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LYHYET PERUSTELUT

On oikein, että EU haluaa luoda korkealaatuiselle tietosuojalle kattavan, yhdenmukaisen ja 
nykyaikaisen kehyksen, sillä tietosuojaan liittyy lukuisia haasteita, kuten globalisoituminen, 
tekninen kehitys ja internetin käytön lisääntyminen. Tietosuojaan liittyy myös yhä enemmän 
rikollista toimintaa ja turvanäkökohtia.

Siksi yksittäisille henkilöille on varmistettava yhtenäisten unionin tason määräysten (SEUT-
sopimuksen 16 artikla ja henkilötietojen suojan tunnustaminen itsenäisenä oikeutena 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa) avulla oikeusvarmuus ja luottamus rekisterinpitäjien 
menettelyihin ja erityisesti syyttäjä- ja täytäntöönpanoviranomaisten toimintaan etenkin, 
koska tietosuojamääräysten rikkominen voi aiheuttaa vakavia riskejä yksilöiden 
perusoikeuksille ja -vapauksille sekä jäsenvaltioiden arvoille.

Niinpä parlamentti onkin aina lähtenyt siitä, että tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat 
perusoikeudet käsittävät myös henkilöiden suojan mahdolliselta valtion harjoittamalta 
henkilöiden valvonnalta ja heidän tietojensa väärinkäytöltä. Siksi onkin asianmukaista, että 
komissio on ehdottanut direktiiviä yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Valmistelija tukee ehdotusta periaatteessa.

Rikosten selvittämisessä ja seuraamusten täytäntöönpanossa tietosuoja on kuitenkin 
sovitettava muihin oikeusvaltiota koskeviin seikkoihin, jotka johtuvat valtion yksinoikeudesta 
voimatoimiin. Tietosuojaa koskeva oikeus riskientorjunnan sekä yleisen turvallisuuden sekä 
rikosten selvittämisen ja seuraamusten määrittämisen yhteydessä on sovitettava valtion 
tehtäviin ja on varmistettava, että valtio voi vielä suorittaa näitä tehtäviä tehokkaasti kaikkien 
kansalaisten kannalta.

Unionin tasolla tietosuojaa koskevaan oikeuteen liittyy olennaisesti erilaista toimivaltaa: 
Aiemman ensimmäisen pilarin alueella on olemassa hyvin vahva sisämarkkinoista johdettu 
toimivalta. Aiemman kolmannen pilarin asioissa etualalla on yhteistyö yhteisön toimivaltaan 
siirtämisen asemesta. Siksi myös tässä puitepäätös 2008/977/YOS on ollut pisimmälle 
menevä väline vähimmäisvaatimusten asettamisessa.

Lisäksi juuri poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön suhteen EU:n jäsenvaltioiden oikeusperinteet 
ovat vuosisatojen aikana kehittyneet täysin eri tavoin, ja tällä arkaluonteisella alalla on syytä 
toimia varovasti ja askel kerrallaan, jos vähitellen kehittyneitä kansallisia rakenteita ja 
perinteitä muutetaan unionin sääntelyllä.

Lisäksi SEUT-sopimuksen 16 artiklan soveltamisalan suhteen unionin 
tietosuojalainsäädännössä vallitsee kiistanalainen tilanne, jota ei ole vielä ratkaistu ylimmän 
asteen tuomioistuinten päätöksillä. Tästä seuraa oikeudellinen epävarmuus, joka valmistelijan 
mielestä olisi ratkaistava pragmaattisesti:

Komission direktiiviehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisalaan kuuluu myös valtioiden 
sisäinen tiedonvaihto, kun taas SEUT-sopimuksen 16 artiklan 2 kohta antaa EU:lle 
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toimivallan vain unionin oikeuden soveltamisalalla. Tähän ei voida lukea poliisitoimintaan 
liittyvää valtioiden sisäistä tietojen käsittelyä (SEUT-sopimuksen 87 artikla).

Tietosuojalle on ominaista, että se vaikuttaa horisontaalisesti ja se voi vaikuttaa myös aloihin, 
jotka eivät kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, mikä voi lisäksi myös mahdollisesti
loukata toissijaisuusperiaatetta.

Edellä mainituista syistä valmistelija on sitä mieltä, että direktiivissä pitäisi säätää vain 
vähimmäisnormeista. Siksi ”vain rajat ylittävän” ja ”myös valtioiden sisäisen” tietosuojan 
määrittäminen olisi käytännössä tarpeetonta. On kuitenkin täysin mahdollista säilyttää 
tietosuojan korkeampi taso.

Jotta tasapainoinen tietosuoja voitaisiin tällöinkin säilyttää perusoikeutena, on myös toisaalta 
vahvistettava yksilön oikeuksia, jotka on määriteltävä direktiivissä selvästi. On säädettävä 
avoimuuden ja seurannan periaatteista, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa riskien torjumisen 
ja syytetoimien kanssa.

Jotta voidaan saavuttaa tällainen tasapaino voimankäyttömonopolin, yleisen turvallisuuden ja 
järjestyksen takaamisen sekä yksilöiden konkreettisen suojan ja toisaalta tietosuojaa koskevan 
oikeuden välillä, valmistelija pitää tarpeellisina seuraavia tarkistuksia:

I luku

– Soveltamisalaan lisätään riskien torjunta (1 artikla).

– Jäsenvaltioille annetaan selvä mahdollisuus säätää tiukemmista normeista (1 artikla). 
Direktiivillä ei pyritä yhdenmukaistamaan, vaan siinä säädetään vähimmäisnormeista.

– Soveltamisalaa laajennetaan käsittämään unionin toimielimet, elimet ja laitokset 
(2 artikla).

II luku

– Tietojenkäsittelyn periaatteita koskevan keskeisen jakson teksti sovitetaan tietosuojaa 
koskevaan perusasetukseen. Näiden periaatteiden on vastattava toisiaan yhtä 
menettelytapaa koskevan periaatteen mukaisesti (4 artikla).

– 5 artikla poistetaan, koska se lisää jäsenvaltioiden byrokratiaa ja kustannuksia ja samalla 
puuttuu oikeudellisia seuraamuksia koskeva tarkastelu.

– Tietojenkäsittelyn käyttötarkoituksen rajaaminen on tärkeä tietosuojaa koskevan oikeuden 
periaate. 6 ja 7 artiklaa on muokattu perusteellisesti ja niitä on laajennettu ottaen 
huomioon puitepäätös 2008/977/YOS (tässä: 8 artikla (oikeellisuus), 3 artikla 
(käyttötarkoituksen rajaaminen) ja 13 artikla (unionin muista jäsenvaltioista saatujen 
tietojen käyttötarkoituksen rajaaminen).

III luku
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III luvun tarkistuksissa keskeisellä sijalla on yksilöllisen vaikutuksen vaatimus sekä 
tallennettuja tietoja koskeva yksilöllinen tosiasiallinen pyyntö.

– Mahdollisuutta rajata tiedonsaantioikeutta (12 artikla) rajoitetaan yksittäistapauksiin, 
tarkastelua käyttäen, mikä vahvistaa yksilön oikeuksia.

– Oikeutta saada tietoja tietojen keräämisajankohtana ilman pyyntöä rajoitetaan 
jäsenvaltioiden oman sääntelyn nojalla.

– Oikeutta tietojen poistamiseen ja oikaisemiseen muokataan sanamuodoltaan ja 
vahvistetaan. Samalla otetaan kuitenkin käyttöön poikkeuksia poistamista koskevaan 
oikeuteen, esimerkkinä lainmukainen säilyttämisvelvoite.

IV luku

– 20 artikla ”Yhteiset rekisterinpitäjät” poistetaan, koske se heikentää tietosuojan tasoa. 
Ulkoisen yhteistyön osalta molempien rekisterinpitäjien yhteinen vastuu on säilytettävä, 
mikä hyödyttää rekisteröityä.

– 23 artiklaa ”Asiakirjat” tiukennetaan puitepäätöksen 2008/977/YOS 10 artiklan 
mukaisesti. Sen seurauksena poistetaan 24 artikla ”Kirjaaminen”.

– 27 artikla ”Käsittelyn turvallisuus” mukautetaan puitepäätöksen 22 artiklan mukaisesti.

– Ennakkokuuleminen/yksityisyyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi otetaan uudelleen 
mukaan 28 a artiklana (uusi) puitepäätöksen 2008/977/YOS 23 artiklan mukaisesti.

– Tietosuojan rikkomisesta ilmoitetaan enää vain valvontaviranomaiselle eikä asianosaiselle 
henkilölle (28 ja 29 artikla).

V luku 

– 35 b artiklaan sisällytetään puitepäätöksen 13 artiklan määräykset, ja se koskee erityisesti 
säännöksiä, joiden mukaisesti käsitellään muista jäsenvaltioista saatuja tietoja.

– 36 artikla muotoillaan uudelleen. Tiukasti rajatuissa yksittäistapauksissa tietojen 
välittämisen kolmansille maille pitää olla mahdollista tiukkojen ehtojen mukaisesti 
asianmukaisuutta koskevasta kielteisestä päätöksestä huolimatta, kun suojattava kohde on 
tärkeä ja kun esimerkiksi ihmishenki on vaarassa.

VIII luku

– 50 artiklassa oleva yhdistysten valitusoikeus poistetaan. Valitus edellyttää 
henkilökohtaista vaikutusta, ja se rajataan yksittäisiin tapauksiin.

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset
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– Komission ehdotusta on muokattava niin, että delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten antamiseen sovelletaan yhtenäisiä sääntöjä toimivaltaa 
siirtämättä. Samoin kuin tietosuojaa koskevaan perusasetukseen (COM(2012)0011) 
suunnitelluissa tarkistuksissa etusijalle asetetaan tässä delegoidut säädökset tai 
jäsenvaltioiden tasolla tehtävä päätös.

Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu

– On mahdollista, että komissio tekee väärän päätöksen kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön tietosuojan tason suhteen niin, että aiheutuu vahinkoa. Tällainen tapaus on 
mainittava direktiivissä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön 
varmistamiseksi on taattava yksilöiden 
henkilötietojen korkeatasoinen ja 
johdonmukainen suoja ja helpotettava 
henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kesken. Sitä 
varten kaikkien jäsenvaltioiden on 
tarjottava samantasoinen yksilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suoja
toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä 
henkilötietoja rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä tai 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.
Jotta henkilötietoja voidaan suojata 
tehokkaasti koko unionissa, on 
vahvistettava rekisteröidyn oikeuksia ja 
lisättävä henkilötietoja käsittelevien 
vastuuta. Samalla on varmistettava 
samantasoiset valtuudet seurata ja 

(7) Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön 
varmistamiseksi on taattava yksilöiden 
henkilötietojen korkeatasoinen ja 
johdonmukainen suoja ja helpotettava 
henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kesken. Sitä 
varten kaikissa jäsenvaltioissa on 
määriteltävä vähimmäisnormit aina
toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä 
henkilötietoja rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä tai 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten



AD\933622FI.doc 7/55 PE502.007v03-00

FI

varmistaa henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattaminen 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yksilöiden suojelu ei saa olla 
riippuvainen käytetystä tekniikasta, koska 
tällainen riippuvaisuus uhkaisi aiheuttaa 
vakavia väärinkäytöksiä. Yksilöiden 
suojelun olisi koskettava myös 
henkilötietojen automatisoitua käsittelyä 
sekä sellaisten henkilötietojen manuaalista 
käsittelyä, jotka muodostavat rekisterin 
osan tai joiden on tarkoitus muodostaa 
rekisterin osa. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan ei ole tarkoitus sisällyttää 
sellaisia asiakirjoja tai asiakirjojen 
kokonaisuuksia kansilehtineen, joita ei ole 
järjestetty määriteltyjen perusteiden 
mukaisesti. Tätä direktiiviä ei ole tarkoitus 
soveltaa henkilötietojen käsittelyyn, joka 
suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, 
joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan, erityisesti jos on kyse 
kansallisesta turvallisuudesta, eikä 
tietoihin, joita käsittelevät unionin 
toimielimet, elimet ja laitokset, kuten 
Europol ja Eurojust.

(15) Yksilöiden suojelu ei saa olla 
riippuvainen käytetystä tekniikasta, koska 
tällainen riippuvaisuus uhkaisi aiheuttaa 
vakavia väärinkäytöksiä. Yksilöiden 
suojelun olisi koskettava myös 
henkilötietojen automatisoitua käsittelyä 
sekä sellaisten henkilötietojen manuaalista 
käsittelyä, jotka muodostavat rekisterin 
osan tai joiden on tarkoitus muodostaa 
rekisterin osa. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan ei ole tarkoitus sisällyttää 
sellaisia asiakirjoja tai asiakirjojen 
kokonaisuuksia kansilehtineen, joita ei ole 
järjestetty määriteltyjen perusteiden 
mukaisesti. Tätä direktiiviä ei ole tarkoitus 
soveltaa henkilötietojen käsittelyyn, joka 
suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, 
joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan, erityisesti jos on kyse 
kansallisesta turvallisuudesta.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
ratkaisemiseksi, onko luonnollinen henkilö 

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

tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö, joka toimii yhteistyössä 
rekisterinpitäjän kanssa, voi kohtuuden 
rajoissa käyttää mainitun henkilön 
tunnistamiseksi. Tietosuojaperiaatteita ei 
ole tarkoitus soveltaa tietoihin, joiden 
tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 
rekisteröidyn tunnistaminen ole enää 
mahdollista.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla 
suoritettavalle henkilötietojen käsittelylle 
on ominaista, että käsiteltävät 
henkilötiedot koskevat eri ryhmiin 
kuuluvia rekisteröityjä. Sen vuoksi olisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
erottamaan selvästi toisistaan 
henkilötiedot, jotka koskevat eri ryhmiin 
kuuluvia rekisteröityjä, kuten rikoksesta 
epäiltyjä, rikoksesta tuomittuja, rikoksen 
uhreja ja kolmansia osapuolia, kuten 
todistajia, henkilöitä, joilla on tärkeitä 
tietoja, sekä rikoksesta epäiltyjen ja 
tuomittujen tuttavia ja kumppaneita.

Poistetaan.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Henkilötiedot olisi mahdollisuuden 
mukaan eriteltävä myös tarkkuutensa ja 
luotettavuutensa mukaan. Tosiasiat olisi 
erotettava henkilökohtaisista arvioista, 
jotta voidaan varmistaa toisaalta 
yksilöiden suojelu ja toisaalta 

Poistetaan.
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toimivaltaisten viranomaisten 
käsittelemien tietojen laatu ja 
luotettavuus.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tietoja siirretään kolmanteen maahan 
vain, jos se on tarpeen rikosten 
torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi ja jos 
rekisterinpitäjä kolmannessa maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä on tässä 
direktiivissä tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen. Tietoja voidaan siirtää, jos 

(45) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tietoja siirretään kolmanteen maahan 
vain, jos se on tarpeen rikosten 
torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi ja jos 
rekisterinpitäjä kolmannessa maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä on tässä 
direktiivissä tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen.
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komissio on päättänyt, että kyseinen 
kolmas maa tai kansainvälinen järjestö 
huolehtii tietosuojan riittävyydestä, tai jos 
on annettu asianmukaiset takeet.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Vaikka tätä direktiiviä sovelletaan 
myös kansallisten tuomioistuinten 
toimintaan, valvontaviranomaisten 
toimivallan ei tulisi kattaa henkilötietojen 
käsittelyä, jota tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä. Vain 
näin voidaan turvata tuomareiden 
riippumattomuus heidän hoitaessaan 
lainkäyttötehtäviään. Tämä poikkeus olisi 
kuitenkin rajattava koskemaan 
tuomioistuinten lainkäyttötehtäviä 
oikeudenkäynneissä, eikä sitä pidä 
soveltaa muuhun toimintaan, johon 
tuomarit saattavat osallistua kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

(55) Vaikka tätä direktiiviä sovelletaan 
myös kansallisten tuomioistuinten 
toimintaan, valvontaviranomaisten 
toimivallan ei tulisi kattaa henkilötietojen 
käsittelyä, jota tuomioistuimet suorittavat 
lainkäyttötehtäviensä yhteydessä. Vain 
näin voidaan turvata tuomareiden 
riippumattomuus heidän hoitaessaan 
lainkäyttötehtäviään. 

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, joita ovat luonnollisten 
henkilöiden perusoikeuksien ja -
vapauksien ja erityisesti henkilötietojen 
suojaa koskevan oikeuden suojeleminen 
sekä unionin toimivaltaisten 
viranomaisten välisen henkilötietojen 
vaihtamisen varmistaminen, vaan ne 
voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 

Poistetaan.
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toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei mennä pidemmälle kuin 
tämän tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Henkilötietojen kattavan ja 
yhtenäisen suojelun varmistamiseksi 
unionissa jäsenvaltioiden ennen 
direktiivin voimaantuloa tekemiä 
kansainvälisiä sopimuksia olisi 
muutettava vastaamaan direktiiviä.

Poistetaan.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
yksilöiden suojelulle toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
yksilöiden suojelulle toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä vaarojen
torjumista ja rikosten tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa sekä
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten.

Perustelu

Poliisin torjuessa riskejä on vaikeaa rajata direktiivin ja asetuksen soveltamisaloja. Jos 
torjuttava riski ei ole rangaistava eikä poliisi näin torju direktiiviehdotuksen 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua rikosta, direktiiviä ei voida soveltaa (esimerkki: kadonneita henkilöitä 
ja itsemurhan tekijöitä koskevat tiedot). Tietosuojaa koskevan perusasetuksen säännökset ovat 
täysin epäsopivia riskientorjunnan kannalta.



PE502.007v03-00 12/55 AD\933622FI.doc

FI

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden 
on:

2. Tämän direktiivin
vähimmäissäännökset eivät estä 
jäsenvaltioita säilyttämästä tai ottamasta 
käyttöön henkilötietojen suojaa koskevia 
määräyksiä, joilla varmistetaan suojan 
korkeampi taso.

Perustelu

Direktiivin tavoitteena pitäisi olla unionin laajuinen vähimmäissuoja eikä olemassa olevien 
kansallisten määräysten korvaaminen. Siksi jäsenvaltioille on nimenomaisesti sallittava 
tiukemman sääntelyn käyttöönotto.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava, että toimivaltaisten 
viranomaisten välistä henkilötietojen 
vaihtoa unionin sisällä ei rajoiteta eikä 
kielletä syistä, jotka liittyvät yksilöiden 
suojeluun henkilötietojen käsittelyssä.

Poistetaan.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset.

Poistetaan.

Perustelu

Direktiiviä on sovellettava myös EU:n elimiin ja viranomaisiin.
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Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai joka on 
tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti 
keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai
rekisterinpitäjän kanssa yhteistyötä tekevä
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;

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistuksessa rekisteröidyn suostumukselle asetetaan tiukat rajat. Vaikka kansalaiset ja 
valtio eivät periaatteessa voikaan olla samalla tasolla, suostumus voi yksittäistapauksissa 
olla oikeuttava peruste esimerkiksi DNA-joukkotestien yhteydessä.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(14) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
viranomaisia, joiden toimivalta kattaa
rikosten torjumisen, tutkimisen, 
selvittämisen ja syytteeseenpanon tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanon;

(14) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
viranomaisia, joiden toimivalta kattaa
vaarojen torjumisen ja rikosten tutkimisen, 
selvittämisen ja syytteeseenpanon tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
Euroopan unionin toimielimet, elimet ja 
laitokset;

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
lainmukaisesti, asianmukaisesti ja 
rekisteröidyn kannalta todennettavasti ja 
läpinäkyvästi;

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia eivätkä ne saa olla liian 
laajoja niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään;

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia ja mahdollisimman vähäisiä 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään; niitä saa käsitellä vain, 
jos käsittely, jossa tietojen tunnistettavuus 
on poistettu, ei riitä kyseiseen 
tarkoitukseen, ja jos näitä tarkoituksia ei 
ole voitu täyttää käsittelemällä tietoja, 
joihin ei sisälly henkilötietoja;

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) henkilötietoja on säilytettävä muodossa, 
josta rekisteröity on tunnistettavissa
ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 
varten;

e) henkilötietoja saa säilyttää muodossa, 
josta rekisteröity on tunnistettavissa, 
kuitenkin enintään niin kauan kuin se on 
tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten 
toteuttamista varten;

Perustelu

Tarkistuksella direktiivi mukautetaan tietosuoja-asetuksen tekstiin. Pakettimenettelyn 
mukaisesti kummassakin säädöksessä on sovellettava samoja tietojenkäsittelyn periaatteita.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
huolehdittava tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten noudattamisesta.

f) vain toimivaltaisten viranomaisten 
asiasta vastaava henkilöstö saa käsitellä 
ja käyttää henkilötietoja tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä.

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on
huolehdittava tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten noudattamisesta.

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on
varmistettava ja osoitettava tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten
noudattaminen.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat mahdollisuuksien 
mukaan laatia tietojen ryhmittelyä ja 
vastaavia seurauksia koskevat 
erityissäännöt, joissa otetaan huomioon 
tietojenkeruun tarkoitukset ja joihin 
sisältyvät tietojenkeruun edellytykset, 
tietojen säilyttämisen aikarajat, 
mahdolliset rajoitukset rekisteröidyn 
oikeuteen saada tietoja ja tutustua niihin 
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
tietoihin pääsyä koskevat säännöt.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen eriasteinen tarkkuus ja 
luotettavuus

Tietojen tarkkuus

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
käsiteltävät henkilötiedot jaotellaan 
mahdollisuuksien mukaan eri ryhmiin 
tarkkuutensa ja luotettavuutensa 
perusteella.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että henkilötiedot ovat 
tarkkoja ja täydellisiä ja tarvittaessa 
päivitettyjä.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 ja 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tosiseikkoihin perustuvat henkilötiedot 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että henkilötietoja, jotka 
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erotetaan mahdollisuuksien mukaan
henkilökohtaisiin arvioihin perustuvista 
henkilötiedoista.

ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jotka 
eivät ole enää ajantasaisia, ei siirretä eikä 
aseteta saataville. Tätä varten niiden on 
varmennettava mahdollisuuksien mukaan
henkilötietojen laatu ennen niiden 
siirtämistä tai saataville asettamista. 
Kaikkiin tietojensiirtoihin on 
mahdollisuuksien mukaan lisättävä 
käytettävissä olevia tietoja, joiden avulla 
vastaanottava jäsenvaltio voi arvioida 
tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, 
ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Jos 
henkilötietoja on siirretty pyytämättä, 
vastaanottavan viranomaisen on 
tarkistettava viipymättä, tarvitaanko niitä 
siihen tarkoitukseen, jota varten ne on 
siirretty.
2 a. Jos ilmenee, että on siirretty 
virheellisiä tietoja tai että tietoja on 
siirretty lainvastaisesti, asiasta on 
ilmoitettava viipymättä vastaanottajalle. 
Vastaanottaja on velvollinen oikaisemaan 
tiedot viipymättä 15 artiklan ja 1 kohdan 
mukaisesti tai poistamaan ne 16 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Ehdotettu teksti vastaa puitepäätöksen 2008/977/YOS 8 artiklaa, ja siinä säädetään väärien 
tietojen siirtämistä koskevasta kiellosta.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus; 

käyttötarkoituksen rajaaminen
1. Henkilötietojen käsittely on 
lainmukaista vain silloin, kun siinä
noudatetaan seuraavia periaatteita.
2. Toimivaltaiset viranomaiset saavat 
kerätä henkilötietoja työtehtäviensä 
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yhteydessä erityisiä, nimenomaisia ja 
lainmukaisia tarkoituksia varten. Tietojen 
kerääminen on perusteltua erityisesti, kun 
se tapahtuu:
a) toimivaltaisen viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten; tai
b) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattamiseksi; tai
c) rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
turvaamiseksi; tai
d) jonkin toisen henkilön oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi, paitsi jos 
asianomaisen henkilön oikeutetun edun 
mukaista on selvästi, että käsittelyä ei 
suoriteta; tai
e) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
uhkan torjumiseksi.
3. Henkilötietojen käsittelyn on oltava sen 
tarkoituksen mukaista, johon ne on 
kerätty. Tietoja voidaan käsitellä edelleen 
jotain muuta tarkoitusta varten, jos se:
a) tapahtuu lainmukaisia tarkoituksia 
varten (2 kohta);
b) on tämän muun tarkoituksen kannalta 
tarpeellista;
c) ei ole ristiriidassa tietojen 
keräystarkoituksen kanssa.
4. Henkilötietoja voidaan 3 kohdasta 
poiketen käsitellä edelleen historiallisia 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tarkoituksia varten, jos jäsenvaltiot 
antavat asianmukaiset takeet, kuten 
tietojen tunnistettavuuden poistaminen.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Muista jäsenvaltioista saatuja 

henkilötietoja koskevat erityissäännökset
Jonkin toisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisten siirtämien tai saataville 
asettamien henkilötietojen yhteydessä on 
tietojenkäsittelyä koskevien yleisten 
periaatteiden lisäksi sovellettava 
seuraavia säännöksiä:
1. Henkilötietoja voidaan välittää 
yksityisille tahoille vain silloin, kun:
a) sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jolta tiedot saatiin, on 
antanut siirtoon suostumuksen 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti;
b) mikään rekisteröidyn oikeutettu 
erityinen etu ei estä siirtoa;
c) siirto on erityistapauksissa tiedot 
yksityiselle taholle siirtävän toimivaltaisen 
viranomaisen kannalta olennaisen tärkeä:
i) sille lainmukaisesti annetun tehtävän 
suorittamiseksi;
ii) rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, 
selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi;
iii) yleistä turvallisuutta koskevan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi, 
tai
iv) yksilöiden oikeuksille aiheutuvan 
vakavan haitan ehkäisemiseksi.
Tiedot yksityiselle taholle siirtävän 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava tälle tarkoitukset, joihin 
tietoja saa yksinomaisesti käyttää.
2. Henkilötietoja saa käsitellä edelleen 7 
artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti 
vain seuraaviin muihin kuin niihin 
tarkoituksiin, joita varten ne on siirretty 
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tai asetettu saataville:
a) muiden rikosten kuin niiden, joita 
varten tiedot siirrettiin tai saatettiin 
saataville, torjunta, tutkinta, selvittäminen 
tai niistä syyttäminen tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpano;
b) muut oikeudelliset ja hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät suoraan rikosten 
torjumiseen, tutkimiseen, selvittämiseen 
tai niistä syyttämiseen tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoon;
c) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhan estämiseksi; 
tai
d) muussa tarkoituksessa ainoastaan 
henkilötiedot siirtäneen jäsenvaltion 
etukäteissuostumuksella tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti annetulla 
rekisteröidyn suostumuksella.
Tämä poikkeus ei kuitenkaan rajoita 
7 artiklan 4 kohdan soveltamista.
3. Jos tiedot siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännössä tietojen käsittelylle 
asetettuja erityisiä rajoituksia sovelletaan 
erityisissä olosuhteissa kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimivaltaisten
viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon, 
tiedot siirtävän viranomaisen on 
ilmoitettava rajoituksista vastaanottajalle. 
Vastaanottajan on varmistettava, että 
kyseisiä käsittelyrajoituksia noudatetaan.

Perustelu

Tässä uudessa artiklassa otetaan huomioon puitepäätöksen 2088/977/YOS 13 artiklan 
määräykset, jotka koskevat muista jäsenvaltioista saatujen tietojen käsittelyä, ja siinä 
suojataan tällaisia tietoja erityisesti. Samalla 7 a artikla suojaa jäsenvaltioita, joista tiedot 
ovat peräisin, ja näin luodaan unionin sisäisen tiedonvaihdon edellyttämä luottamus siihen, 
että vastaanottava jäsenvaltio ei käsittele välitettyjä tietoja mielivaltaisella tavalla.
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Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Tietojen poistamiseen ja tarkistamiseen 

sovellettavien määräaikojen asettaminen
Henkilötietojen poistamista tai niiden 
säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllistä 
tarkistamista varten on asetettava 
asianmukaiset määräajat. Määräaikojen 
noudattaminen on varmistettava 
menettelysäännöillä.

Perustelu

Täydennys on otettu suoraan puitepäätöksen 2008/977/YOS 5 artiklasta.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 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 liittyvien tietojen 
käsittely.

Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista 
ilmenee rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus tai ammattiliiton 
jäsenyys tai jotka koskevat terveyttä tai 
seksuaalista käyttäytymistä, on sallittua 
vain, kun

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos:
a) käsittely on sallittu laissa, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista;

a) käsittely on ehdottoman välttämätöntä 
ja se on sallittu laissa, jossa säädetään 
asianmukaisista takeista; tai

b) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai 
toisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi;

b) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai 
toisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi;

c) käsittely koskee tietoja, jotka 
rekisteröity on nimenomaisesti saattanut 

c) käsittely koskee tietoja, jotka 
rekisteröity on nimenomaisesti saattanut 
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julkisiksi. julkisiksi.

Perustelu

Artikla on muotoiltu uudelleen puitepäätöksen 2008/977/YOS 6 artiklan mukaisesti. Vaikka 
sen rakenne poikkeaakin direktiiviehdotuksen kieltoperiaatteesta, arkaluontoisten tietojen 
käsittely on edelleen sallittua vain tiukoin ehdoin. DNA-todisteiden suuri merkitys huomioon 
ottaen komission tiedonannossa uudelleen esitetty geneettisten tietojen käsittelyn 
periaatteellinen kielto poistetaan.

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
toimenpiteet, joilla on rekisteröidyn 
kannalta kielteisiä oikeusvaikutuksia tai 
jotka vaikuttavat rekisteröityyn 
merkittävällä tavalla ja jotka on tehty 
yksinomaan henkilötietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella, jonka tarkoituksena 
on arvioida rekisteröidyn tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, on sallittu
vain, jos ne ovat sellaisen lain mukaisia, 
jossa vahvistetaan myös toimenpiteet 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

1. Toimenpiteet, joilla on rekisteröidyn 
kannalta kielteisiä oikeusvaikutuksia tai 
jotka vaikuttavat rekisteröityyn 
merkittävällä tavalla ja jotka on tehty 
yksinomaan henkilötietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella, jonka tarkoituksena 
on arvioida rekisteröidyn tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia, ovat 
sallittuja vain, jos ne ovat sellaisen lain 
mukaisia, jossa vahvistetaan myös 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi.

Perustelu

Artiklan uudessa muodossa otetaan huomioon puitepäätöksen (2008/977/YOS, 7 artikla) 
sanamuoto. Profilointi on edelleen sallittua vain tiukoin ehdoin myös silloin, kun 
kieltoperiaatteesta poiketaan.

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen automaattinen 
käsittely, jonka tarkoituksena on 

Poistetaan.
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rekisteröidyn tiettyjen henkilökohtaisten 
ominaisuuksien arviointi, ei saa perustua 
pelkästään 8 artiklassa tarkoitettuihin 
erityisiin tietoryhmiin.

Perustelu

2 kohta johtaa erityisen laajaan profilointiin, ja se olisi helppo kiertää.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet huolehtiakseen, 
että sillä on käytössä läpinäkyvät ja 
helposti saatavilla olevat toimintatavat 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa sopivia ja 
kohtuullisia toimenpiteitä huolehtiakseen, 
että sillä on käytössä läpinäkyvät ja 
helposti saatavilla olevat toimintatavat 
henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröidyn 
oikeuksien käyttöä varten.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä
mahdollisimman selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 

Poistetaan.
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tämän esittämän pyynnön käsittelystä 
ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki käsiteltävät henkilötiedot ja 
kaikki tietojen lähteestä käytettävissä 
olevat tiedot;

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki 
tietojen alkuperästä käytettävissä olevat 
tiedot.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä liittyy rekisteröidyn oikeuteen tutustua tietoihin, joten sitä olisi tarkasteltava luettelon 
alussa.

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kokonaan tai osittain rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta siltä osin kuin 
osittainen tai täydellinen rajoittaminen on 
välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla
tapauskohtaisesti rajoitetaan kokonaan tai 
osittain rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta 
siltä osin ja siltä ajalta kuin osittainen tai 
täydellinen rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
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henkilön oikeutetut edut: henkilön oikeutetut edut:

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotta vältetään tuottamasta haittaa
rikosten torjumiselle, selvittämiselle, 
tutkimiselle ja syytteeseenpanolle tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanolle;

b) jotta vältetään tuottamasta haittaa
riskien torjumiselle, rikosten
selvittämiselle, tutkimiselle ja 
syytteeseenpanolle tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanolle;

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.

e) rekisteröidyn tai muille kuuluvien
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laissa määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 1 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tietojen epäämisen pitää aina olla tapauskohtaista.

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää erityisesti 
13 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa
valvontaviranomaista tarkistamaan 
käsittelyn lainmukaisuus.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää 12 ja 13 
artiklassa säädetyn rajoissa
valvontaviranomaista tarkistamaan 
käsittelyn lainmukaisuus.

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
oikeudesta pyytää valvontaviranomaista 
toimimaan 1 kohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
tämän pyynnöstä oikeudesta pyytää 
valvontaviranomaista toimimaan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, voiko 
rekisteröity vaatia näitä oikeuksia 
suoraan rekisterinpitäjältä vai 
toimivaltaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen välityksellä.

Perustelu

Tarkistuksessa säädetään rekisteröidyn epäsuoraa oikeutta koskevasta järjestelmästä 
käyttämällä vuoden 2008 puitepäätöksen sanamuotoa.

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
erityisesti oikaisun avulla.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
oikaisemaan rekisteröityä koskevat 
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä 
on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot 
täydennettyä, erityisesti oikaisun avulla.

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 ja 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen oikaisemisesta 
kieltäydytään, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
voiko rekisteröity vaatia näitä oikeuksia 
suoraan rekisterinpitäjältä vai 
toimivaltaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen välityksellä.

2 a. Jos rekisteröity vaatii oikeuksiaan 
rekisterinpitäjältä ja tämä kieltäytyy 
tietojen oikaisusta tai täydennyksestä, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava
rekisteröidylle kirjallisesti oikaisemisesta 
kieltäytymisestä, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Perustelu

Järjestelyt olisi jätettävä jäsenvaltioille.

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
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rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin
4 artiklan a–e alakohdan ja 7 ja 8 artiklan 
nojalla annettuja säännöksiä.

rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot, jos tietojen 
käsittely ei vastaa tämän direktiivin 4, 6, 7 
ja 8 artiklan nojalla annettuja säännöksiä.

Perustelu

Tarkistus laajentaa soveltamisalaa ja vahvistaa yksilön oikeuksia.

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 ja 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on poistettava tiedot 
viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
voiko rekisteröity vaatia tätä oikeutta 
suoraan rekisterinpitäjältä vai 
toimivaltaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen välityksellä.

2 a. Jos rekisteröity vaatii oikeuksiaan 
rekisterinpitäjältä ja tämä kieltäytyy 
tietojen oikaisusta tai täydennyksestä, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle kirjallisesti oikaisemisesta 
kieltäytymisestä, kieltäytymisen syistä 
sekä mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on
merkittävä henkilötiedot, jos

3. Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on
rajoitettava henkilötietojen käsittelyä, jos
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Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rekisteröity vastustaa tietojen 
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden 
käytön rajoittamista.

c) poistaminen vaikuttaisi kielteisesti 
rekisteröidyn oikeutettuihin etuihin, tai
rekisteröity vastustaa tietojen poistamista 
ja vaatii sen sijaan niiden käytön 
rajoittamista.

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – c a–c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lakisääteinen dokumentointi- tai 
säilytysvelvoite estää poistamisen; tällöin 
tietoja on käsiteltävä lakisääteisten 
dokumentointi- tai säilyttämisvelvoitteiden 
mukaisesti;
c b) tiedot säilytetään vain niiden 
varmentamista tai tietosuojan valvontaa 
varten;
c c) tietojen poistaminen on teknisesti 
suhteettoman vaikeaa esimerkiksi 
erityisen säilytystavan vuoksi.

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tietojen käsittelyä on rajoitettu, 
niitä voidaan käyttää vain tarkoitukseen, 
jonka osalta poistamista ei ole tehty. Niitä 
voidaan käyttää myös, jos se on 
välttämätöntä todistustaakan täyttämistä 
varten.
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, millaisia oikeusvaikutuksia lukitsemisella on oltava.

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen poistamisesta 
kieltäydytään tai jos tiedot merkitään, 
kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
kirjallisesti, jos tietojen poistamisesta 
kieltäydytään tai jos tietojen käsittelyä 
rajoitetaan, kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 11–
16 artiklassa tarkoitetut rekisteröidylle
ilmoittamista, tiedonsaantia, tietojen
oikaisemista ja poistamista sekä käsittelyn
rajoittamista koskevat oikeudet pannaan 
täytäntöön oikeudenkäyntiä koskevien 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, jos 
henkilötiedot sisältyvät rikostutkinnan ja -
oikeudenkäynnin yhteydessä käsiteltyyn
tuomioistuimen päätökseen tai päätöksen 
antamista koskevaan merkintään.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 11–
16 artiklassa tarkoitettu rekisteröidylle
ilmoittaminen, rekisteröidyn tiedonsaanti,
tietojen oikaiseminen ja poistaminen tai 
niiden käsittelyn rajoittaminen toteutetaan 
kansallisen prosessioikeuden mukaisesti, 
jos henkilötiedot sisältyvät tuomioistuimen 
päätökseen tai tuomioistuimen päätökseen 
sidoksissa olevaan merkintään.

Perustelu

Artiklaa olisi laajennettava käsittämään kaikki tuomioistuimet pelkkien rikosoikeudenkäyntien 
asemesta.
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Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisterinpitäjän on toteutettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden tehokkuus tarkistetaan. 
Tarkistamisen suorittavat riippumattomat 
sisäiset tai ulkoiset tarkastajat, mikäli se 
on oikeasuhteista.

Poistetaan.

Perustelu

18 artiklan 3 kohta poistettiin sitä korvaamatta, koska muutoin uhkana on liiallinen 
tarkistaminen. Tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisen pitäisi riittää tietosuojan 
varmistamiseen. Muut ulkoiset tai sisäiset tarkastajat eivät ole tarpeen, vaan ne pikemminkin 
sekoittavat asiaa.

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että käsittelyyn liittyvät tekniset ja 
organisatoriset toimet ja menettelyt 
toteutetaan siten, että käsittely täyttää 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset ja varmistaa 
rekisteröidyn oikeuksien suojelun.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
käsittelytoimi suoritetaan rekisterinpitäjän 
lukuun, tämän on valittava henkilötietojen 
käsittelijä, joka antaa riittävät takeet siitä, 
että

a) 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tekniset ja organisatoriset toimet
toteutetaan;
b) käsittely täyttää myös muutoin tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset ja varmistaa rekisteröidyn 
oikeuksien suojelun ja

c) rekisteröity noudattaa rekisterinpitäjän 
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ohjeita.

Perustelu

Tämän artiklan tarkistaminen perustuu puitepäätökseen 2008/977/YOS, josta poikkeamiseen 
ei ole mitään ilmeistä syytä. Komission tekstin 1 kohta on siirretty osittain parlamentin 
tarkistuksen a ja b alakohtaan.

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla, joka sitoo käsittelijän 
rekisterinpitäjään ja jossa erityisesti
säädetään, että henkilötietojen käsittelijä 
toimii ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden 
mukaisesti, etenkin jos käsiteltäviä 
henkilötietoja ei saa siirtää.

2. Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa 
käsittelyä on säänneltävä oikeudellisella 
asiakirjalla tai kirjallisella sopimuksella, 
jossa säädetään, että henkilötietojen 
käsittelijä toimii ainoastaan 
rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Perustelu

Tämän artiklan tarkistaminen perustuu puitepäätökseen 2008/977/YOS, josta poikkeamiseen 
ei ole mitään ilmeistä syytä.

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 1 ja 1 a–1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisen rekisterinpitäjän ja 
henkilötietojen käsittelijän on säilytettävä 
asiakirjat kaikista vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelyjärjestelmistä ja 
menettelyistä.

1. Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten
on säilytettävä yksityiskohtaiset asiakirjat 
kaikista vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelyjärjestelmistä ja 
menettelyistä.

1 a. Henkilötietojen siirrot on kirjattava 
tai dokumentoitava tietojenkäsittelyn 
lainmukaisuuden varmentamista, 
omaehtoista valvontaa sekä tietojen 
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eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamista varten.
1 b. Näin laaditut kirjaamistiedot tai 
asiakirjat toimitetaan 
valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä. 
Valvontaviranomainen saa käyttää näitä 
tietoja vain tietojenkäsittelyn 
lainmukaisuuden tarkistamiseen sekä 
tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseen.

Perustelu

Tarkistus perustuu puitepäätöksen 2008/977/YOS 10 artiklaan. Tarkistuksella poistetaan 
kansallisen tason vastuut ja siinä viitataan ainoastaan rajat ylittäviin siirtoihin, mikä on 
vastoin tämän direktiivin tarkoitusta, siirtää sen entistä kauemmas asetuksesta ja kokonaan 
niin sanotusta yhdenmukaistetusta paketista. Edellä olevalla tarkistuksella varmistetaan 
ainakin jonkinlainen kansallisen tason sääntely, vaikka olisi toivottavaa palauttaa 
alkuperäinen teksti yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi asetuksen kanssa.

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä toteuttavat asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
varmistaakseen käsittelyn ja suojattavien 
henkilötietojen luonteeseen liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaisen 
turvallisuustason, ottaen huomioon uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa tekniset ja 
organisatoriset toimet, joiden avulla 
estetään

a) vahingossa tapahtuva tai lainvastainen 
tuhoaminen;
b) vahingossa tapahtuva häviäminen;
c) luvaton muuttaminen;
d) luvaton luovuttaminen tai luvaton 
saanti erityisesti, jos käsittelyyn liittyy 
tietojen siirtämistä verkossa tai niiden 
asettamista saataville niin, että niihin on 
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suora pääsy; sekä
e) henkilötietojen kaikenlainen muu 
lainvastainen käsittely.
Toimenpiteillä on varmistettava – uusin 
tekniikka ja toimenpiteiden 
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 
– asianmukainen turvallisuuden taso 
suhteessa käsittelyn riskeihin ja 
suojattavien tietojen luonteeseen.

Perustelu

Tämän artiklan tarkistus vastaa puitepäätöksen 22 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä
automaattisen tietojenkäsittelyn osalta, että 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä toteuttaa riskinarvioinnin 
pohjalta toimenpiteet, joiden
tarkoituksena on:

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava
automaattisen tietojenkäsittelyn osalta
asianmukaiset toimet, joiden avulla 
voidaan:

Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) varmistaa, että järjestelmä toimii, että 
toimintavirheistä ilmoitetaan (luotettavuus) 
ja että virhe toimintajärjestelmässä ei voi 
vahingoittaa tallennettuja henkilötietoja 
(eheys).

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tarvittaessa antaa
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen 
vaatimusten soveltaminen erilaisiin 
tilanteisiin, varsinkin salausstandardeihin.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa antaa
säännöksiä, joissa määritellään 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
soveltaminen erilaisiin tilanteisiin, 
varsinkin salausstandardeihin.

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
tapahtuu henkilötietojen 
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 pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle 
perusteltu selitys.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
tapahtuu henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä sen ilmitulosta. 
Vakavimmissa 
tietoturvaloukkaustapauksissa 
jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa loukkauksesta 
valvontaviranomaiselle viimeistään 24 
tunnin kuluessa sen ilmitulosta.

Perustelu

On liian byrokraattista pyytää rekisterinpitäjiä ilmoittamaan kaikista loukkauksista 24 tunnin 
kuluessa niiden ilmitulosta ja myös antamaan niitä koskeva perusteltu selitys.

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
56 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin 

Poistetaan.
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1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoturvaloukkauksia koskevat kriteerit ja 
vaatimukset sekä ne erityiset olosuhteet, 
joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

Perustelu

Tietoturvaloukkauksia koskevista kriteereistä ja vaatimuksista säädetään jo riittävässä 
määrin 1 kohdassa. Ehdotettu säädösvallan delegointi koskisi joka tapauksessa keskeisiä 
osia, joita ei voi delegoida, ja siitä olisi säädettävä perussäädöksessä. Vastaavaa muutosta 
ehdotetaan myös yleisessä tietosuojadirektiivissä.

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Ennakkokuuleminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisia kansallisia 
valvontaviranomaisia kuullaan ennen 
kuin käsitellään henkilötietoja, jotka 
muodostavat osan uutta muodostettavaa 
rekisterijärjestelmää, jossa
a) käsitellään 8 artiklan mukaisia erityisiä 
tietoluokkia, tai
b) tietojen käsittely on sen luonteista, että 
siihen sisältyy muutoin, erityisesti uusien 
tekniikoiden, mekanismin tai menettelyjen
käytön johdosta, erityisiä riskejä 
rekisteröidyn perusoikeuksien ja -
vapauksien ja erityisesti yksityisyyden 
kannalta.

Perustelu

Vastaa puitepäätöksen 2008/977/YOS 23 artiklaa. 
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Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tietosuojavaltuutettua ei saa 
rankaista tehtäviensä hoitamisesta. 
Tietosuojavaltuutettua ei saa erottaa 
hänen toimintansa aikana eikä toiminnan 
päättymistä seuraavan vuoden aikana, 
elleivät tosiseikat anna rekisterinpitäjälle 
painavaa syytä erottamiseen.

Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirto on tarpeen rikosten torjumiseksi,
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; sekä

a) siirto on tarpeen riskien torjumiseksi ja 
rikosten tutkimiseksi, selvittämiseksi ja 
syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi; sekä

Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rekisterinpitäjä ja henkilötietojen 
käsittelijä noudattavat tässä luvussa 
vahvistettuja edellytyksiä.

b) tässä luvussa vahvistettuja edellytyksiä 
noudatetaan.

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio ei ole tehnyt asetuksen 
(EU) N:o …/2012 41 artiklan mukaista 

2. Jos komissio ei ole tehnyt asetuksen 
(EU) N:o …/2012 41 artiklan mukaista 
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päätöstä, se arvioi tietosuojan riittävyyttä 
ottaen huomioon seuraavat seikat:

päätöstä, se arvioi tietosuojan riittävyyttä 
ottaen huomioon kaikki seikat, jotka 
liittyvät yleisesti tietojen siirtämiseen tai 
siirrettävien tietojen luokkiin ja joita 
voidaan arvioida erillään yksittäisistä 
siirtotoimista. Arvioinnissa otetaan 
huomioon erityisesti:

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää tämän direktiivin 
puitteissa, että kolmas maa tai kolmannen 
maan alue tai tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö tarjoaa 
2 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan 
tason. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 56 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan täydentää 
liitteessä [x] olevaa luetteloa kolmansista 
maista, kolmansien maiden alueista, 
tietojenkäsittelyn sektoreista ja 
kansainvälisistä järjestöistä, jotka 
takaavat 2 kohdassa tarkoitetun riittävän 
tietosuojan tason. Suojan tasoa 
määritettäessä komissio tutkii, takaako 
kolmannessa maassa tai kansainvälisessä 
organisaatiossa sovellettava asiaa koskeva 
yleinen ja alakohtainen lainsäädäntö 
tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja tehokkaan hallinnollisen ja 
oikeudellisen muutoksenhaun 
rekisteröidyille ja erityisesti 
rekisteröidyille, joiden henkilötietoja 
siirretään.

Perustelu

Asiaan liittyvien määrittelyjen kauaskantoisuuden vuoksi ne menevät pidemmälle kuin 
täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset vaativat. Siksi tällaisiin muihin kuin keskeisiin 
osiin on sovellettava säädösvallan siirtoa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. 
Vastaavaa muutosta ehdotetaan myös yleisessä tietosuojadirektiivissä.

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Täytäntöönpanosäädöksessä 
määritellään sen maantieteellinen 
soveltamisala ja alakohtainen 
soveltaminen ja mahdollisuuksien 
mukaan nimitetään 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu 
valvontaviranomainen.

4. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 340 artiklan toisen kohdan ja 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti unionin on 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti 
korvattava kaikki vahingot, joita sen 
toimielimet aiheuttavat tehtäviänsä 
suorittaessaan, mukaan lukien vahingot, 
joita on aiheutunut henkilötietojen 
epäasianmukaisesta käytöstä 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
virheellisyyden seurauksena.

Perustelu

Unionin ei-sopimuksellinen vastuu tapauksissa, joissa 2 ja 3 kohdan mukainen määrittely 
suoritetaan, olisi ilmaistava nimenomaisesti.

Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi päättää tämän direktiivin 
puitteissa, että kolmas maa tai kolmannen 
maan alue tai tietojenkäsittelyn sektori tai 
kansainvälinen järjestö ei tarjoa 
2 kohdassa tarkoitettua riittävää 
tietosuojan tasoa, varsinkin jos 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön voimassa olevassa yleisessä ja 
alakohtaisessa lainsäädännössä ei taata 
rekisteröidyille ja erityisesti niille 
rekisteröidyille, joiden henkilötietoja 
siirretään, tehokkaita ja 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia, 
tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset 
muutoksenhakukeinot mukaan lukien. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

Poistetaan.
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noudattaen tai, jos yksilön oikeus 
henkilötietojen suojaan sitä kiireellisesti 
edellyttää, 57 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 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 35 artiklan 1 kohdan tai 
36 artiklan mukaisia siirtoja. Komissio 
aloittaa sopivalla hetkellä neuvottelut 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön kanssa tämän artiklan 5 kohdan 
mukaisesti tehdystä päätöksestä 
aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio valvoo 3 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
soveltamista.

Poistetaan.

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Siirto asianmukaisten takeiden 
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perusteella
1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä, 
jos
a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja; tai
b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja 
ja katsoo, että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet.
2. Päätöksen 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta siirrosta tekee 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö. 
Siirrot on dokumentoitava, ja siirtoja 
koskevat asiakirjat on pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle.

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Siirto asianmukaisten takeiden 

perusteella
1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, henkilötietoja voidaan 
siirtää kolmannessa maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä olevalle 
vastaanottajalle, jos
a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja;
b) rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
henkilötietojen siirtoon yleisesti liittyviä 
seikkoja (34 artiklan 2 kohta) ja katsoo, 
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että henkilötietojen suojasta on 
asianmukaiset takeet;
c) henkilötietojen siirtäminen on 
erityistapauksissa sallittua, vaikka 
komissio on todennut, ettei asianmukaista 
suojan tasoa ole (36 artikla).

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
35 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 b artikla
Toisesta jäsenvaltiosta saatujen 

henkilötietojen siirto
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kaikki toimivaltaisen viranomaisen 
suorittamat sellaisten henkilötietojen 
siirrot, jotka toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
välittäneet tai asettaneet saataville, 
mukaan lukien siirto kolmanteen maahan 
tai kansainväliselle organisaatiolle, ovat 
sallittuja vain, jos
a) vastaanottaja kolmannessa maassa tai 
vastaanottava kansainvälinen elin vastaa 
riskien torjumisesta sekä rikosten 
tutkimisesta, selvittämisestä tai niistä 
syyttämisestä tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemisesta;
b) jäsenvaltio, jolta tiedot on saatu, on 
antanut suostumuksensa siirtoon 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
ja
c) edellä 34 a artiklan 3 kohdan ja 
35 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisissa tapauksissa myös jäsenvaltio, 
joka on toimittanut tiedot, pitää 
siirrettyjen tietojen suojaa koskevia 
takeita asianmukaisina kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti.
2. Siirtäminen ilman 1 kohdan 
b alakohdan mukaista 
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etukäteissuostumusta on sallittua vain, jos 
tietojen siirto on olennaisen tärkeää 
jäsenvaltion tai kolmannen valtion yleistä 
turvallisuutta tai jäsenvaltion olennaisia 
etuja koskevan välittömän ja vakavan 
uhkan estämiseksi eikä 
etukäteissuostumusta voida saada ajoissa. 
Suostumuksen antamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä.
3. Poiketen 1 kohdan c alakohdasta 
henkilötietoja saa luovuttaa vain, kun se 
on tiedot luovuttavan jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan sallittua
a) rekisteröidyn oikeutettujen erityisten 
etujen vuoksi tai
b) vallitsevien oikeutettujen etujen ja 
erityisesti tärkeiden yleisten etujen vuoksi.
4. Siirto edelleen yksityisille tahoille on 
sallittu vain 7 a artiklan 1 kohdan ja 7 b 
artiklan ehtojen mukaisesti.

Perustelu

35 b artikla vastaa puitepäätöksen 2088/977/YOS 13 artiklaa. Siinä otetaan käyttöön erityiset 
säännöt, jotka koskevat muista jäsenvaltioista saatujen henkilötietojen käsittelyä, ja siinä 
suojataan tällaisia tietoja erityisesti. Samalla säännös suojaa jäsenvaltioita, joista tiedot ovat 
peräisin, ja näin luodaan unionin sisäisen tiedonvaihdon edellyttämä luottamus siihen, että 
vastaanottava jäsenvaltio ei käsittele välitettyjä tietoja mielivaltaisella tavalla.

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle 
voidaan suorittaa vain sillä edellytyksellä, 
että
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a) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai 
toisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi;
b) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötietoja siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännössä niin säädetään; tai
c) siirto on välttämätöntä jäsenvaltion tai 
kolmannen maan yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
ehkäisemiseksi; tai
d) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; tai
e) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa tietyn rikoksen torjumista, 
selvittämistä, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa tai tietyn 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
täytäntöönpanoa koskevan oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Tietojen siirtoon erityistapauksissa 

kilpailevien etujen arvioinnin jälkeen 
sovellettavat poikkeukset

1. Jos komissio on todennut 34 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, että suojan taso ei 
ole asianmukainen, henkilötietoja ei 
siirretä asianomaiseen kolmanteen 
maahan tai alueelle tai tietojenkäsittelyn 
sektorille kyseisessä kolmannessa maassa 
tai asianomaiselle kansainväliselle 
organisaatiolle, jos kyseisessä tapauksessa 
siirron kieltämiseen liittyvät rekisteröidyn 
oikeutetut edut ovat tärkeämmät kuin 
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tietojen siirtoon liittyvä yleinen etu.
2. Arvioitaessa asiaan liittyvien 
kilpailevien etujen eri näkökohtia on 
otettava huomioon suojan tason 
asianmukaisuus kyseisessä tapauksessa. 
Kyseisessä tapauksessa sovellettavan 
suojan tason asianmukaisuuden 
arvioinnissa otetaan huomioon 
ehdotettuun henkilötietojen siirtoon 
liittyvät seikat ja erityisesti
a) siirrettävien tietojen luonne;
b) siirron tarkoituksen/tarkoitusten 
määrittäminen; sekä
c) kolmannessa maassa suunnitellun 
käsittelyn kesto.
3. Jäsenvaltiot voivat 1 ja 35 artiklasta 
poiketen säätää, että henkilötietojen siirto 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle voidaan suorittaa vain, jos
a) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai 
jonkin muun henkilön oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi erityisesti, kun on 
kyse heidän fyysisestä turvallisuudestaan 
ja hyvinvoinnistaan; tai
b) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötietoja siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännössä niin säädetään; tai
c) siirto on tarpeen rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi; tai
d) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa tietyn rikoksen torjumista, 
selvittämistä, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa tai tietyn 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
täytäntöönpanoa koskevan oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.
4. Suojan taso voi olla asianmukainen 
yksittäisissä tapauksissa, jos 
asianomainen kolmas maa, alue, 
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tietojenkäsittelyn sektori tai valtioiden 
välinen tai ylikansallinen elin kyseisessä 
kolmannessa maassa tai kansainvälinen 
organisaatio takaa siirrettävien tietojen 
riittävän suojan.

Perustelu

36 artiklan uusi sanamuoto noudattelee 34 ja 35 artiklan logiikkaa. Tiukasti rajatuissa 
yksittäistapauksissa tietojen välittämisen kolmansille maille pitää olla mahdollista tiukkojen 
ehtojen mukaisesti, vaikka maan tietosuojan taso katsottaisiin riittämättömäksi, kun on kyse 
erittäin tärkeän edun suojaamisesta, kuten ihmisten hengestä ja terveydestä.

Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle käsittelyn 
rajoituksista sekä toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimet varmistaakseen, että 
näitä rajoituksia noudatetaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
henkilötietojen vastaanottajalle käsittelyn 
rajoituksista sekä toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimet varmistaakseen, että 
näitä rajoituksia noudatetaan. Ensimmäistä 
virkettä sovelletaan myös käsittelyn 
rajoituksiin, joita rekisterinpitäjän on 
noudatettava 7 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Jos tietoja siirretään EU:n sisällä, valtioiden sisäisiä käsittelyrajoituksia olisi sovellettava 
vasta sitten, kun kyseiset tiedot siirretään edelleen kolmanteen maahan. Muussa tapauksessa 
ei luotettaisi EU:n sisäiseen tiedonsiirtoon.

Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa 1 artiklan 
soveltamista varten asianmukaiset toimet 
edistääkseen suhteita kolmansiin maihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin ja erityisesti 

2. Komissio toteuttaa 1 artiklan 
soveltamista varten tämän direktiivin 
soveltamisalalla asianmukaiset toimet 
edistääkseen suhteita kolmansiin maihin tai 
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niiden valvontaviranomaisiin, jos komissio 
on päättänyt, että ne tarjoavat 34 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan 
tason.

kansainvälisiin järjestöihin ja erityisesti 
niiden valvontaviranomaisiin, jos komissio 
on päättänyt, että ne tarjoavat 34 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan 
tason. Komissio ottaa tässä 
asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltioiden toimivallan ja tämän 
toimivallan käytön yhteydessä toteutetut 
oikeudelliset tai tosiasialliset toimet.

Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun toimikausi päättyy tai jäsen eroaa 
tehtävästään, hän jatkaa kuitenkin
tehtävässään, kunnes uusi jäsen on 
nimitetty.

5. Kun toimikausi päättyy tai jäsen eroaa 
tehtävästään, hän voi kuitenkin pyynnöstä
jatkaa tehtävässään, kunnes uusi jäsen on 
nimitetty.

Perustelu

Juuri vakavasta virheestä johtuvan eroamisen yhteydessä toiminnan jatkaminen ehdoitta 
seuraajan nimittämiseen asti voi olla mahdotonta. Siksi toiminnan jatkamisen pitäisi olla 
mahdollista vain ”pyynnöstä”.

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokainen valvontaviranomainen käyttää 
sille tämän direktiivin mukaisesti annettua 
toimivaltaa oman jäsenvaltionsa alueella.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokainen valvontaviranomainen käyttää
vähintään sille tämän direktiivin 
mukaisesti annettua toimivaltaa oman 
jäsenvaltionsa alueella.

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) valvoo tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten ja direktiivin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista 
ja varmistaa sen;

a) valvoo vähintään tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten ja direktiivin 
täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista
ja varmistaa sen;

Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käsittelee rekisteröidyn tai tätä 
50 artiklan mukaisesti edustavan ja 
rekisteröidyn asianmukaisesti 
valtuuttaman yhdistyksen tekemiä 
valituksia, tutkii mahdollisuuksien mukaan 
asiaa ja ilmoittaa rekisteröidylle tai 
yhdistykselle asian etenemisestä sekä 
valitusta koskevasta ratkaisustaan 
kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos 
asia edellyttää lisätutkimuksia tai 
koordinointia toisen valvontaviranomaisen 
kanssa;

b) käsittelee rekisteröidyn tekemiä 
valituksia, tutkii mahdollisuuksien mukaan 
asiaa ja ilmoittaa rekisteröidylle asian 
etenemisestä sekä valitusta koskevasta 
ratkaisustaan kohtuullisen ajan kuluessa, 
erityisesti jos asia edellyttää 
lisätutkimuksia tai koordinointia toisen 
valvontaviranomaisen kanssa;

Perustelu

Tarkistus seuraa yhdistysten valitusoikeuden poistamisesta 50 artiklasta.

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 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;

e) suorittaa tutkimuksia valituksen 
perusteella tai toisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä ja, jos rekisteröity on tehnyt 
valituksen tälle valvontaviranomaiselle, 
ilmoittaa rekisteröidylle tutkimusten 
tuloksesta kohtuullisen ajan kuluessa;
valvontaviranomaiset voivat suorittaa 
tällaisia tutkimuksia kansallisen 
lainsäädännön puitteissa myös omasta 
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aloitteestaan;

Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valtuudet panna vireille oikeudellisia 
menettelyjä, jos tämän direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä on rikottu, tai 
valtuudet saattaa tämä rikkominen 
oikeusviranomaisten tietoon.

c) valtuudet panna vireille oikeudellisia 
menettelyjä, jos tämän direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä on rikottu, tai 
valtuudet saattaa tämä rikkominen 
oikeusviranomaisten tietoon. 
Valvontaviranomaisen päätöksiin, jotka 
antavat aihetta valituksiin, voi hakea 
muutosta tuomioistuimilta.

Perustelu

Valvontaviranomaisen päätöksistä, jotka antavat aihetta valituksiin, voi valittaa 
tuomioistuimeen. Esitetty valitustakuu on itsestäänselvyys, ja sanamuoto vastaa 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan 2 kohdan c alakohtaa.

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi

49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) antaa komissiolle neuvoja kaikissa 
henkilötietojen suojaan unionissa liittyvissä 
kysymyksissä, myös tämän direktiivin 
mahdollisessa muuttamisessa;

a) antaa Euroopan unionin toimielimille
neuvoja kaikissa henkilötietojen suojaan 
unionissa liittyvissä kysymyksissä, myös 
tämän direktiivin mahdollisessa 
muuttamisessa;

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin, jos hän 
katsoo, että hänen tämän direktiivin nojalla 
annettuihin säännöksiin perustuvia 
oikeuksiaan on loukattu sen takia, ettei 
hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole 
noudatettu näitä säännöksiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä 
olevien hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen käyttöä, mukaan 
lukien oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella luonnollisella henkilöllä on 
oikeus oikeussuojakeinoihin, jos hänen 
tämän direktiivin nojalla annettuihin 
säännöksiin perustuvia oikeuksiaan on 
loukattu sen takia, ettei hänen 
henkilötietojensa käsittelyssä ole 
noudatettu näitä säännöksiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä 
olevien hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen käyttöä, mukaan 
lukien oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle.

Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
kenelle tahansa henkilölle aiheutuu 
vahinkoa lainvastaisesta käsittelystä tai 
minkä tahansa toiminnan 
yhteensopimattomuudesta tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
kanssa, hänellä on oikeus saada 
rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen 
käsittelijältä korvaus aiheutuneesta 
vahingosta kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jonkin jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on siirtänyt 
henkilötietoja, tietojen vastaanottaja ei voi 
käyttää siirrettyjen tietojen virheellisyyttä 
perusteena välttää kansallisen 
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lainsäädännön mukainen vastuunsa 
vahingon kärsineeseen nähden. Jos 
tietojen vastaanottaja suorittaa korvausta 
vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että 
se on käyttänyt virheellisesti siirrettyjä 
tietoja, tiedot siirtäneen toimivaltaisen 
viranomaisen on korvattava tietojen 
vastaanottajan suorittama 
vahingonkorvaus täysimääräisenä ottaen 
huomioon kaikki mahdolliset 
vastaanottajan virheet.

Perustelu

Vertaa puitepäätöksen 2008/977/YOS 19 artiklan 1 ja 2 kohta.

Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten rikkomisen vuoksi määrättäviä 
seuraamuksia varten ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimia tämän direktiivin 
säännösten asianmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi ja erityisesti vahvistettava 
säännöt tämän direktiivin nojalla 
annettujen säännösten rikkomisen vuoksi 
määrättäviä seuraamuksia varten ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Perustelu

Vertaa puitepäätöksen 2008/977/YOS 24 artikla.

Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 28 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä alkaen.

2. Siirretään 34 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä alkaen.

Perustelu

Tarkistus seuraa siitä, että poistetaan 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu siirto ja että 
siirrytään täytäntöönpanosäädöksistä delegoituihin säädöksiin 34 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 28 artiklan 
5 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 34 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.

Perustelu

Tarkistus seuraa siitä, että poistetaan 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu siirto ja että 
siirrytään täytäntöönpanosäädöksistä delegoituihin säädöksiin 34 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 28 artiklan 5 kohdan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

5. Edellä olevan 34 artiklan 3 kohdan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
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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.

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.

Perustelu

Tarkistus seuraa siitä, että poistetaan 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu siirto ja että 
siirrytään täytäntöönpanosäädöksistä delegoituihin säädöksiin 34 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus seuraa 34 artiklan 5 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisiä sopimuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat tehneet ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa, on tarvittaessa 
muutettava viiden vuoden kuluessa 
direktiivin voimaatulosta.

1. Kansainvälisiä sopimuksia, jotka 
jäsenvaltiot ovat tehneet ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa, on tarvittaessa 
muutettava kymmenen vuoden kuluessa 
direktiivin voimaatulosta, elleivät ne jo 
muutoin kuulu erityisen seurannan 
alaisuuteen.
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2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 36 artiklan säännöksiä 
sovelletaan asianmukaisuutta koskevan 
kielteisen päätöksen tapauksessa samalla 
tavoin myös ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa tehtyihin kansainvälisiin 
sopimuksiin.

Perustelu

Mukauttamiselle annettu viiden vuoden määräaika on liian lyhyt, kun otetaan huomioon 
nykyisten kansainvälisten sopimusten määrä ja monimuotoisuus. 36 artiklan mukaista 
sääntelyä ei pidä soveltaa vain jäsenvaltioiden välillä, vaan sitä on sovellettava samalla 
tavoin myös olemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
Liite [x] (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite [x]
Luettelo kolmansista maista, alueista ja 

tietojen käsittelyn sektoreista kolmansissa 
maissa sekä kansainvälisistä järjestöistä, 

jotka takaavat 34 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun asianmukaisen suojan tason.

Perustelu

Tarkistus seuraa 34 artiklaan esitetystä tarkistuksesta.
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