeva suostumus voidaan 
hankkia rekisteröidyltä sähköisesti.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos rekisteröity peruuttaa 
suostumuksen, rekisterinpitäjä voi 
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kieltäytyä palvelun tarjoamisesta 
rekisteröidylle, jos tietojenkäsittely on 
tarpeen palvelun suorittamiseksi tai 
kyseisen palvelun ominaisuuksien 
varmistamiseksi.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta.

4. Suostumus ei muodosta oikeusperustaa 
henkilötietojen käsittelylle, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on 
selkeä epäsuhta, jonka seurauksena 
suostumusta ei voida antaa vapaasti.

Perustelu

Oikeusvarmuutta oli lisättävä, koska monissa tilanteissa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän 
välillä on selkeä epäsuhta, esimerkiksi työsuhteessa, lääkärin ja potilaan välisessä suhteessa 
jne. Tässä yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota puutteelliseen vapauteen suostumusta 
annettaessa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Suostumuksen tai valtuutuksen 
antamista koskevien edellytysten 
määrittämiseen sovelletaan suostumuksen 
tai valtuutuksen antaneen 
oikeustoimikelvottoman henkilön 
asuinjäsenvaltion lainsäädäntöä. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että kun kyseessä on tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle,
alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä 
tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen 
vanhempi tai huoltaja on antanut siihen 
suostumuksen tai valtuutuksen. 
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa katsotaan, 
että alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietojen 
käsittely edellyttäisi tavallisesti sitä, että
lapsen vanhempi tai laillinen edustaja on 
antanut siihen suostumuksen tai 
valtuutuksen. Tiedon määrän, tietotyypin 
ja tietojenkäsittelyn luonteen lapselle 
aiheuttaman riskin perusteella 
määritetään asianmukainen tapa 
suostumuksen saamiseen.
Rekisterinpitäjän on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet todennettavissa 
olevan suostumuksen saamiseksi, 
käytettävissä oleva teknologia huomioon 
ottaen. Todennettavissa olevan 
suostumuksen saamiseksi käytettävät 
menetelmät eivät johda sellaiseen 
henkilötietojen jatkokäsittelyyn, joka ei 
olisi muutoin tarpeen.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, 
jos lapsen henkilötietojen käsittely liittyy 
terveystietoihin ja jos terveydenhoitoa ja 
sosiaalipalveluja koskevassa jäsenvaltion 
lainsäädännössä yksilön kyky tehdä 
päätöksiä on määräävämpi tekijä kuin 
fyysinen ikä.

Perustelu

Terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen alalla lapsen vanhemman tai huoltajan antamaa 
valtuutusta ei pitäisi edellyttää silloin, kun lapsi pystyy itse tekemään asiaa koskevan 
päätöksen. Lastensuojelutapauksissa ei ole aina rekisteröidyn etu, että vanhempi tai huoltaja 
saa rekisteröidyn tietoja, ja tämä on otettava huomioon lainsäädännössä.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, sekä geneettisten tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen tai rikostuomioihin tai 
niihin liittyviin turvaamistoimenpiteisiin 
liittyvien tietojen käsittely on kielletty.

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka 
koskevat rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista ja ammattiyhdistystoimintaa,
sekä geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen tai 
rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvien tietojen 
käsittely on kielletty. Tämä tarkoittaisi 
erityisesti suojatoimia, joilla estetään 
työntekijöiden merkitseminen mustalle 
listalle esimerkiksi heidän 
ammattiyhdistystoimintansa tai 
työsuojeluedustajan tehtävänsä vuoksi.

Perustelu

On täsmennettävä, ettei henkilötietoja saa koskaan käyttää rekisteröityä vastaan työsuhteen 
yhteydessä. Lisäksi on tärkeää korostaa, että työntekijän ammattiliittoon kuulumista ja myös 
kaikkea työntekijän mahdollisesti harjoittamaa ammattiyhdistystoimintaa koskevien 
henkilötietojen saanti on kiellettävä.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen tai 
hallinnollisen tai muun vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

Perustelu

Kohtaan olisi lisättävä laajempi viittaus, jotta tulee selväksi, että tällaisia tietoja voidaan 
käsitellä, kun kyseessä on oikeusvaateen tai hallinnollisen tai muun vaateen laatiminen, 
esittäminen tai puolustaminen.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä 
rikosrekisteriä saa pitää vain julkisen 
viranomaisen valvonnassa.

j) rikostuomioihin tai niihin liittyviin 
turvaamistoimiin liittyvien tietojen 
käsittely suoritetaan joko viranomaisen 
valvonnassa tai kun käsittely on tarpeen 
rekisterinpitäjälle laissa tai asetuksessa 
asetetun velvoitteen noudattamiseksi tai 
tärkeää yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, ja siltä osin kuin se 
sallitaan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista. Täydellistä tai 
osittaista rikosrekisteriä saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Perustelu

Kaikkia tällaisia rekistereitä – olivatpa ne sitten täydellisiä tai osittaisia – saa pitää vain 
julkisen viranomaisen valvonnassa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
tietoryhmien käsittelyä koskevat kriteerit, 
edellytykset ja asianmukaiset takeet sekä 
2 kohdassa säädetyt poikkeukset.

Poistetaan.

Perustelu

Tähän 3 kohtaan sisältyvä vallansiirto on mielestäni kohtuuton, koska sillä annetaan 
komissiolle toimivaltuudet päättää tämän säännöksen kannalta olennaisten ominaisuuksien 
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kehittämisestä alueella, joka erityisen herkkä tämän säädöksen kohteena olevien tietojen 
kannalta. Sen vuoksi näistä ominaisuuksista olisi säädettävä tässä asetuksessa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta hankkia lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan 
luonnollista henkilöä käsiteltävien tietojen 
perusteella, rekisterinpitäjällä ei ole 
velvollisuutta käyttää lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamista varten, jos tämä 
olisi tarpeen vain jotta voitaisiin noudattaa 
jotakin tämän asetuksen säännöstä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, jossa otetaan 
huomioon rekisteröidyn tarpeet, etenkin 
kun tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

2. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, etenkin kun 
tiedot on suunnattu erityisesti lapselle.

Perustelu

Henkilötietojen käsittelyä koskevien tietojen ja viestien on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä. 
Ilmaisu "jossa otetaan huomioon rekisteröidyn tarpeet" saattaa aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta. Vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta ottaa käyttöön ainoastaan lapsiin 
sovellettava erityinen velvollisuus, sillä lapset ovat erityisryhmä.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua pyynnön 
esittämisestä, onko 13 artiklan ja 15–19 
artiklan nojalla toteutettu toimenpiteitä, ja 
toimitettava pyydetyt tiedot. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää kuukaudella, 
jos useat rekisteröidyt käyttävät 
oikeuksiaan ja heidän on tehtävä 
kohtuullisessa määrin yhteistyötä, jotta 
voidaan välttää rekisterinpitäjän tarpeeton 
ja suhteeton rasittaminen. Tiedot on 
annettava kirjallisesti. Jos rekisteröity 
esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on 
toimitettava sähköisesti, paitsi jos 
rekisteröity toisin pyytää.

2. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään 
40 kalenteripäivän kuluttua pyynnön 
esittämisestä, onko 13 artiklan ja 15–
19 artiklan nojalla toteutettu toimenpiteitä, 
ja toimitettava pyydetyt tiedot. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää, jos useat 
rekisteröidyt käyttävät oikeuksiaan, minkä 
seurauksena pyyntöjä esitetään 
poikkeuksellisen paljon, ja heidän on 
tehtävä kohtuullisessa määrin yhteistyötä, 
jotta voidaan välttää rekisterinpitäjän 
tarpeeton ja suhteeton rasittaminen. 
Rekisterinpitäjän on kuitenkin 
noudatettava pyyntöjä niin pian kuin 
mahdollista ja, mikäli sitä vaaditaan, 
perusteltava valvontaviranomaiselle 
määräajan pidentämistä. Tiedot on 
annettava kirjallisesti tai, mikäli 
mahdollista, rekisterinpitäjä voi tarjota 
mahdollisuuden käyttää suojattua 
verkkofoorumia, jossa rekisteröidyt saavat 
henkilötietonsa suoraan käyttöönsä. Jos 
rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, 
tiedot on toimitettava sähköisesti, paitsi jos 
rekisteröity toisin pyytää tai jos tietoja ei 
ole saatavilla sähköisessä muodossa.

Perustelu

Maksun poistaminen voisi lisätä tietojen saantia koskevien pyyntöjen määrää. Kun otetaan 
lisäksi huomioon määräajan lyhyys, tämä rasittaisi suuresti yrityksiä sekä eri järjestöjä ja 
julkishallinnon elimiä. Tietueita ei myöskään ole aina saatavilla sähköisessä muodossa, ja 
tämän velvoitteen lisääminen lisäisi hallinnollista rasitusta. Rekisterinpitäjille olisi annettava 
mahdollisuus käyttää ja niitä olisi kannustettava käyttämään tietojen välittämisessä turvattua 
verkkofoorumia, joka tarjoaisi rekisteröidyille suoran ja helpon pääsyn tietoihin 
rekisterinpitäjille hyvin edullisella tavalla.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
pyyntöjen perusteella toteutettavat toimet 
ovat maksuttomia. Jos pyynnöt ovat 
ilmeisen kohtuuttomia ja etenkin jos 
pyyntöjä esitetään paljon, ne ovat 
monimutkaisia tai niitä esitetään
toistuvasti, rekisterinpitäjä voi periä 
asianmukaisen maksun, jolla ei tavoitella 
voittoa, tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta tai 
kieltäytyä pyydetyn toimen 
suorittamisesta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
kohtuuttomuus.

Perustelu

Tietokannassa säilytettävän tiedon toimittamisesta aiheutuu kustannuksia. Kun rekisteröidyltä 
pyydetään tietojen toimittamisesta asianmukainen maksu, jolla ei tavoitella voittoa, voidaan 
vähentää turhia pyyntöjä. Tämä on myös ensiarvoisen tärkeä keino estää petoksen tekijöitä 
saamasta suuria määriä kuluttajien luottotietoja, joita voitaisiin käyttää vilpillisiin 
tarkoituksiin.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
4 kohdassa tarkoitettuja ilmeisen 
kohtuuttomia pyyntöjä ja maksuja 
koskevat kriteerit ja edellytykset.

Poistetaan.

Perustelu

Säännöstä ei ole syytä tarkentaa delegoiduilla säädöksillä. Jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisilla on paremmat edellytykset puuttua mahdollisiin ongelmiin.
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet ja 
-menettelyt 2 kohdassa tarkoitettua 
viestintää varten, myös silloin kun se 
tapahtuu sähköisesti. Tässä yhteydessä 
komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilla on paremmat edellytykset puuttua mahdollisiin 
ongelmiin.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;

a) rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan sekä tietosuojavastaavan 
yhteystiedot;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, 
mukaan lukien sopimusmääräykset ja 
yleiset sopimusehdot, jos käsittely 
perustuu 6 artiklan 1 kohdan b 
alakohtaan, ja rekisterinpitäjän oikeutetut 

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut, jos 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan;
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edut, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 
kohdan f alakohtaan;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen säilytysaika; c) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei 
ole mahdollista, tämän ajan 
määrittämiskriteerit;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja 
viranomaisen yhteystiedot;

e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

Perustelu

Velvoite ilmoittaa valvontaviranomaisen yhteystiedot ja vastuu vääristä tiedoista edellyttäisi 
asianomaisten tietojen jatkuvaa valvontaa, mikä olisi suhteetonta erityisesti pk-yritysten 
kannalta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, ja kyseisen kolmannen maan 
tai kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan taso tietosuojan riittävyyttä 
koskevan komission päätöksen perusteella;

g) tarvittaessa tieto siitä, että 
rekisterinpitäjä aikoo siirtää tietoja 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, ja tieto tietosuojan riittävyyttä 
koskevan komission päätöksen 
olemassaolosta tai puuttumisesta;
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Perustelu

Tieto komission päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta takaa riittävän tietosuojan 
rekisteröidyn kannalta ja selventää rekisterinpitäjän vastuuta.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen keräämisen 
erityiset olosuhteet.

h) muut tiedot, joiden rekisterinpitäjä 
katsoo olevan tarpeen rekisteröidyn 
kannalta asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
takaamiseksi, ottaen huomioon 
henkilötietojen keräämisen erityiset 
olosuhteet.

Perustelu

Säännöksen soveltamisalaa on selvennettävä ja on tarkennettava, että rekisterinpitäjät voivat 
lisätä avoimuutta.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) silloin kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja; tai

a) tavallisesti silloin kun rekisteröidyltä 
saadaan henkilötietoja, tai 
mahdollisimman nopeasti, jos edellä 
mainittu ei ole mahdollista, edellyttää 
kohtuuttomia ponnisteluja tai heikentää 
rekisteröidyn takeita; tai

Perustelu

Jotkut toimenpiteet voivat edellyttää hiukan joustavuutta, jonka oikeaoppista hyödyntämistä 
valvontaviranomaiset voivat helposti valvoa. Toisaalta se tarjoaa tietojen keruun tavasta 
riippuen paremmat takeet rekisteröidylle, jolle tiedot toimitetaan välittömästi tapahtuman 
jälkeen joko kirjallisesti tai telemaattisesti, jotta rekisteröity voi perehtyä hyvin tilanteeseen. 
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

tai 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 silloin kun 
tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran tai, 
jos tietoja käytetään viestintään 
asianomaisen henkilön kanssa, 
viimeistään silloin, kun henkilöön ollaan 
yhteydessä ensimmäisen kerran.

Tarkistus 75

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) tietoja ei kerätä rekisteröidyltä ja 
kyseisten tietojen toimittaminen 
osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi 
kohtuutonta vaivaa ja aiheuttaisi 
kohtuutonta hallinnollista rasitusta, 
erityisesti silloin, kun tietoja käsitellään 
pk-yrityksissä, mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 
päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY1

mukaisesti; tai
_____________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, ettei asetuksesta aiheudu pk-yrityksille tarpeetonta 
hallinnollista rasitusta.
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Tarkistus 76

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.

Perustelu

Tässä 7 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset ylittävät niiden käyttämistä koskevat yleiset 
rajoitukset, koska ne koskevat asioita, jotka olisi ratkaistava osana asetuksen tekstiä.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen säilytysaika; d) henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei 
ole mahdollista, tämän ajan 
määrittämiskriteerit;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä käsiteltävänä olevat 
henkilötiedot ja sähköisesti esitetystä 
pyynnöstä sähköinen jäljennös 
käsiteltävänä olevista muista kuin 
kaupallisista tiedoista yhteentoimivassa ja 
jäsennellyssä muodossa, joka 
mahdollistaa niiden myöhemmän käytön. 
Rekisterinpitäjän on tarkistettava 
sellaisen rekisteröidyn henkilöllisyys, joka 
haluaa käyttää tiedonsaantioikeuttaan, 
tämän asetuksen 5–10 artiklassa 
asetetuissa rajoissa.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luottolaitokset, jotka säilyttävät 
tietoja seuraavista syistä, on vapautettava 
tässä artiklassa esitetyistä vaatimuksista:
– riskinhallintaan liittyvät syyt;
– valvontaa ja sääntöjen noudattamista 
koskevien EU:n vaatimusten ja 
kansainvälisten vaatimusten täyttäminen;
– markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät 
syyt.

Tarkistus 80

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, 

Poistetaan.
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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.

Perustelu

Tämä säännös ei toimi käytännössä, kun otetaan huomioon internetin luonne sekä 
mahdollisuus lähettää tietoja eri sivustoille eri puolille maailmaa.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sananvapautta koskevan oikeuden 
käyttämiseksi 80 artiklan mukaisesti;

a) sananvapautta koskevan oikeuden 
käyttämiseksi 80 artiklan mukaisesti tai 
tarjottaessa tietoyhteiskunnan palvelua 
sananvapauden käytön helpottamiseksi;

Perustelu

Komission ehdottama säännös on riittävä tiedotusvälineiden oikeuksien puolustamiseksi 
digitaaliaikana.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;

b) terveydenhuoltoon liittyvistä syistä tai 
kansanterveyteen liittyvää yleistä etua 
koskevista syistä 81 artiklan mukaisesti;
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Perustelu

Rekisteröityjen terveydentilaa koskevien kattavien tietojen säilyttäminen on heidän 
elintärkeiden etujensa mukaista, jotta he saavat parasta mahdollista hoitoa koko elämänsä 
ajan. Oikeutta tulla unohdetuksi ei pitäisi soveltaa silloin, kun tietoja käsitellään 
terveydenhuoltoon liittyvistä syistä 81 artiklan a kohdan mukaisesti.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi; 
jäsenvaltioiden lainsäädännön on oltava 
yleistä etua koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

d) unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan, henkilötietojen tallentamista 
koskevan rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi unionin
lainsäädännön mukaisesti; jäsenvaltioiden 
lainsäädännön on oltava yleistä etua 
koskevan tavoitteen mukainen, 
noudatettava keskeisiltä osin oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja oltava 
tavoiteltuun päämäärään nähden 
oikeasuhteinen;

Tarkistus 84

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;
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c) kriteerit ja edellytykset 4 kohdassa 
tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista varten.

Perustelu

En voi hyväksyä tämän artiklan 9 kohtaa delegoitujen säädösten vuoksi, koska kyseessä on 
säännöksen ymmärtämisen kannalta olennaisten ominaisuuksien sääntely. Jos näiden 
ominaisuuksien käsitteleminen katsotaan tarpeelliseksi, se on tehtävä itse asetuksessa.

Tarkistus 85

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 kohdan 
nojalla, rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle taustalla olevat 1 kohdan 
mukaiset pakottavat perustellut syyt tai 
muussa tapauksessa rekisterinpitäjä ei saa 
enää käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja. Jos vastustus hyväksytään 
2 kohdan nojalla, rekisterinpitäjä ei saa 
enää käyttää tai muutoin käsitellä kyseisiä 
henkilötietoja.

Perustelu

Jos vastustusoikeuteen sisältyy mahdollisuus sille, että rekisterinpitäjä esittää pakottavat ja 
perustellut syyt, en näe syytä sille, että pelkän vastustuksen hyväksymisen olisi aiheutettava 
kyseisessä 3 kohdassa mainitut seuraukset.

Tarkistus 86

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 

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus olla 
joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, 
joka aiheuttaa hänelle kielteisiä 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen 
kielteisellä tavalla ja joka on tehty 
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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.

ainoastaan tai pääosin automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella.

Perustelu

On otettava huomioon, että joistakin profilointitoimista on huomattavaa etua kuluttajille ja 
että ne voivat luoda hyvän perustan hyvälle kuluttajapalvelulle. Profiloinnin laajassa 
määritelmässä ei eroteta rutiininomaista, luonteeltaan myönteistä tietojenkäsittelytoimintaa 
kielteisemmästä profiloinnista. Myönteistä profilointia käytetään usein kuluttajille 
suunnattujen palvelujen räätälöimiseksi tallentamalla heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

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, 
rekisteröityyn voidaan kohdistaa 1 
kohdassa tarkoitetun kaltainen päätös vain 
jos tietojenkäsittely

a) suoritetaan sopimuksen tekemisen tai
täytäntöönpanon yhteydessä, sillä 
edellytyksellä, että rekisteröidyn esittämä 
sopimuksen tekemistä tai 
täytäntöönpanoa koskeva pyyntö on 
täytetty tai että on toteutettu 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi, kuten 
oikeus siihen, että tietojen käsittelyyn 
osallistuu ihminen; tai

a) on hyväksytty unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai

b) on nimenomaisesti hyväksytty unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
vahvistetaan myös asianmukaiset 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi; tai

b) on lainmukaista tämän asetuksen 
6 artiklan 1 kohdan a–f alakohdan 
nojalla.
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c) perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
edellyttäen että 7 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja että asianmukaiset 
takeet on annettu.

Profiloinnista ei saisi aiheutua 
henkilöihin kohdistuvaa syrjintää 
esimerkiksi rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan 
2 kohdan soveltamista.   

(komission tekstin b alakohdasta tulee parlamentin tarkistuksella a alakohta ja sitä 
muutetaan myös)

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Henkilötietojen automaattista 
käsittelyä, jonka tarkoituksena on 
arvioida luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ei saa 
käyttää lasten tunnistamiseen tai 
yksilöimiseen.

Perustelu

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 



AD\930359FI.doc 55/109 PE494.710v02-00

FI

discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 2 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi annettavia 
asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Poistetaan.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten on sisällettävä erityisesti 
säännökset, jotka koskevat ainakin 
käsittelyn tarkoituksia, käsittelyn
tavoitteita ja rekisterinpitäjän 
määrittämistä.

Perustelu

Korkeatasoisen suojan takaamiseksi rajoitusten yhteydessä säädöksessä on myös mainittava 
henkilötietojen käsittelyn tavoitteet.
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Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rekisterinpitäjän vastuu Rekisterinpitäjän vastuuta koskeva 
yleisperiaate

Perustelu

Vastuuta koskeva periaate otetaan implisiittisesti käyttöön asetusehdotuksen 4 luvussa. Se on 
kuitenkin mainittava nimenomaisesti, jotta voidaan taata korkea tietosuojan taso.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä voivat olla erityisesti 
seuraavat:

Perustelu

Näitä toimenpiteitä on parempi edistää hyvinä käytäntöinä erityisesti siksi, että muutoin 
luodaan sääntelyn kannalta epärealistinen velvollisuus.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tietosuojavastaavan nimittäminen 
35 artiklan 1 kohdan nojalla.

e) tietosuojavastaavan nimittäminen 
35 artiklan 1 kohdan nojalla, tai 
velvollisuus hankkia ja säilyttää 
komission määrittelemien 
sertifiointikäytäntöjen mukainen 
sertifiointi.
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Tarkistus 94

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

Poistetaan.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet ja menettelyt uusin tekniikka
ja toteuttamiskustannukset huomioon 
ottaen siten, että käsittely vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Rekisterinpitäjän on sekä 
käsittelykeinojen määrittämisen että itse 
käsittelyn yhteydessä toteutettava 
suoritetun toimenpiteen ja sen tarkoitusten 
kannalta asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt 
paras mahdollinen uusin tekninen 
tietämys ja toteuttamiskustannukset 
huomioon ottaen siten, että käsittely vastaa 
tämän asetuksen vaatimuksia ja takaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
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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 eivät ole kohtuuttomia
tietyn käsittelytarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä, säilytetä eikä 
levitetä 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.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset ja erityisesti eri 
aloilla tai eri tuotteisiin ja palveluihin 
sovellettavat sisäänrakennettua 
tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Perustelu

Tätä asetusehdotusta sovelletaan kaikilla aloilla sekä verkossa että sen ulkopuolella. Ei kuulu 
komission toimivaltaan antaa delegoituja säädöksiä sisäänrakennetusta tietosuojasta, sillä ne 
voisivat vaikuttaa teknologiseen innovointiin. Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilla ja 
Euroopan tietosuojaneuvostolla on paremmat edellytykset puuttua mahdollisiin ongelmiin.
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia koskevat tekniset 
standardit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Tätä asetusehdotusta sovelletaan kaikilla aloilla sekä verkossa että sen ulkopuolella. Ei kuulu 
komission toimivaltaan päättää teknisistä standardeista, jotka voivat vaikuttaa teknologiseen 
innovointiin. Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilla ja Euroopan tietosuojaneuvostolla on 
paremmat edellytykset puuttua mahdollisiin ongelmiin.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

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 
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.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää; 
tai

b) yritykseen, jossa on alle 250 työntekijää, 
jolleivät valvontaviranomaiset luokittele 
yrityksen suorittamia käsittelyjä erittäin 
riskialttiiksi niiden ominaispiirteiden, 
tietojen tyypin tai asianosaisten määrän 
perusteella; tai

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

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.

Perustelu

Mielestäni tässä asetuksessa komissiolle annetut valtuudet ovat kohtuuttomia. Jos valtuudet 
katsotaan välttämättömiksi, niiden sisältö olisi sisällytettävä itse asetukseen.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat kaikista vastuullaan 
tapahtuvista tietojenkäsittelytoimista.

1. Jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
säilytettävä asiakirjat vastuullaan olevien 
käsittelytoimien pääryhmistä.
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Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
velvollisuutta ei sovelleta pk-yrityksiin, 
jotka käsittelevät tietoja ainoastaan 
tavaroiden ja palvelujen myynnin 
aputoimintona.

Perustelu

Tässä yhteydessä on sovellettava "pienet ensin" -periaatetta ja on otettava huomioon pk-
yritykset, joita tämä velvollisuus rasittaisi suuresti. Pk-yrityksissä, joissa 
tietojenkäsittelytoiminnan osuus on enintään 50 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, se 
katsotaan aputoiminnoksi.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – d–e alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
niihin liittyvistä tietoryhmistä;

d) tarvittaessa tiedot henkilötietojen 
siirtämisestä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle, mukaan 
lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai 
kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä 
asianmukaisia takeita koskevat asiakirjat, 
jos kyseessä on 44 artiklan 1 kohdan h 
alakohdassa tarkoitettu siirto;

e) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien ne 
rekisterinpitäjät, joille henkilötietoja 
luovutetaan niiden oikeutettujen etujen 
vuoksi;

e) kuvaus 22 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista mekanismeista.

Perustelu

Järjestöjen, joilla ei ole tietosuojavastaavaa tai riittävää sertifiointia, on otettava käyttöön 
tiukemmat vastuunkantoa koskevat perusteet, mikä tarkoittaa määritellyn kaltaisen mallin 
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käyttöönottoa ja vähimmäisasiakirjojen säilyttämistä laissa edellytetyssä muodossa. 

Tarkistus 105

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.

5. Komissio 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.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi laatia vakiolomakkeet 
1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio laatii vakiolomakkeet 
2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja varten. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän sekä rekisterinpitäjän 
mahdollisen edustajan on pyynnöstä 
tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen 
kanssa sen tehtävien suorittamiseksi, 

1. Rekisterinpitäjän ja tarvittaessa
henkilötietojen käsittelijän sekä 
rekisterinpitäjän mahdollisen edustajan on 
pyynnöstä tehtävä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa sen tehtävien 
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erityisesti antamalla 53 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
sallimalla kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu pääsy.

suorittamiseksi, erityisesti antamalla 
53 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot ja sallimalla kyseisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitettu pääsy.

Perustelu

Tätä 1 kohtaa olisi tarkennettava siten, että henkilötietojen käsittelijä osallistuu yhteistyöhön 
tarvittaessa eikä aina, kuten rekisterinpitäjän on tehtävä.   

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun valvontaviranomainen käyttää 
53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
valtuuksiaan, rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on vastattava 
valvontaviranomaiselle tämän määrittämän 
kohtuullisen ajan kuluessa. Vastauksessa 
on kuvattava toteutetut toimenpiteet ja 
saavutetut tulokset valvontaviranomaisen 
huomautusten pohjalta.

Kun valvontaviranomainen käyttää 
53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
valtuuksiaan, rekisterinpitäjän itse tai 
rekisterinpitäjän edustajan ja 
henkilötietojen käsittelijän on vastattava 
valvontaviranomaiselle tämän määrittämän 
kohtuullisen ajan kuluessa. Vastauksessa 
on kuvattava toteutetut toimenpiteet ja 
saavutetut tulokset valvontaviranomaisen 
huomautusten pohjalta.

Perustelu

Tästä 2 kohdasta puuttuu viittaus edustajaan sellaisia tapauksia varten, joissa 
rekisterinpitäjät sijaitsevat EU:n ulkopuolella.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä koskevat 

Poistetaan.
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kriteerit ja edellytykset, kuten se, mikä on 
uusin tekniikka, eri aloja ja erilaisia 
tietojenkäsittelytilanteita varten, ottaen 
erityisesti huomioon teknologian kehitys 
ja sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevat ratkaisut, paitsi jos 
sovelletaan 4 kohtaa.

Perustelu

Asetusehdotus sisältää paljon delegoituja säädöksiä, mikä ei ole perusteltua. Jos komissio 
hyväksyy käsittelytoimien turvallisuutta koskevia teknisiä toimenpiteitä, ne voivat vaikuttaa 
teknologiseen innovointiin. Lisäksi saman artiklan 4 kohdassa säädetään 
täytäntöönpanosäädösten antamisesta, jotta voidaan tarkentaa 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja 
vaatimuksia.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tarvittaessa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen vaatimusten soveltaminen 
eri tilanteissa, kuten

Poistetaan.

a) henkilötietojen luvattoman saannin 
estämiseksi;
b) henkilötietojen luvattoman 
luovuttamisen, lukemisen, jäljentämisen, 
muuttamisen, poistamisen tai siirtämisen 
estämiseksi;
c) käsittelytoimien lainmukaisuuden 
todentamiseksi.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

tietoturvaloukkaus, joka vaikuttaa 
merkittävästi rekisteröityyn,
rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä sen ilmitulon jälkeen.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
26 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle 
heti, kun se on tullut ilmi.

2. Henkilötietojen käsittelijän on 
26 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla 
ilmoitettava 1 kohdassa mainitusta 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
rekisterinpitäjälle heti, kun se on tullut 
ilmi.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta ei tarvitse 
ilmoittaa, jos rekisterinpitäjä on 
toteuttanut asianmukaiset 
suojaustoimenpiteet ja näitä toimenpiteitä 
on sovellettu henkilötietojen 
turvaloukkauksen kohteena olleisiin 
tietoihin. Tällaisten teknisten 
suojatoimenpiteiden avulla tiedot 
muutetaan sellaiseen muotoon, että ne 
eivät ole sellaisten henkilöiden 
ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä 
tietoihin.
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta

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.

Perustelu

Komission antamat delegoidut säädökset olisi rajoitettava tässä asiassa yhdenmukaistetun 
mallin käyttöönottoon tapauksista ilmoittamista ja virheitä ja tapauksia koskevan rekisterin 
perustamista varten.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
riskejä voi liittyä erityisesti seuraaviin 
käsittelytoimiin:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
riskejä voi liittyä seuraaviin 
käsittelytoimiin:

Perustelu

Ehdotuksen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo käsittelytoimista, joista on laadittava 
vaikutustenarvio, on muotoiltu yleisluontoisesti. Oikeasuhteisuuden periaatteen 
noudattamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi luettelon on oltava kattava. 
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Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisterinpitäjän on pyydettävä 
rekisteröityjen tai näiden edustajien 
näkemyksiä suunnitelluista 
käsittelytoimista, ilman että tämä saa 
vaikuttaa kaupallisten tai yleisten etujen 
suojeluun tai käsittelytoimien 
turvallisuuteen.

Poistetaan.

Perustelu

Vaikuttaa suhteettomalta, että rekisterinpitäjille määritetään alasta riippumatta yleinen 
velvollisuus kuulla rekisteröityjä ennen henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin ja käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun lakisääteiseen 
velvollisuuteen, jonka yhteydessä 
vahvistetaan käsittelytoimia koskevat 
säännöt ja menettelyt ja jota säännellään 
unionin lainsäädännöllä, 1–4 kohtaa ei 
sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot katsovat 
tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen arvioinnin 
ennen käsittelytoimien aloittamista.

5. Jos rekisterinpitäjä on viranomainen tai 
julkishallinnon elin tai jos tietojen 
käsittelijä on jokin muu elin, jonka 
tehtävänä on hoitaa julkisen palvelun 
tehtäviä, ja käsittely perustuu 6 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
lakisääteiseen velvollisuuteen, jonka 
yhteydessä vahvistetaan käsittelytoimia 
koskevat säännöt ja menettelyt ja jota 
säännellään unionin lainsäädännöllä, 1–
4 kohtaa ei sovelleta, paitsi jos jäsenvaltiot 
katsovat tarpeelliseksi toteuttaa tällaisen 
arvioinnin ennen käsittelytoimien 
aloittamista.

Perustelu

Tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia koskevien sääntöjen soveltamisen on perustuttava 
tarjottavan palvelun luonteeseen eikä palvelua tarjoavan elimen luonteeseen. Esimerkiksi 
julkisten palvelujen tarjoaminen annetaan usein yksityisten organisaatioiden tehtäväksi. 
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Julkisten palvelujen tarjoamiseen on sovellettava yhtenäistä lähestymistapaa riippumatta 
siitä, onko kyseisen palvelun tarjoava elin viranomainen vai julkishallinnon elin vai 
organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus tämän palvelun tarjoamisesta.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja edellytykset sellaisia 1 ja 
2 artiklassa tarkoitettuja käsittelytoimia 
varten, joihin todennäköisesti liittyy 
erityisiä riskejä, ja 3 artiklassa 
tarkoitettua arviointia koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien arvioinnin 
laajennettavuutta, todentamista ja 
tarkastamista koskevat edellytykset. Tässä 
yhteydessä komissio harkitsee erityisten 
toimenpiteiden toteuttamista 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten hyväksi.

Poistetaan.

Perustelu

Delegoitujen säädösten antamiselle ei ole tässä yhteydessä perusteita, koska niillä 
säädettäisiin asetuksen kannalta olennaisista seikoista. Mielestäni tässä tapauksessa 
asetuksen soveltamisalaa olisi rajoitettava asianmukaisella tavalla itse asetuksessa.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ennakkohyväksyntä ja 
ennakkokuuleminen

Ennakkokuuleminen

Perustelu

Ehdotuksen 34 artiklan 1 kohta olisi siirrettävä 5 lukuun, jossa käsitellään henkilötietojen 
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siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Näin ollen artiklan otsikkoa on 
muutettava.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksen mukaan joko 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Poistetaan.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on kuultava 
valvontaviranomaista, kun ne 
valmistelevat kansallisen parlamentin 
hyväksyntää varten lainsäädäntöä tai 
tällaiseen lainsäädäntöön perustuvaa 
toimenpidettä, jossa määritellään 
käsittelyn luonne, sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja että erityisesti 

Poistetaan.
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rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvia 
riskejä lievennetään.

Perustelu
Vaikka suhtaudumme myönteisesti siihen, että lainsäädännöllisissä prosesseissa järjestetään 
kuulemisia suunniteltujen säädösten asianmukaisuuden ja laadukkuuden edistämiseksi, 
katsomme kuitenkin, että unionin asetus on paras mahdollinen väline tällaisten 
jäsenvaltioiden lainsäädäntömenettelyihin vaikuttavien säännösten säätämistä varten.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pk-yritysten rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden on 
nimitettävä tietosuojavastaava ainoastaan 
silloin, jos pk-yrityksen keskeinen 
toiminta koskee tietojenkäsittelytoimia, 
jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai 
tarkoituksensa vuoksi edellyttävät 
rekisteröityjen säännöllistä ja 
järjestelmällistä valvontaa.

Perustelu

Tietosuojavastaavan nimeämisen ei pitäisi olla sidoksissa työntekijöiden määrään vaan 
tietojenkäsittelytoimia koskevaan riskiperusteiseen lähestymistapaan sekä sellaisten 
rekisteröityjen määrään, joiden tietoja organisaatiossa käsitellään.
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yritysryhmä voi nimittää vain yhden 
tietosuojavastaavan.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä tai 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden eri ryhmiä edustavat 
yhdistykset ja muut elimet voivat nimittää 
tietosuojavastaavan.

4. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä tai rekisterinpitäjien tai 
henkilötietojen käsittelijöiden eri ryhmiä 
edustavat yhdistykset ja muut elimet voivat 
nimittää tietosuojavastaavan.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
perusteella.

5. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tietosuojavastaavaa 
nimitettäessä otettava huomioon 
ammattipätevyys ja erityisesti 
tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä 
koskeva erityisasiantuntemus sekä 
valmiudet suorittaa 37 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät tiukkojen ammatillisten 
vaatimusten mukaisesti. Tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen taso määräytyy 
etenkin rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittaman tietojenkäsittelyn ja 
käsiteltävien tietojen edellyttämän suojan 
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perusteella.

Perustelu

Vaikka on totta, että tietosuojavaltuutetun on harjoitettava tointaan tiukkojen ammatillisten 
vaatimusten puitteissa (5 kohdan tarkistus), yksi syistä, minkä vuoksi tietosuojavaltuutettu on 
voitava erottaa, on juuri näiden samojen vaatimusten vakava laiminlyönti (katso 7 kohdan 
tarkistus).

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on nimitettävä 
tietosuojavastaava vähintään kahden 
vuoden ajaksi. Tietosuojavastaava 
voidaan nimittää tehtäväänsä uudelleen.
Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia.

7. Tietosuojavastaava voidaan erottaa 
toimestaan vain jos hän ei enää täytä 
tehtäviensä suorittamisen edellyttämiä 
vaatimuksia tai jos hän laiminlyö niitä 
vakavalla tavalla.

Perustelu

Nähdäkseni tämä turvatoimi voi olla ristiriidassa palvelujen hankintaa koskevan vapauden 
kanssa ja vaikuttaa kielteisesti kilpailuun markkinoilla. Sama ajallinen rajoitus liittyy joiltain 
osin työoikeuteen tai virkamiesten henkilöstösääntöihin, mikä voi aiheuttaa ongelmallisia 
tilanteita. Siksi tietosuojavastaavan tehtävään liittyvät turvatoimet ja takeet voidaan järjestää 
toisella tavalla, mutta ei määräämällä tehtävän vähimmäissuoritusaikaa.

Tarkistus 128

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 

Poistetaan.
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rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän keskeisiä tehtäviä koskevat 
kriteerit ja vaatimukset sekä 5 kohdassa 
tarkoitettua tietosuojavastaavan 
ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
annettava tälle henkilöstö, toimitilat, 
varusteet ja muut resurssit, jotka ovat 
tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

3. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän on tuettava tietosuojavastaavaa 
tämän tehtävien suorittamisessa ja 
tarvittaessa annettava tälle henkilöstö, 
toimitilat, varusteet ja muut resurssit, jotka 
ovat tarpeen 37 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien ja tehtävien täyttämistä 
varten.

Perustelu

Tämä artikla on mielestäni laadittu pääasiassa siltä kannalta, että tietosuojavastaavat 
kuuluisivat työnsä tai virkasuhteensa puolesta kyseessä olevaan yritykseen tai toimielimeen, 
mutta artiklan sanamuoto ei kuitenkaan kata riittävällä tavalla tilanteita, joissa tämä tehtävä 
on ulkoistettu palvelusopimusten avulla.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia, sekä 
dokumentoida tämä toiminta ja saadut 
vastaukset;

a) antaa rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat niiden tämän 
asetuksen mukaisia velvollisuuksia;
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Tarkistus 131

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, 
toimivaltuuksia ja resursseja koskevat 
kriteerit ja vaatimukset.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
sertifiointia ja tietosuojavastaavan asemaa 
koskevat kriteerit ja vaatimukset.

Perustelu

Komission olisi keskityttävä tähän liittyvässä työssään tietosuojavastaavien sertifiointiin ja 
asemaan, jotta tätä tehtävää hoitaisivat sen käytössä ollessa henkilöt, joilla on riittävät 
valmiudet ja asiaankuuluvat takeet.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kuluttajan oikeuksien 
kunnioittaminen;

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa.

1. Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
tietosuojaa koskevien 
sertifiointipolitiikkojen sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa erityisesti unionin tasolla, 
jotta rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden tarjoaman tietosuojan tasoa. 
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Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointimekanismit edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista, 
tietojenkäsittelyn eri sektorien ja erilaisten 
käsittelytoimien erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Nämä tietosuojaa koskevat 
sertifiointipolitiikat edistävät tämän 
asetuksen asianmukaista soveltamista ja 
tässä asetuksessa käsiteltyjen toimintojen 
ja etujen hankkimista, tietojenkäsittelyn 
eri sektorien ja erilaisten käsittelytoimien 
erityispiirteet huomioon ottaen.

Unionin tasolla laadittavien 
sertifiointipolitiikkojen suunnittelu 
tapahtuu Euroopan 
tietosuojaneuvostossa, ja suunnitteluun 
osallistuvat muut asiaankuuluvat toimijat. 
Komissio hyväksyy virallisesti laaditut 
sertifiointipolitiikat. Näissä politiikoissa 
keskitytään toimielinten lisäksi erityisesti 
asiaankuuluviin toimijoihin.
Sertifiointipolitiikoissa huomioidaan eri 
toimialojen toimijoiden erityistarpeet 
ottamalla erityisesti huomioon 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten tarpeet sekä tarve pitää näiden 
politiikkojen kustannukset kurissa, jotta 
niistä voi tulla tehokas väline. 
Sertifiointien hankinnalla, uudistamisella 
ja menettämisellä on tässä asetuksessa 
määritellyt seuraukset.

Perustelu

Sertifioinnit on järjestettävä sellaisen tinkimättömän valmiuksia vahvistavan menettelyn 
avulla, jolla on oma asemansa ja jonka puitteissa voidaan suorittaa toimenpiteitä. Tietyissä 
tapauksissa sertifioinnit on uudistettava ja saatettava ajan tasalle. Ne on voitava peruuttaa 
sellaisten vakavien laiminlyöntien seurauksena, jotka eivät puolla sertifioinnin säilyttämistä. 
Peruuttamisen seurauksena sertifioinnit tarjoamat edut on poistettava välittömästi.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Ennakkohyväksyntä

Tapauksen mukaan joko rekisterinpitäjän 
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tai henkilötietojen käsittelijän on saatava 
valvontaviranomaiselta ennen 
henkilötietojen käsittelyä 
ennakkohyväksyntä sen varmistamiseksi, 
että suunniteltu käsittely on tämän 
asetuksen mukaista ja erityisesti siitä 
rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseksi, jos 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä hyväksyy 42 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuslausekkeita tai ei anna 
asianmukaisia takeita 42 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa oikeudellisesti 
sitovassa asiakirjassa siltä osin kuin on 
kyse henkilötietojen siirrosta kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erillistä lupaa.

1. Siirto voidaan toteuttaa, jos komissio on 
päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai kyseinen kansainvälinen järjestö 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason. 
Tällaiselle siirrolle ei tarvita erityistä
lupaa.

Perustelu

Tämän säännöksen 1 kohdassa käytetään ilmaisua "erillistä lupaa", joka antaa ymmärtää, 
että siirtoa varten tarvitaan alustava lupa, vaikka tietosuojan taso olisi jo luokiteltu 
riittäväksi. Emme ole samaa mieltä. Riittävyyden toteamista koskevien päätösten 
tarkoituksena on juuri mahdollistaa siirtojen suorittaminen ilman erityistä etukäteen 
annettavaa lupaa. Tämän vuoksi ehdotan sanamuodon muuttamista siten, että "erillistä 
lupaa" korvataan sanamuodolla "erityistä lupaa".



AD\930359FI.doc 77/109 PE494.710v02-00

FI

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kansainvälinen 
järjestö tarjoaa 2 kohdassa tarkoitetun 
riittävän tietosuojan tason. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio voi päättää, että kolmas maa 
tai kolmannen maan alue tai 
tietojenkäsittelyn sektori tai kansainvälinen 
järjestö tarjoaa 2 kohdassa tarkoitetun 
riittävän tietosuojan tason. 

Perustelu

Komission päätöksiä ei pitäisi hyväksyä ainoastaan tarkastelumenettelyä noudattaen. Lisäksi
Euroopan tietosuojaneuvostoa olisi kuultava tässä yhteydessä.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio päättää 5 kohdan nojalla 
kieltää kaikki henkilötietojen siirrot 
kolmanteen maahan tai kyseisen 
kolmannen maan alueelle tai 
tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle, tämä päätös ei 
rajoita 42–44 artiklan soveltamista. 
Komissio aloittaa sopivalla hetkellä 
neuvottelut kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön kanssa 5 kohdan 
mukaisesti tehdystä päätöksestä 
aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi.

6. Jos komissio päättää 5 kohdan nojalla 
rajoittaa 42–44 artiklan mukaisesti kaikki 
henkilötietojen siirrot kolmanteen maahan 
tai kyseisen kolmannen maan alueelle tai 
tietojenkäsittelyn sektorille tai 
kansainväliselle järjestölle. Komissio 
aloittaa sopivalla hetkellä neuvottelut 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön kanssa 5 kohdan mukaisesti 
tehdystä päätöksestä aiheutuneen tilanteen 
korjaamiseksi.

Perustelu

Kieltämistä koskevaa sanamuotoa olisi muutettava siten, että käytetään ilmaisua 
"rajoitetaan".
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Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
41 artiklan nojalla, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
41 artiklan nojalla tai jos komissio on 
todennut, että jokin kolmas maa tai jokin 
alue tai tietojenkäsittelyn sektori 
kolmannessa maassa tai jokin 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa riittävän 
tasoista tietosuojaa, rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi siirtää 
henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle vain jos 
kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on antanut oikeudellisesti 
sitovassa välineessä asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja, ja 
tarvittaessa vaikutustenarvioinnin 
perusteella, jos rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on varmistanut, 
että tietojen vastaanottaja kolmannessa 
maassa noudattaa korkeatasoisia 
tietosuojavaatimuksia.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yrityksiä koskevat sitovat säännöt 
hyväksyvä valvontaviranomainen asiassa 
on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
viranomainen.

Perustelu

Tietosuojaryhmä on ottanut käyttöön yritystä koskevien sitovien sääntöjen vastavuoroisen 
tunnustamisen järjestelmän (WP 107, 14. huhtikuuta 2005, ja henkilötietojen käsittelijöistä 
WP 195, 6. kesäkuuta 2012). Vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä on sisällytettävä 
tähän asetukseen. Toimivaltaisen viranomaisen nimittämisperusteena olisi oltava tämän 
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asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätoimipaikka.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) siirto on tarpeen yleistä etua koskevan 
tärkeän syyn vuoksi; tai

d) siirto on tarpeen yleistä etua koskevan 
tärkeän syyn vuoksi, esimerkiksi kun on 
kyse kansainvälisistä tiedonsiirroista 
kilpailuviranomaisten tai vero- tai 
tullihallintojen tai rahoitusalan 
valvontaviranomaisten tai sosiaaliturva-
alan toimivaltaisten viranomaisten välillä 
taikka tiedonsiirroista rikosten 
torjumisesta, tutkimisesta, selvittämisestä 
ja syytteeseenpanosta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille; tai

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siirto on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

e) siirto on tarpeen oikeusvaateen tai 
hallinnollisen vaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

Perustelu

Mielestäni myös hallinnolliset vaateet olisi sisällytettävä tähän alakohtaan, koska ne ovat 
monissa tapauksissa ensimmäinen keino henkilökohtaisten oikeuksien harjoittamiseksi ja 
puolustamiseksi.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
tärkeät julkista etua koskevat syyt sekä 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja 
asianmukaisia takeita koskevat kriteerit ja 
vaatimukset.

Poistetaan.

Perustelu

Mielestäni 7 kohdassa säädetty valta antaa delegoituja säädöksiä on kohtuuton, koska 
kyseessä ovat asetuksen kannalta olennaiset seikat, jotka eivät liity ainoastaan 
täytäntöönpanoon. Jos tähän artiklaan sisältyviä sääntöjä koskevien olennaisten seikkojen 
täydentämisen katsotaan olevan tarpeen, se olisi tehtävä tässä kohdassa.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaviranomainen hoitaa
tehtäviään ja käyttää sille annettuja 
valtuuksia täysin riippumattomasti.

1. Valvontaviranomaiset hoitavat
tehtäviään ja käyttävät niille annettuja 
valtuuksia täysin riippumattomasti.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaviranomaisen jäsenet eivät 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota 
ohjeita miltään taholta.

2. Valvontaviranomaisten jäsenet eivät 
tehtäviään hoitaessaan pyydä eivätkä ota 
ohjeita miltään taholta.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiselle osoitetaan riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 
tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sisäisen toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisille osoitetaan riittävät 
tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, 
tilat ja infrastruktuuri, jotka ovat tarpeen 
tehtävien suorittamiseksi ja valtuuksien 
käyttämiseksi tehokkaasti, mukaan lukien 
tehtävät, jotka liittyvät keskinäiseen 
avunantoon, yhteistyöhön ja 
osallistumiseen Euroopan 
tietosuojaneuvoston toimintaan.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaisella on oma 
henkilöstö, jonka nimittämisestä ja 
valvonnasta vastaa valvontaviranomaisen 
päällikkö.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sisäisen toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisilla on oma henkilöstö, 
jonka nimittämisestä ja valvonnasta vastaa 
valvontaviranomaisen päällikkö.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontaviranomaiseen sovelletaan 
varainhoidon valvontaa, joka ei vaikuta sen 
riippumattomuuteen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että valvontaviranomaisella
on erillinen vuotuinen talousarvio. 
Talousarvio on julkistettava.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sisäisen toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisiin sovelletaan 
varainhoidon valvontaa, joka ei vaikuta 
niiden riippumattomuuteen. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava sisäisen 
toimivaltajakonsa mukaisesti, että 
valvontaviranomaisilla on erillinen 
vuotuinen talousarvio. Talousarvio on 
julkistettava.
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Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen jäsenet nimittää joko 
jäsenvaltion parlamentti tai hallitus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
valvontaviranomaisen tai
valvontaviranomaisten jäsenet nimittävät 
joko jäsenvaltion parlamentti tai 
hallituksen elimet.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenen tehtävät päättyvät toimikauden 
päättyessä tai kun hän eroaa tai kun hänet 
erotetaan 5 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenen tehtävät päättyvät toimikauden 
päättyessä tai tehtävän hoitamiseen 
liittyvän kykenemättömyyden, 
sopimattomuuden, eroamisen, 
erottamisen, tahallisesta rikoksesta 
annetun tuomion tai pakollisen eläkkeelle 
jäämisen seurauksena.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallinen tuomioistuin voi erottaa 
jäsenen tai lakkauttaa tältä oikeuden 
eläkkeeseen tai muihin vastaaviin 
etuuksiin, jos hän ei enää täytä niitä 
vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä 
edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan virheeseen.

4. Jäsenen nimittänyt elin voi erottaa 
jäsenen, jos hän ei enää täytä niitä 
vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä 
edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt 
vakavaan laiminlyöntiin tehtäväänsä 
liittyvien velvollisuuksien yhteydessä.
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Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvontaviranomaisen perustamisesta ja 
asemasta;

a) valvontaviranomaisten perustamisesta 
ja asemasta;

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvontaviranomaisen jäsenten 
tehtävien hoitamiseen tarvittavasta 
pätevyydestä, kokemuksesta ja 
ammattitaidosta;

b) valvontaviranomaisten jäsenten 
tehtävien hoitamiseen tarvittavasta 
pätevyydestä, kokemuksesta ja 
ammattitaidosta;

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valvontaviranomaisen jäsenten 
nimittämiseen sovellettavista säännöistä ja 
menettelyistä sekä tehtävien hoitamisen 
kanssa yhteensopimatonta toimintaa tai 
ammattia koskevista säännöistä;

c) valvontaviranomaisten jäsenten 
nimittämiseen sovellettavista säännöistä ja 
menettelyistä sekä tehtävien hoitamisen 
kanssa yhteensopimatonta toimintaa tai 
ammattia koskevista säännöistä;

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) valvontaviranomaisen jäsenten 
toimikauden kestosta, jonka on oltava 
vähintään neljä vuotta, lukuun ottamatta 

d) valvontaviranomaisten jäsenten 
toimikauden kestosta, jonka on oltava 
vähintään neljä vuotta, lukuun ottamatta 



PE494.710v02-00 84/109 AD\930359FI.doc

FI

ensimmäistä nimitystä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, jolloin osa jäsenistä 
voidaan nimittää tehtävään lyhyemmäksi 
ajaksi, jos tämä on tarpeen 
valvontaviranomaisen riippumattomuuden 
suojaamiseksi porrastetun 
nimittämismenettelyn avulla;

ensimmäistä nimitystä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, jolloin osa jäsenistä 
voidaan nimittää tehtävään lyhyemmäksi 
ajaksi, jos tämä on tarpeen 
valvontaviranomaisten
riippumattomuuden suojaamiseksi 
porrastetun nimittämismenettelyn avulla;

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siitä, voidaanko valvontaviranomaisen
jäsenet nimetä uudeksi toimikaudeksi;

e) siitä, voidaanko valvontaviranomaisten
jäsenet nimittää uudeksi toimikaudeksi;

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) valvontaviranomaisen jäsenten ja 
henkilöstön tehtäviä koskevista säännöistä 
ja yhteisistä edellytyksistä;

f) valvontaviranomaisten jäsenten ja 
henkilöstön tehtäviä koskevista säännöistä 
ja yhteisistä edellytyksistä;

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) valvontaviranomaisen jäsenten 
tehtävien päättymistä koskevista säännöistä 
ja menettelyistä, mukaan lukien tapaukset, 
joissa jäsen ei enää täytä tehtävien 
suorittamiseen tarvittavia edellytyksiä tai 
on syyllistynyt vakavaan virheeseen.

g) valvontaviranomaisten jäsenten 
tehtävien päättymistä koskevista säännöistä 
ja menettelyistä, mukaan lukien tapaukset, 
joissa jäsen ei enää täytä tehtävien 
suorittamiseen tarvittavia edellytyksiä tai 
on syyllistynyt vakavaan virheeseen.
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Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaisen jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Valvontaviranomaisten jäsenillä ja 
henkilöstöllä on sekä toimikautensa aikana 
että sen jälkeen velvollisuus pitää salassa 
kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos rekisteröity tai 73 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu rekisteröity elin, 
järjestö tai yhdistys tekee valituksen, 
toimivaltainen valvontaviranomainen on 
sen jäsenvaltion valvontaviranomainen, 
jossa valitus on tehty. 

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan 
unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän 
toimipaikassa, ja kyseinen rekisterinpitäjä 
tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan 
valvontaviranomaisella on toimivalta 
valvoa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän käsittelytoimintaa kaikissa 

2. Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on sijoittautunut useampaan kuin 
yhteen jäsenvaltioon, niin päätoimipaikan 
jäsenvaltion valvontaviranomaisella on 
toimivalta valvoa rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
käsittelytoimintaa ja tämän päätöksen 
nojalla hyväksyttyjä päätöksiä kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
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jäsenvaltioissa, tämän asetuksen VII 
luvun säännösten soveltamista 
kuitenkaan rajoittamatta.

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on 
toimittava yhteistyössä muiden 
valvontaviranomaisten ja komission 
kanssa tämän asetuksen VII luvun 
säännösten mukaisesti.
Mikä tahansa valvontaviranomainen voi 
tapauksissa, joissa asetuksen 
soveltamisesta ei päästä yksimielisyyteen, 
pyytää Euroopan tietosuojaneuvoston 
lausuntoa. 

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä ja, 
jos rekisteröity on tehnyt valituksen tälle 
valvontaviranomaiselle, ilmoittaa 
rekisteröidylle tutkimusten tuloksesta 
kohtuullisen ajan kuluessa;

d) suorittaa tutkimuksia omasta 
aloitteestaan tai valituksen perusteella tai 
toisen valvontaviranomaisen pyynnöstä tai 
poliisille tehdyn rikosilmoituksen 
perusteella ja, jos rekisteröity on tehnyt 
valituksen tälle valvontaviranomaiselle, 
ilmoittaa rekisteröidylle tutkimusten 
tuloksesta kohtuullisen ajan kuluessa;

Perustelu

Tässä alakohdassa olisi käsiteltävä poliisille tehtyä rikosilmoitusta yhtenä mahdollisena 
tutkimusten käynnistämisen perusteena, jos poliisin toiminnan yhteydessä käy ilmi 
asiaankuuluvia seikkoja, jotka voivat muodostaa yksityisyydensuojaa koskevan loukkauksen.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) koordinoi sertifiointipolitiikkoja 
alueellaan 39 artiklan säännösten 
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mukaisesti;

Perustelu

Sertifiointipolitiikkojen vahvistamista olisi korostettava, joten on tärkeää viitata 
valvontaviranomaisen tai -viranomaisten valtuuksiin näiden politiikkojen osalta.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) suorittaa tarkastuksia tai laatii 
tarkastussuunnitelmia, jotka koskevat 
henkilötietojen suojaa.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen valvontaviranomaisen on 
laadittava vuosittain toimintakertomus. 
Kertomus esitetään kansalliselle
parlamentille ja toimitetaan yleisön, 
komission ja Euroopan tietosuojaneuvoston 
saataville.

Jokaisen valvontaviranomaisen on 
laadittava vuosittain toimintakertomus. 
Kertomus esitetään asiasta vastaavalle 
parlamentille ja/tai muille kansallisessa 
lainsäädännössä nimetyille viranomaisille
ja toimitetaan yleisön, komission ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston saataville.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että ehdotus kattaa myös sellaiset maat, joiden alueella on 
useampi kuin yksi valvontaviranomainen.
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Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja esitettävä 
perustelut. Siinä tapauksessa 
toimenpideluonnoksen hyväksymisestä on 
pidättäydyttävä vielä yhden kuukauden 
ajan.

4. Jos valvontaviranomainen ei aio 
noudattaa komission lausuntoa, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa ja esitettävä 
perustelut. 

Perustelu

Lisäaika vaikuttaa kohtuuttomalta.

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 87 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Näiden toimenpiteiden 
voimassaoloaika ei saa olla enempää kuin 
12 kuukautta.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä komission oikeus vaikuttaa valvontaviranomaisten riippumattomuuteen. 
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Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) antaa ehdotuksen eurooppalaisen 
sertifiointipolitiikan perusteista ja seuraa 
ja arvioi niitä sekä toimittaa saadut 
tulokset komissiolle. 

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa. Toinen 
varapuheenjohtajista on Euroopan 
tietosuojavaltuutettu, paitsi jos tämä on 
valittu puheenjohtajaksi.

1. Euroopan tietosuojaneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa.

Perustelu

Ei ole mitään perusteltua syytä sille, että Euroopan tietosuojavaltuutetulla olisi mitä tahansa 
muuta valvontaviranomaista suurempi oikeus pitää itsellään pysyvästi varapuheenjohtajuutta.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus minkä tahansa jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että hänen henkilötietojensa 
käsittelyssä ei ole noudatettu tämän 
asetuksen säännöksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai 

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus sen jäsenvaltion 
valvontaviranomaiselle, jossa 
rekisteröidyllä on vakituinen 
asuinpaikkansa tai jossa sijaitsee 
rekisterinpitäjän päätoimipaikka, jos 
rekisteröity katsoo, että hänen 
henkilötietojensa käsittelyssä ei ole 
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oikeussuojakeinoja. noudatettu tämän asetuksen säännöksiä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja.

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä on 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta 
oikeus tehdä valitus minkä tahansa 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jos 
se katsoo, että on tapahtunut 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Poistetaan.

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus 
oikeussuojakeinoihin, joilla
valvontaviranomainen voidaan velvoittaa 
käsittelemään valitus, ellei 
valvontaviranomainen ole tehnyt 
rekisteröidyn oikeuksien suojaamista 
koskevaa päätöstä tai ilmoittanut 
rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa 
valituksen etenemisestä tai ratkaisustaan 
52 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

2. Jos valvontaviranomainen ei ole 
ilmoittanut rekisteröidylle valituksen 
käsittelystä kolmen kuukauden kuluessa 
valituksen jättämisestä, pyyntö katsotaan 
hylätyksi. Lisäksi pyyntö katsotaan 
hylätyksi, jos valvontaviranomainen ei ole 
antanut lopullista ratkaisua valituksesta 
kuuden kuukauden kuluessa valituksen 
jättämisestä.

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on määriteltävä valituksiin liittyvien päätösten tekemistä 
koskeva enimmäisaika, jonka määrittelemme kuudeksi kuukaudeksi. Pidempää määräaikaa 
voitaisiin harkita poikkeuksellisia tapauksia varten. Valitusten osalta on kuitenkin säädettävä 
myös enimmäisaika, jonka kuluessa rekisteröidylle on ilmoitettava valituksen käsittelystä. Jos 
tämä enimmäisaika ylitetään, sen on tarkoitettava valituksen hylkäämistä.
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Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröity, jota koskee muun kuin 
hänen asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaisen tekemä päätös, voi 
pyytää asuinjäsenvaltionsa 
valvontaviranomaista aloittamaan 
puolestaan oikeudelliset menettelyt toisen 
jäsenvaltion toimivaltaista 
valvontaviranomaista vastaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä mahdollisuus ei tuo lisäarvoa kansalaisille ja vaarantaa valvontaviranomaisten 
moitteettoman yhteistyön yhdenmukaisuusmekanismin yhteydessä.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 58 artiklassa tarkoitetussa 
yhdenmukaisuusmekanismissa on vireillä 
menettely, joka koskee samaa 
toimenpidettä, päätöstä tai käytännettä, 
tuomioistuin voi keskeyttää sille esitetyn 
kanteen käsittelyn, paitsi jos rekisteröidyn 
oikeuksien suojelu edellyttää kiireellistä 
käsittelyä eikä ole mahdollista odottaa 
yhdenmukaisuusmekanismissa vireillä 
olevan menettelyn tulosta.

3. Jos 58 artiklassa tarkoitetussa 
yhdenmukaisuusmekanismissa on vireillä 
menettely, joka koskee samaa 
toimenpidettä, päätöstä tai käytännettä, 
tuomioistuin voi keskeyttää sille esitetyn 
kanteen käsittelyn jonkin osapuolen 
pyynnöstä ja kaikkia osapuolia 
kuultuaan, paitsi jos rekisteröidyn 
oikeuksien suojelu edellyttää kiireellistä 
käsittelyä eikä ole mahdollista odottaa 
yhdenmukaisuusmekanismissa vireillä 
olevan menettelyn tulosta.

Perustelu

Käsittely olisi keskeytettävä ainoastaan jonkin osapuolen pyynnöstä ja kaikkien osapuolten 
kuulemisen jälkeen, koska se on tällaiseen käsittelyyn parhaiten soveltuva ratkaisu.



PE494.710v02-00 92/109 AD\930359FI.doc

FI

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla elimellä, järjestöllä tai 
yhdistyksellä on oikeus käyttää 74 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia 
yhden tai useamman rekisteröidyn 
puolesta.

Poistetaan.

Perustelu

Tällaiselle järjestelylle ei ole käytännön tarvetta.

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, kukin rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä.

2. Jos käsittelyyn on osallistunut useampi 
kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä, kukin rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä on 
yhteisvastuullisesti vastuussa korvauksen 
koko määrästä. Yhteisvastuutapauksissa 
sellainen henkilötietojen käsittelijä, joka 
on korvannut rekisteröidylle aiheutuneen 
vahingon, voi hakea muutosta saadakseen 
rekisterinpitäjältä korvausta, jos 
henkilötietojen käsittelijä on toiminut 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
oikeudellisen asiakirjan mukaisesti.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

1. 51 artiklan 2 kohdan nojalla 
toimivaltaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti.

Tarkistus 177

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, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Hallinnollisen 
sakon määrä vahvistetaan ottaen muiden 
seikkojen ohella huomioon

a) rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto, 
b) kyseisten tietojen arkaluonteisuus, 
c) rikkomisen tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus, 
d) yhteistyöhalukkuus tai kieltäytyminen 
yhteistyöstä täytäntöönpanon valvonnan 
aikana tai tämän valvonnan estäminen,
e) toimenpiteet, jotka luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö on toteuttanut 
varmistaakseen asiaankuuluvien 
velvoitteiden täyttämisen,
f) rikkomisesta aiheutuneen haitan tai 
riskin vakavuus,
g) luonnollisen tai oikeushenkilön 
vastuun aste ja kyseisen henkilön 
mahdolliset aiemmat rikkomiset,
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h) edellä 23 artiklan mukaisesti toteutetut 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja 
menettelyt sekä yhteistyöhalukkuus 
valvontaviranomaisen kanssa rikkomisen 
korjaamiseksi.

(Komission tekstin 2 kohdan osasta tulee parlamentin tarkistuksella a, c, g ja h alakohta)

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valvontaviranomainen voi antaa 
kirjallisen varoituksen ja jättää 
seuraamuksen määräämättä.
Valvontaviranomainen voi määrätä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, jos kyse 
on toistuvista ja tahallisista rikkomisista, 
tai jos kyseessä on yritys, enintään 
2 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Perustelu

On säilytettävä valvontaviranomaisen määräämiä sakkoja koskeva enimmäismäärä, joka voi 
olla enintään miljoona euroa ja yritysten kohdalla enintään 2 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. On joka tapauksessa säilytettävä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettu valvontaviranomaisten riippumattomuus. 
Lisäksi yhdenmukaisuusmekanismi ja etenkin 58 artiklan 3 ja 4 kohta voivat edistää 
yhtenäistä politiikkaa unionissa hallinnollisten seuraamusten alalla. 

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta – a–b alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö käsittelee 
henkilötietoja ilman kaupallista intressiä; 
tai

a) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, on valmis 
tekemään yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa sellaisten
korjaavien toimenpiteiden käyttöön 
ottamiseksi, jotka mahdollistavat 
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vastaavien rikkomusten estämisen 
tulevaisuudessa. Tässä kohdassa mainittu 
yhteistyö määritellään 
valvontaviranomaisen allekirjoittamissa 
lopullisissa sitoumuksissa. Yhteistyön 
suorittamatta jättämisestä asianmukaisesti 
akkreditoidun valvontaviranomaisen 
kanssa kuuden kuukauden kuluessa 
tapahtuman alkamisesta seuraa vastaavien 
sakkojen määrääminen, jotka olisi määrätty 
alun perin.

b) yritys tai järjestö, jonka palveluksessa 
on alle 250 työntekijää, käsittelee 
henkilötietoja ainoastaan pääasiallisen 
toimintansa aputoimintona.

b) julkishallinto tekee yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa sellaisten 
toimenpiteiden määrittelemiseksi, jotka 
mahdollistavat vastaavien rikkomusten 
estämisen tulevaisuudessa. Tässä 
kohdassa mainittu yhteistyö määritellään 
kyseessä olevan hallintoelimen tekemissä 
sopimuksissa tai hyväksymissä 
päätöslauselmissa, joissa viitataan 
suoritettavien toimenpiteiden alkuperään. 
Yhteistyön suorittamatta jättämisestä 
asianmukaisesti akkreditoidun 
valvontaviranomaisen kanssa vuoden 
kuluessa tapahtuman alkamisesta seuraa 
vastaavien sakkojen määrääminen, jotka 
olisi määrätty alun perin.
Tässä artiklassa laiminlyöntiin liittyvistä 
rikkomuksista seuranneet yksiselitteisiä 
seuraamuksia koskevat aiemmat 
tapaukset perutaan seuraavien 
määräaikojen kuluessa: 
kaksi vuotta, jos seuraamuksista aiheutuu 
sakkoa enintään 250 000 euroa tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta; neljä vuotta, jos 
seuraamuksista aiheutuu sakkoa enintään 
500 000 euroa tai jos kyseessä on yritys, 
enintään 1 prosentti sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta; kuusi 
vuotta, jos seuraamuksista aiheutuu 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta. 
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Tässä artiklassa vakavaan laiminlyöntiin 
liittyvistä tai tahallisista rikkomuksista 
seuranneet yksiselitteisiä seuraamuksia 
koskevat aiemmat tapaukset perutaan 
seuraavien määräaikojen kuluessa:
kaksi vuotta, jos seuraamuksista aiheutuu 
sakkoa enintään 250 000 euroa tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta; kymmenen vuotta, jos 
seuraamuksista aiheutuu sakkoa enintään 
500 000 euroa tai jos kyseessä on yritys, 
enintään 1 prosentti sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta; 
viisitoista vuotta, jos seuraamuksista 
aiheutuu sakkoa enintään 1 000 000 
euroa tai jos kyseessä on yritys, enintään 
2 prosenttia sen vuotuisesta 
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

(Komission tekstin b alakohdasta tulee parlamentin tarkistuksella a alakohta)

Perustelu

Tarkistuksessa on kyse laajemman vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan luettelon käyttöön 
ottamisesta keskittymällä erityisesti tulevien rikkomusten estämiseen perustuvaan strategiaan. 
Pääosassa vaihtoehtoisista seuraamuksista pyritään sopimaan keinoista, joilla tulevia 
rikkomuksia voitaisiin estää. Korjaavat toimenpiteet esitetään selvästi valvontaviranomaisten 
allekirjoittamissa sopimuksissa tai kyseessä olevan hallintoelimen hyväksymissä säädöksissä 
ja ratkaisuissa.

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 4–7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 250 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 0,5 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:

Poistetaan.

a) ei perusta menettelyjä rekisteröityjen 
esittämiä pyyntöjä varten tai ei vastaa 
viipymättä tai vaaditussa muodossa 



AD\930359FI.doc 97/109 PE494.710v02-00

FI

rekisteröityjen 12 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla esittämiin pyyntöihin; 
b) perii 12 artiklan 4 kohdan vastaisesti 
maksun tiedoista tai rekisteröityjen 
pyyntöihin vastaamisesta.
5. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 500 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 1 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:
a) ei anna rekisteröidylle 11 artiklan, 
12 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 
nojalla tietoja tai antaa puutteellisia 
tietoja tai ei anna tietoja riittävän 
läpinäkyvästi;
b) ei anna rekisteröidylle pääsyä tai ei 
oikaise henkilötietoja 15 ja 16 artiklan 
nojalla tai ei toimita 13 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tietoja tietojen 
vastaanottajalle;
c) ei noudata oikeutta tulla unohdetuksi 
tai poistaa tiedot, tai jättää toteuttamatta 
mekanismit määräaikojen noudattamisen 
varmistamiseksi, tai ei toteuta kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla 
kolmansille osapuolille ilmoitetaan 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa 
17 artiklan nojalla kaikki linkit 
henkilötietoihin tai niiden kopiot tai 
jäljennökset;
d) ei toimita jäljennöstä henkilötiedoista 
sähköisessä muodossa tai estää 
18 artiklan vastaisesti rekisteröityä 
siirtämästä henkilötietonsa toiseen 
sovellukseen;
e) ei määritä 24 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueita 
lainkaan tai ei määritä niitä riittävästi;
f) ei säilytä 28 artiklassa, 31 artiklan 
4 kohdassa tai 44 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja tai ei säilytä niitä 
riittävässä määrin;
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g) ei noudata tapauksissa, joihin ei liity 
erityisiä tietoryhmiä, 80, 82 ja 83 artiklan 
mukaisesti sääntöjä, jotka koskevat 
sananvapautta tai työntekijän 
henkilötietojen käsittelyä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
suoritettavan käsittelyn edellytyksiä.

6. Valvontaviranomaisen on määrättävä 
sakkoa enintään 1 000 000 euroa, tai jos 
kyseessä on yritys, enintään 2 prosenttia 
sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta, jokaiselle joka tahallaan 
tai tuottamuksesta:
a) käsittelee henkilötietoja ilman mitään 
tai ilman riittävää oikeusperustaa tai ei 
noudata 6–8 artiklassa säädettyjä 
suostumusta koskevia edellytyksiä;
b) käsittelee erityisiä tietoryhmiä 9 ja 
81 artiklan vastaisesti;
c) ei noudata henkilötietojen käsittelyn 
vastustamista tai 19 artiklassa säädettyä 
vaatimusta; 
d) ei noudata 20 artiklassa säädettyjä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä 
koskevia edellytyksiä;
e) ei vahvista sisäisiä menettelyjä tai ei 
toteuta tarvittavia toimenpiteitä sääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi ja sen 
osoittamiseksi 22, 23 ja 30 artiklan 
mukaisesti;
f) ei nimitä edustajaa 25 artiklan 
mukaisesti; 
g) käsittelee henkilötietoja tai antaa 
ohjeita henkilötietojen käsittelemiseksi 
niiden velvoitteiden vastaisesti, jotka 
koskevat rekisterinpitäjän lukuun 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
26 ja 27 artiklan mukaisesti;
h) ei anna hälytystä henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen vuoksi tai ei 
ilmoita siitä tai ei ilmoita 
tietoturvaloukkauksesta oikea-aikaisesti 
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tai kokonaan valvontaviranomaiselle tai 
rekisteröidylle 31 ja 32 artiklan 
mukaisesti;
i) ei laadi tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia 33 artiklan 
mukaisesti tai käsittelee henkilötietoja 
ilman 34 artiklassa säädettyä 
valvontaviranomaisen 
ennakkohyväksyntää tai -kuulemista;
j) ei nimitä tietosuojavastaavaa tai 
varmista edellytyksiä 35–37 artiklassa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;
k) käyttää väärin 39 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojasinettejä tai 
-merkkejä;
l) toteuttaa tiedonsiirtoja tai antaa ohjeita 
sellaisten tiedonsiirtojen toteuttamiseksi 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, joita varten ei ole tehty 
tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä 
tai annettu asianmukaisia takeita tai 40–
44 artiklan mukaista poikkeusta;
m) ei noudata valvontaviranomaisen 
53 artiklan 1 kohdan nojalla antamaa 
määräystä tai väliaikaista tai lopullista 
käsittelykieltoa tai tietovirtojen 
keskeyttämismääräystä;
n) ei noudata velvollisuutta avustaa 
valvontaviranomaista tai vastata tai antaa 
sille tarvittavat tiedot tai sallia sen pääsy 
tiloihin 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan, 
34 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
o) ei noudata 84 artiklassa säädettyjä 
salassapitovelvollisuuden takaamista 
koskevia sääntöjä.
7. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa päivitetään 4–
6 artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten 
sakkojen määrä 2 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit huomioon ottaen.
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Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai 
taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten toteutettua 
henkilötietojen käsittelyä varten 
poikkeuksista ja vapautuksista II luvussa 
säädetyistä yleisistä periaatteista, 
III luvussa säädetyistä rekisteröidyn 
oikeuksista, IV luvussa säädetyistä 
rekisterinpitäjää ja henkilötietojen 
käsittelijää koskevista säännöistä, 
V luvussa säädetyistä henkilötietojen 
siirtoa kolmansiin maihin ja 
kansainvälisille järjestöille koskevista 
säännöistä, VI luvussa säädetyistä 
riippumattomia valvontaviranomaisia 
koskevista säännöistä ja VII luvussa 
säädetyistä yhteistyötä ja 
yhdenmukaisuutta koskevista säännöistä, 
jotta voidaan sovittaa yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja sananvapautta 
koskevat säännöt.

1. II lukua (periaatteet), III lukua 
(rekisteröidyn oikeudet), IV lukua 
(rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä), V lukua (henkilötietojen siirto 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille), VI lukua (riippumattomat 
valvontaviranomaiset), VII lukua 
(yhteistyö ja yhdenmukaisuus) sekä 
VIII luvun (oikeussuojakeinot, vastuu ja 
seuraamukset) 73, 74, 76 ja 79 artiklaa ei 
sovelleta ainoastaan journalistisia 
tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen 
ilmaisun tarkoituksia varten toteutettuun 
henkilötietojen käsittelyyn, jotta voidaan 
sovittaa yhteen oikeus henkilötietojen 
suojaan ja sananvapautta koskevat säännöt.

Perustelu

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. The word 
"solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which 
undermines the provision set by this article.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
80 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.

Poistetaan.

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Henkilötietojen käsittely ja virallisten 

asiakirjojen julkisuusperiaate
Viranomaiset tai julkishallinnon elimet 
voivat luovuttaa hallussaan olevien 
asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja 
sellaisen virallisten asiakirjojen 
julkisuudesta säädetyn jäsenvaltion lain 
mukaisesti, jossa sovitetaan yhteen oikeus 
henkilötietojen suojaan ja virallisten 
asiakirjojen julkisuusperiaate.

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että tietosuojasäännöt eivät tarpeettomasti vaikeuta 
julkishallinnon julkista valvontaa. Kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun, tietosuojaryhmän ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston lausunnoissa todettiin, virallisten asiakirjojen 
julkisuusperiaate on siten taattava jossakin artiklassa eikä ainoastaan johdanto-osan 
kappaleessa.
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Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
87 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.

Perustelu

Ainoa asia, jota toistaiseksi vastustamme tässä artiklassa, on 3 kohtaan sisältyvä delegoitujen 
säädösten antamista koskevien valtuuksien myöntäminen komissiolle. Tässä kohdassa 
ylitetään delegoitujen säädösten antamista koskevat hyväksyttävät rajat. Sen sijaan edellä 
mainittuja kysymyksiä olisi käsiteltävä tässä asetuksessa joko nyt tai myöhemmin tehtävien 
tarkistusten yhteydessä, jotta asetuksen tehokkuus voidaan taata tulevaisuudessa.

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
86 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 
kriteerit ja vaatimukset 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten 
suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevia takeita varten.

Poistetaan.

Perustelu

Tässä 3 kohdassa komissiolle myönnetyt valtuudet delegoitujen säädösten antamiseksi ovat 
kohtuuttomia, ja tässä kohdassa mainittuja asioita olisi käsiteltävä tässä säännöksessä.
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Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, 
jos

1. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten sekä 
sellaisia virallisia tai ennakkoratkaisun 
edellyttämiä hallinnollisia 
tutkimustarkoituksia varten, joiden 
tarkoituksena on määritellä lapsen ja 
vanhemman välisen oikeudellisen siteen 
muodostuminen biologisella perusteella, 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, 
jos

Perustelu

Jotta voidaan helpottaa lapsen ja vanhemman välisen oikeudellisen siteen muodostumisen 
määrittelemistä biologisella perusteella lapsikaappausten yhteydessä, ehdotan, että tähän 1 
kohtaan sisällytetään sanamuoto, jolla tietojen käsitteleminen oikeutetaan selvästi tällaisia 
tutkimuksia varten.

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin 
täyttää käsittelemällä tietoja, joiden 
perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa 
tai ei voida enää tunnistaa;

a) näitä tarkoituksia ei voida kohtuuden 
rajoissa saavuttaa käsittelemällä tietoja, 
joiden perusteella rekisteröityä ei voida 
tunnistaa tai ei voida enää tunnistaa; ja

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään 
muista tiedoista siltä osin kuin nämä 
tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin.

b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan 
kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään 
muista tiedoista siltä osin kuin nämä 
tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin.

Henkilötiedot, joita käsitellään sellaisia 
virallisia tai ennakkoratkaisun 
edellyttämiä hallinnollisia 
tutkimustarkoituksia varten, joiden 
tarkoituksena on määritellä lapsen ja 
vanhemman välisen oikeudellisen siteen 
muodostuminen biologisella perusteella, 
ilmoitetaan rekisteröidyille tarvittaessa, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
rikosilmoituksen jättämiseen tilanteissa, 
joissa se on lainsäädännöllisesti 
pakollista.  

Perustelu

Jotta voidaan helpottaa lapsen ja vanhemman välisen oikeudellisen siteen muodostumisen 
määrittelemistä biologisella perusteella lapsikaappausten yhteydessä, 1 kohdan viimeiseen 
alakohtaan sisällytetään ennakkoratkaisun edellyttämien hallinnollisten tutkimustarkoitusten 
yhteydessä käsiteltäviksi joutuvien henkilötietojen suojaa koskevien turvatoimien 
käyttöönottoa varten määräys, että nämä tiedot ilmoitetaan vain siinä tapauksessa, että se on 
oikeudellisesti tarpeen.

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Elimet, jotka suorittavat 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimuksia, voivat julkaista tai 
muulla tavoin julkistaa henkilötietoja vain, 
jos

2. Elimet, jotka suorittavat 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai
koostetutkimuksia tai tieteellisiä 
tutkimuksia, voivat julkaista tai muulla 
tavoin julkistaa henkilötietoja vain, jos
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Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tutkimuksia tai 
koostetutkimuksia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten käytettävien 
tietojen myöhempää käsittelyä ei pidetä 
yhteensopimattomana 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan kanssa, jos
a) käsittelyyn sovelletaan tämän artiklan 
ehtoja ja takeita; ja
b) käsittely on kaiken muun 
asiaankuuluvan lainsäädännön mukaista.

Perustelu

Tässä 83 artiklaa koskevassa ehdotuksessa sallitaan ilmeisesti tunnistettavassa muodossa 
olevien terveystietojen käsittely tutkimukseen liittyvistä syistä viittaamatta suostumuksen 
saamiseen. Ainoat esitetyt takeet (tunnistettavissa olevat tiedot on pidettävä erillään ja 
tutkijat voivat käyttää tunnistettavissa olevia tietoja ainoastaan, jos tutkimusta ei voida 
suorittaa käyttämällä tietoja, jotka eivät ole tunnistettavissa) heikentävät merkittävästi 
terveystietojen suojaa. Vaarana on, että tällä ehdotuksella tutkijoille annetaan mahdollisuus 
käyttää tunnistettavissa olevia tietoja ilman suostumusta.

Tarkistus 191

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.
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Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 
riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia 
sääntöjä soveltavien kirkkojen ja 
uskonnollisten yhdistysten on säädettävä 
riippumattoman valvontaviranomaisen 
perustamisesta tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti tai hankittava henkilötietojen 
käsittelemistä varten riittävä sertifiointi 
39 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Riippumatonta valvontaviranomaista koskevan vaatimuksen vaihtoehtona sertifiointia 
koskeva vaatimus voisi olla asianmukainen, erityisesti köyhempiä toimijoita varten.

Tarkistus 193

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 

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa, 9 
artiklan 3 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 artiklassa, 
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, 
81 artiklan 3 kohdassa, 82 artiklan 
3 kohdassa ja 83 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
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83 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Tarkistus 194

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 
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.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 3 
kohdassa, 9 artiklan 3 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, 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, 
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.
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Tarkistus 195

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, 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.

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 
9 artiklan 3 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, 31 artiklan 5 kohdan, 
32 artiklan 5 kohdan, 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, 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.

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio edistää 
teknologianeutraaliutta tässä artiklassa 
tarkoitettuja säädöksiä antaessaan.
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