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Tarkistus 130
Rebecca Taylor

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.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei noudateta toissijaisuusperiaatetta, kansallinen käsittely mukaan luettuna.

Tarkistus 131
Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan osittain tai 
kokonaan automatisoituun henkilötietojen 
käsittelyyn sekä sellaisten henkilötietojen 
manuaaliseen käsittelyyn, jotka 
muodostavat rekisterin osan tai joiden on 
tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan osittain tai 
kokonaan automatisoituun henkilötietojen 
käsittelyyn sekä sellaisten henkilötietojen 
manuaaliseen käsittelyyn, jotka
muodostavat rekisterin osan tai joiden on 
tarkoitus muodostaa rekisterin osa. Tätä 
direktiiviä sovelletaan samalla tavalla 
sekä sähköisesti että paperimuodossa 
tallennettuihin henkilötietoihin.

Or. en
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Tarkistus 132
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joka suoritetaan sellaisen toiminnan, 
erityisesti kansallista turvallisuutta 
koskevan toiminnan yhteydessä, joka ei 
kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan;

a) jota suoritetaan sellaisen toiminnan 
yhteydessä, joka ei kuulu unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Käsite "kansallinen turvallisuus" ymmärretään eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Selvyyden 
vuoksi olisi viitattava yksinkertaisesti asiaan, "joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan", jotta vältetään tilanne, jossa jäsenvaltiot voisivat vaatia kansallisen 
turvallisuuden perusteella poikkeusta käsittelyyn, johon olisi sovellettava tätä direktiiviä.

Tarkistus 133
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

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 tai erotettavissa muista
suoraan tai epäsuorasti keinoin, joita joko 
rekisterinpitäjä tai muu luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi kohtuuden rajoissa 
käyttää, erityisesti henkilönumeron tai 
muun yksilöllisen tunnisteen, 
sijaintitiedon, internet-tunnisteen taikka 
yhden tai useamman henkilölle 
tunnusomaisen sukupuoleen liittyvän,
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen,
sosiaalisen tai seksuaaliseen
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suuntautumiseen liittyvän tekijän 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 134
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

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 tai erotettavissa muista
suoraan tai epäsuorasti keinoin, joita joko 
rekisterinpitäjä tai muu luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi kohtuuden rajoissa 
käyttää, erityisesti henkilönumeron tai 
muun yksilöllisen tunnisteen, 
sijaintitiedon, internet-tunnisteen taikka 
yhden tai useamman henkilölle 
tunnusomaisen sukupuoleen liittyvän,
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen,
sosiaalisen tai seksuaaliseen
suuntautumiseen liittyvän tekijän 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Hyvän tietosuojan takaamiseksi termejä "henkilötiedot" ja "rekisteröity" ei saa määrittää 
liian suppeasti. Asetusta olisi selvästi sovellettava tietoihin, jotka mahdollistavat vain 
"erottelun", ja useimmissa tapauksissa internet-tunnisteet olisi katsottava henkilötiedoiksi. 
Tekniikka kehittyy jatkuvasti, joten myös hyökkäykset, joilla tietojen tunnistettavuus pyritään 
palauttamaan, ovat koko ajan edistyneempiä. "Henkilötietojen" ja "rekisteröidyn" laaja 
määrittely on tärkeää tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan tietosuojan varmistamiseksi.
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Tarkistus 135
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. '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;

Or. en

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 136
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella’ 
tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena 
on vahingossa tapahtuva tai laiton
siirrettyjen, tallennettujen tai muuten 
käsiteltyjen henkilötietojen tuhoaminen, 
häviäminen, muuttaminen, luvaton
luovuttaminen taikka saanti;

(9) 'henkilötietojen tietoturvaloukkauksella' 
vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista
siirrettyjen, tallennettujen tai muuten 
käsiteltyjen henkilötietojen tuhoamista, 
häviämistä, muuttamista, luvatonta
luovuttamista taikka saantia;

Or. en

Perustelu

Tietoturvaloukkauksia koskevat ilmoitukset ovat tärkeä väline, jolla varmistetaan, että 
rekisterinpitäjät täyttävät tietoturvaa koskevat velvollisuutensa. Ne takaavat myös 
rekisteröidyille mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tietoturvaloukkausten seurauksilta 
suojautumiseksi. Tällä tarkistuskokonaisuudella pyritään parantamaan tietoturvaloukkauksia 
koskevia säännöksiä siten, että rekisterinpitäjien on helpompi noudattaa ilmoitusten 
toimittamisen määräaikoja, estetään rekisteröityjen "tietoturvaloukkausväsymystä" ja 
luodaan tietoturvaloukkauksia koskeva julkinen rekisteri.

Tarkistus 137
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

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

Or. en
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Tarkistus 138
Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

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

Or. en

Tarkistus 139
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

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

Or. en

Tarkistus 140
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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 
rajoitettuja suhteessa niihin tarkoituksiin, 
joita varten niitä käsitellään; niitä saa 
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käsitellä vain ja ainoastaan siltä osin kuin 
näitä tarkoituksia ei voitu täyttää 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja; yksityisten tahojen 
hallussa olevia henkilötietoja on saatava 
käyttää ainoastaan rikosten tutkimiseen 
tai niitä koskevien syytteiden nostamiseen 
ottaen huomioon välttämättömyyden ja 
suhteellisuuden vaatimusten täyttymisen 
sekä Euroopan unionin oikeuden ja 
kansainvälisen julkisoikeuden asiaan 
liittyvät säännökset ja erityisesti 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
määräykset, sellaisina kuin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on niitä 
tulkinnut;

Or. en

Tarkistus 141
Françoise Castex

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 
rajoitettuja 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;

Or. en

Tarkistus 142
Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta
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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 
rajoitettuja 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;

Or. en

Tarkistus 143
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 144
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja 
tarvittaessa päivitettyjä; on tehtävä kaikki 
mahdollinen sen varmistamiseksi, että 
käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset 

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

Or. en

Tarkistus 145
Piotr Borys

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.

Or. en

Tarkistus 146
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä erottaa mahdollisuuksien 
mukaan selvästi toisistaan henkilötiedot, 
jotka koskevat eri ryhmiin kuuluvia 
rekisteröityjä, kuten:

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä erottaa selvästi toisistaan 
henkilötiedot, jotka koskevat eri ryhmiin 
kuuluvia rekisteröityjä, kuten:

Or. en

Tarkistus 147
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava tämän 
ryhmittelyn seurauksia koskevat 
erityissäännöt ottaen huomioon eri 
tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään.
Näihin erityissääntöihin on sisällytettävä 
tietojenkeruun edellytykset, tietojen 
säilyttämisen aikarajat, mahdolliset 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeuksien 
rajoitukset sekä toimivaltaisten 
viranomaisten tietoihin pääsyä koskevat 
menetelmät.

Or. en

Perustelu

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

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

Tarkistus 148
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käsiteltävät henkilötiedot jaotellaan 

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

tarkkoja ja täydellisiä ja tarvittaessa 
mahdollisimman uusia.

Or. en

Perustelu

Tietoryhmien jaottelun niiden luotettavuuden ja tarkkuuden perusteella olisi oltava ehdoton 
velvoite. Tämä on erittäin tärkeää lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihdon kannalta –
tietoja voidaan käyttää kaukana tietolähteestä, joten luotettavuuden tason osoittaminen on 
tärkeää, jotta vältetään tilanteet, joissa toimiin ryhdytään tiedon luotettavuuden virheellisen 
tulkinnan perusteella. Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon kohdat 355–358.

Tarkistus 149
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikkoihin perustuvat henkilötiedot 
erotetaan mahdollisuuksien mukaan 
henkilökohtaisiin arvioihin perustuvista 
henkilötiedoista.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilötietoja, jotka ovat epätarkkoja ja 
epätäydellisiä tai jotka eivät ole enää 
ajantasaisia, ei siirretä tai aseteta 
saataville ja varmistettava, että 
tosiseikkoihin perustuvat henkilötiedot 
erotetaan mahdollisuuksien mukaan 
henkilökohtaisiin arvioihin perustuvista 
henkilötiedoista. Sen vuoksi niiden on 
säädettävä, että toimivaltaiset 
viranomaiset tarkistavat henkilötietojen 
laadun ennen niiden siirtämistä tai 
asettamista saataville. Aina tietoja 
siirrettäessä ilmoitetaan samalla myös 
tiedot, joiden avulla 
vastaanottajajäsenvaltio voi arvioida 
tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä, 
ajantasaisuutta ja luotettavuutta. 
Erityisesti alun perin yksityisten tahojen 
hallussa olevia henkilötietoja ei saa 
siirtää toimivaltaisen viranomaisen 
pyytämättä.
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3. Jos ilmenee, että on siirretty virheellisiä 
tietoja tai että tietoja on siirretty 
lainvastaisesti, asiasta on ilmoitettava 
viipymättä vastaanottajalle erityisesti 
tapauksissa, joissa tiedot ovat olleet alun 
perin yksityisten tahojen hallussa. 
Vastaanottaja on velvollinen oikaisemaan 
tiedot viipymättä 15 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tai poistamaan ne 16 artiklan 
mukaisesti.
4. Toimivaltainen viranomainen voi 
käsitellä alun perin yksityisten tahojen 
keräämiä henkilötietoja edellyttäen, että 
4 artiklan a, c, d, e ja f alakohdan 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tietoryhmien jaottelun niiden luotettavuuden ja tarkkuuden perusteella olisi oltava ehdoton 
velvoite. Tämä on erittäin tärkeää lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihdon kannalta –
tietoja voidaan käyttää kaukana tietolähteestä, joten luotettavuuden tason osoittaminen on 
tärkeää, jotta vältetään tilanteet, joissa toimiin ryhdytään tiedon luotettavuuden virheellisen 
tulkinnan perusteella. Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon kohdat 355–358.

Tarkistus 150
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se on 
tarpeen

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se on 
tarpeen toimivaltaisen viranomaisen 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
mukaisen tehtävän suorittamiseksi 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten eikä niitä myöhemmin 
käsitellä näiden tarkoitusten kanssa 
yhteensopimattomalla tavalla.
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(a) toimivaltaisen viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten; tai
(b) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattamiseksi; tai
(c) rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai
(d) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi.

Or. en

Perustelu

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

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

Tarkistus 151
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se on 
tarpeen

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se on 
tarpeen toimivaltaisen viranomaisen 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
mukaisen tehtävän suorittamiseksi 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten eikä niitä myöhemmin 
käsitellä näiden tarkoitusten kanssa 
yhteensopimattomalla tavalla.

(a) toimivaltaisen viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi 
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1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten; tai
(b) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattamiseksi; tai
(c) rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai
(d) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 152
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Jatkokäsittelyn lainmukaisuus

1. Henkilötietojen jatkokäsittely on 
lainmukaista ainoastaan, jos se on 
ehdottomasti tarpeellista ja jos se 
suoritetaan tässä artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
kerätä henkilötietoja tehtäviensä 
yhteydessä tarkoin määritettyjä, 
yksiselitteisiä ja lain mukaisia 
tarkoituksia varten. Tietojen kerääminen 
on lainmukaista, kun sen tarkoituksena 
on
(a) toimivaltaisen viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittaminen 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten; tai
(b) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattaminen; tai
(c) rekisteröidyn elintärkeiden etujen 
suojaaminen; tai
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(d) jonkin toisen henkilön elintärkeiden 
etujen turvaaminen, paitsi jos 
poissulkemiseen liittyvä asianomaisen 
henkilön oikeutettu etu on selvästi 
käsittelyä tärkeämpi peruste;
(e) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan estäminen.
3. Henkilötietojen käsittelyn on vastattava 
tarkoitusta, johon ne on kerätty. Tietoja 
voidaan käsitellä edelleen jotain muuta 
tarkoitusta varten edellyttäen, että se
(a) tapahtuu lainmukaisia tarkoituksia 
varten (2 kohta);
(b) on tämän toisen 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 sillä edellytyksellä, 
että jäsenvaltiot huolehtivat 
asianmukaisesti suojatoimista.

Or. en

Perustelu

Direktiivin logiikan mukaisesti 7 artiklassa olisi käsiteltävä vain käsittelyn alkuperäisen 
tarkoituksen mukaisia laillisuusperusteita, kun taas komission ehdotuksen b–d alakohta olisi 
siirrettävä erilliseen säännökseen, toisin sanoen tähän nyt ehdotettuun 7 a artiklaan. Sen 
soveltamisalaa selvennetään lisää johdanto-osan 20 a kappaleessa.

Tarkistus 153
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Jatkokäsittely yhteensopimattomia 



PE504.239v01-00 18/51 AM\925747FI.doc

FI

tarkoituksia varten
1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla 
sallitaan jatkokäsittely 
yhteensopimattomia tarkoituksia varten, 
jos käsittely on ehdottomasti tarpeellista
(a) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattamiseksi; tai
(b) rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai
(c) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin on 
sisällytettävä seuraavat toimet:
(a) tapauskohtainen arviointi, jossa 
otetaan huomioon kaikki tapauksen 
kannalta merkitykselliset seikat; sekä
(b) rekisteröidyn oikeuksien riittävät 
takeet.

Or. en

Tarkistus 154
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsittely on sallittu laissa, jossa 
säädetään asianmukaisista takeista; tai

a) käsittely on erityisesti sallittu laissa, 
jossa säädetään asianmukaisista 
rekisteröidyn perusoikeuksien ja 
lainmukaisten etujen takeista; tai

Or. en
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Tarkistus 155
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on rekisteröidyn 
tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien 
arviointi, ei saa perustua pelkästään
8 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin 
tietoryhmiin.

2. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on rekisteröidyn 
tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien 
arviointi, ei saa koskea tai luoda 
8 artiklassa tarkoitettuja erityisiä 
tietoryhmiä.

Or. en

Tarkistus 156
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on rekisteröidyn 
tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien 
arviointi, ei saa perustua pelkästään
8 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin 
tietoryhmiin.

2. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on rekisteröidyn 
tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien 
arviointi, ei saa koskea tai luoda 
8 artiklassa tarkoitettuja erityisiä 
tietoryhmiä.

Or. en

Tarkistus 157
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Profilointi, jonka seurauksena 
(tahallisesti tai tahattomasti) henkilöitä 
syrjitään rodun tai etnisen alkuperän, 
poliittisten mielipiteiden, uskonnon tai 
vakaumuksen, ammattiliittoon 
kuulumisen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella tai jonka 
seurauksena (tahallisesti tai tahattomasti) 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla on 
tällaisia seurauksia, on kielletty kaikissa 
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 158
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Profilointi, jonka seurauksena 
(tahallisesti tai tahattomasti) henkilöitä 
syrjitään rodun tai etnisen alkuperän, 
poliittisten mielipiteiden, uskonnon tai 
vakaumuksen, ammattiliittoon 
kuulumisen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella tai jonka 
seurauksena (tahallisesti tai tahattomasti) 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla on 
tällaisia seurauksia, on kielletty kaikissa 
tapauksissa.

Or. en

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 
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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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected 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 159
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jos rekisterinpitäjä käsittelee 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja, tiedot siitä, onko tietoja 
käsitelty 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimenpidettä varten ja mitkä 
ovat tällaisen käsittelyn vaikutukset 
rekisteröityyn;

Or. en

Tarkistus 160
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) tiedot henkilötietojen turvaamista 
varten toteutetuista erityisistä 
turvatoimista;

Or. en
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Tarkistus 161
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jos rekisterinpitäjä käsittelee 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja, tiedot siitä, onko tietoja 
käsitelty 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimenpidettä varten ja mitkä 
ovat tällaisen käsittelyn vaikutukset 
rekisteröityyn;

Or. en

Tarkistus 162
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) tiedot henkilötietojen turvaamista 
varten toteutetuista erityisistä 
turvatoimista;

Or. en

Tarkistus 163
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä tiedot 
on saatu.

Or. en

Tarkistus 164
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, mistä tiedot 
on saatu.

Or. en

Tarkistus 165
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista tai poistetaan kokonaan
ilmoittamista koskeva säännös, siltä osin 
ja niin pitkäksi aikaa kuin osittainen tai 
täydellinen rajoittaminen on välttämätön ja 

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista, siltä osin ja niin pitkäksi 
aikaa kuin osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
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oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut:

demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut kunkin 
erityistapauksen konkreettisen ja 
yksilöllisen tutkimuksen perusteella:

Or. en

Tarkistus 166
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista tai poistetaan kokonaan 
ilmoittamista koskeva säännös, siltä osin 
ja niin pitkäksi aikaa kuin osittainen tai 
täydellinen rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut:

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista, siltä osin ja niin pitkäksi 
aikaa kuin osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut kunkin 
erityistapauksen konkreettisen ja 
yksilöllisen tutkimuksen perusteella:

Or. en

Tarkistus 167
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
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Rekisteröidylle ilmoittaminen
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjät tiedottavat asianomaiselle 
henkilölle henkilötietojen keruusta tai 
käsittelystä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet 
toimittaakseen rekisteröidylle ainakin 
seuraavat tiedot:
(a) rekisterinpitäjän ja 
tietosuojavastaavan henkilöllisyys ja 
yhteystiedot;
(b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
(c) henkilötietojen säilytysaika;
(d) tieto siitä, että rekisteröidyllä on 
oikeus pyytää häntä itseään koskevia 
henkilötietoja rekisterinpitäjältä sekä 
oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai poistamista tai niiden 
käsittelyn rajoittamista;
(e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus 39 artiklassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, ja viranomaisen 
yhteystiedot;
(f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät, myös kolmansissa 
maissa tai kansainvälisissä järjestöissä;
(g) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
huomioon henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet.
3. Jos henkilötietoja kerätään 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, onko 
henkilötietojen antaminen pakollista vai 
vapaaehtoista, sekä tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset.
4. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot:
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(a) silloin kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja;
(b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan 
kuluttua tietojen keräämisestä, ottaen 
huomioon tietojen käsittelyyn liittyvät 
erityiset olosuhteet.
5. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista tai poistetaan kokonaan 
ilmoittamista koskeva säännös, siltä osin 
ja niin pitkäksi aikaa kuin osittainen tai 
täydellinen rajoittaminen on välttämätön 
ja oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut
(a) jotta vältetään virallisten tai laillisten 
tiedustelujen, tutkimusten tai menettelyjen 
estäminen;
(b) jotta vältetään tuottamasta haittaa 
rikosten torjumiselle, selvittämiselle, 
tutkimiselle ja syytteeseenpanolle tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanolle;
(c) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;
(d) kansallisen turvallisuuden
suojelemiseksi;
(e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.
6. Kun jäsenvaltioiden välillä on siirretty 
tai asetettu saataville henkilötietoja, kukin 
jäsenvaltio voi 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen lainsäädäntönsä säännösten 
mukaisesti pyytää, että toinen jäsenvaltio 
ei ilmoita asiasta rekisteröidylle. 
Tällaisessa tapauksessa viimeksi mainittu 
jäsenvaltio ei saa ilmoittaa asiasta 
rekisteröidylle ilman toisen jäsenvaltion 
etukäteistä suostumusta.

Or. en
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Tarkistus 168
Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 169
Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy pääasiallisen rekisteröidyn käyttöoikeuteen, joten sitä olisi tarkasteltava 
luettelon alussa.

Tarkistus 170
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan 

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

yksittäistapauksissa kokonaan tai osittain 
rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta siltä osin 
ja ajalta kuin osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut kunkin 
erityistapauksen konkreettisen ja 
yksilöllisen tutkimuksen perusteella:

Or. en

Tarkistus 171
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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 
henkilön oikeutetut edut:

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

Or. en

Tarkistus 172
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
lainsäädäntötoimenpiteiden on 
noudatettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä 
yleissopimusta ja oltava Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisia.

Or. en

Tarkistus 173
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
lainsäädäntötoimenpiteiden on 
noudatettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä 
yleissopimusta ja oltava Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ilmioikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisia.

Or. en

Tarkistus 174
Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun rekisteröity käyttää 1 kohdassa 
tarkoitettua oikeuttaan, 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
rekisteröidylle ainakin kaikkien 
tarpeellisten tarkistusten suorittamisesta 
sekä siitä, onko kyseessä oleva käsittely 
lainmukainen.

3. Kun rekisteröity käyttää 1 kohdassa 
tarkoitettua oikeuttaan, 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
rekisteröidylle ainakin kaikkien 
tarpeellisten tarkistusten suorittamisesta 
sekä siitä, onko kyseessä oleva käsittely 
lainmukainen.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 175
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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

Or. en

Tarkistus 176
Françoise Castex

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

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja voidaan säilyttämistä 
lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan, 
kun se on tarpeellista todistelua varten tai 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 177
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja voidaan säilyttämistä 
lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan, 
kun se on tarpeellista todistelua varten tai 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 178
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos henkilötietojen käsittelyä on 
rajoitettu 3 kohdan nojalla, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
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rekisteröidylle, ennen kuin rajoitus 
poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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 tietoja rajoitetaan, 
kieltäytymisen syistä sekä 
mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tai käyttää muita 
oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 180
Françoise Castex

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. Jos henkilötietojen käsittelyä on 
rajoitettu 3 kohdan nojalla, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle, ennen kuin rajoitus 
poistetaan.

Or. en



AM\925747FI.doc 33/51 PE504.239v01-00

FI

Tarkistus 181
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 182
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
käsittelyn tarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin 
on välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Tämä varmistetaan 
käyttämällä tarvittaessa teknisiä ja/tai 
organisatorisia toimenpiteitä. Näiden 
keinojen avulla on varmistettava etenkin 
se, että henkilötietoja oletusarvoisesti ei 
saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

Or. en



PE504.239v01-00 34/51 AM\925747FI.doc

FI

Tarkistus 183
Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee oletusarvoisesti vain niitä 
henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
käsittelyn tarkoituksen kannalta, ja että 
tietoja ei erikseen kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin 
on välttämätöntä kyseisten tarkoitusten 
toteuttamiseksi. Tämä varmistetaan 
käyttämällä tarvittaessa teknisiä ja/tai 
organisatorisia toimenpiteitä. Näiden 
keinojen avulla on varmistettava etenkin 
se, että henkilötietoja oletusarvoisesti ei 
saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville.

Or. en

Tarkistus 184
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisterinpitäjän on otettava käyttöön 
keinot sen varmistamiseksi, että käsittely 
koskee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen 
kannalta.

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

Or. en

Tarkistus 185
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

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 asiakirjat kaikista 
vastuullaan tapahtuvista 
tietojenkäsittelyjärjestelmistä ja 
menettelyistä. 

1 a. Henkilötietojen siirrot on kirjattava 
tai dokumentoitava tietojenkäsittelyn 
lainmukaisuuden varmentamista, 
omaehtoista valvontaa sekä tietojen 
eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamista varten.
1 b. Pöytäkirjat tai dokumentit annetaan 
pyynnöstä valvontaviranomaisen 
saataville. Valvontaviranomainen saa 
käyttää näitä tietoja vain tietojenkäsittelyn 
lainmukaisuuden tarkistamiseen sekä
tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseen.

Or. en

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 
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niin sanotusta yhdenmukaistetusta paketista.  Edellä olevalla tarkistuksella varmistetaan 
ainakin jokin kansallisen tason säännös, vaikka olisi toivottavaa palauttaa alkuperäinen teksti 
yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi asetuksen kanssa.

Tarkistus 186
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot henkilötietojen siirtämisestä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä 
kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on 
kyseessä.

d) tiedot henkilötietojen siirtämisestä 
kolmanteen maahan tai kansainväliselle 
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä 
kolmas maa tai kansainvälinen järjestö tai 
näiden siirtojen oikeusperusta on 
kyseessä, mukaan luettuna aineellinen 
selvitys tämän direktiivin 35 tai 
36 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 187
Rebecca Taylor

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 24 tunnin kuluessa 
sen ilmitulosta.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 188
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valvontaviranomaisen on pidettävä 
julkista rekisteriä ilmoitetuista 
tietoturvaloukkaustyypeistä.

Or. en

Tarkistus 189
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää 
henkilötietoja, joita käsitellään tai joita on 
tarkoitus käsitellä kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle siirtämisen 
jälkeen, mukaan lukien tietojen siirtäminen 
edelleen toiseen kolmanteen maahan tai 
toiselle kansainväliselle järjestölle, 
ainoastaan jos:

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää 
henkilötietoja, joita käsitellään tai joita on 
tarkoitus käsitellä kolmannen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
kansainväliselle järjestölle siirtämisen 
jälkeen, mukaan lukien tietojen siirtäminen 
edelleen toisen kolmannen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai toiselle 
kansainväliselle järjestölle, ainoastaan jos:
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Or. en

Tarkistus 190
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja edelleen 
siirtämisiä voidaan toteuttaa kyseisessä 
kohdassa asetettujen ehtojen lisäksi 
ainoastaan, jos
a) edelleen siirtäminen on tarpeellista 
saman erityistarkoituksen vuoksi kuin 
alkuperäinen siirto; sekä
b) alkuperäisen siirron tehnyt 
toimivaltainen viranomainen antaa luvan 
edelleen siirtämiselle.

Or. en

Perustelu

Siirtojen tekeminen olisi sallittava vain lainvalvontaviranomaisille eikä muille kolmansien 
maiden vastaanottajille. Tätä on ehdottanut sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu että 
29 artiklan mukainen työryhmä, ja tämä on johdanto-osan 45 kappaleen mukainen. Olisi 
myös tarkennettava, että edelleen siirtämisten olisi oltava lisäehtojen alaisia, kuten 
29 artiklan mukainen työryhmä on ehdottanut. Tätä tarkennetaan lisää uudessa ehdotetussa 
johdanto-osan 45 a kappaleessa.

Tarkistus 191
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
33 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Siirrot vastaanottajille, jotka eivät ole 

tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien säännösten alaisia

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamia 
henkilötietojen siirtoja vastaanottajille, 
jotka eivät ole tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevien säännösten 
alaisia, voidaan tehdä ainoastaan, jos 
a) tällaisista siirroista on säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä; tällaisten 
lakien on noudatettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä 
yleissopimusta ja oltava Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisia; tai
b) tällaiset siirrot ovat tarpeellisia 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai
c) tällaiset siirrot tehdään rekisteröidyn 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 192
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä, jos

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle 
kolmannessa maassa tai kansainvälisessä 
järjestössä, jos oikeudellisesti sitovassa 
välineessä on annettu asianmukaiset 
takeet, joilla varmistetaan henkilötietojen 
suoja.

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.

Or. en

Tarkistus 193
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää vastaanottajalle kolmannessa 
maassa tai kansainvälisessä järjestössä, jos

1. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että henkilötietoja voidaan 
siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle 
kolmannessa maassa tai kansainvälisessä 
järjestössä, jos oikeudellisesti sitovassa 
välineessä on annettu asianmukaiset 
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takeet, joilla varmistetaan henkilötietojen 
suoja.

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.

Or. en

Tarkistus 194
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Siirto asianmukaisten takeiden 

perusteella
Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
34 artiklan nojalla, henkilötietoja voidaan 
siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle 
kolmannessa maassa tai kansainvälisessä 
järjestössä, jos
a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on 
annettu asianmukaiset takeet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen suoja;
b) Euroopan tietosuojavaltuutettu on 
arvioinut, että asianomainen 
rekisterinpitäjä tai käsittelijä noudattaa 
tässä direktiivissä määrättyjä laillisia 
vaatimuksia ja henkilötietojen siirtoon 
yleensä liittyviä parhaita käytäntöjä, tai 
c) yksittäinen henkilötietojen siirto 
voidaan toteuttaa ottaen huomioon 
välttämättömyyden ja suhteellisuuden 
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vaatimusten täyttymisen sekä Euroopan 
unionin oikeuden ja kansainvälisen 
julkisoikeuden asiaan liittyvät säännökset 
ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräykset, 
sellaisina kuin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on niitä 
tulkinnut.
Siirrot on dokumentoitava, ja siirtoja 
koskevat asiakirjat on pyynnöstä 
toimitettava valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjän tai käsittelijän itsearviointi ei voi olla kolmansiin maihin tehtävien siirtojen 
perusta. Tällaisten siirtojen on aina perustuttava oikeudellisesti sitovaan välineeseen. Katso 
myös Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon kohta 415.

Tarkistus 195
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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 edellä 
mainittuja ehtoja laajemmin, ovat 
sallittuja vain, jos
a) vastaanottaja kolmannessa maassa tai 
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vastaanottava kansainvälinen elin vastaa 
vaarojen 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 
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) tärkeiden yleisten etujen vuoksi.
4. Siirto yksityisille tahoille on sallittu 
vain 7 b artiklan 1 kohdan ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

35 b artikla vastaa puitepäätöksen 2018/977/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 
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peräisin, ja näin luodaan unionin sisäisen tiedonvaihdon edellyttämä luottamus siihen, että 
vastaanottava jäsenvaltio ei käsittele välitettyjä tietoja mielivaltaisella tavalla.

Tarkistus 196
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poiketen siitä, mitä 34 ja 35 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on säädettävä, 
että henkilötietojen siirto toimivaltaiselle 
viranomaiselle kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle voidaan 
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että 
rekisterinpitäjä on saanut etukäteen luvan 
1 a kohdan mukaisesti ja

Or. en

Tarkistus 197
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ennen 
1 kohtaan perustuvaa siirtoa 
rekisterinpitäjän on saatava lupa 
valvontaviranomaiselta, jotta 
varmistetaan, että siirto noudattaa tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä 
säännöksiä ja erityisesti vähennetään 
rekisteröityä koskevia riskejä.

Or. en
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Tarkistus 198
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos 
1 kohdan mukaisia poikkeuksia 
sovelletaan, rekisterinpitäjän on
a) siirrettävä ainoastaan ehdottomasti 
tarpeellinen määrä henkilötietoja siirron 
tavoitteen saavuttamiseksi; sekä
b) dokumentoitava kyseiset siirrot, 
mukaan luettuina siirron päivämäärä ja 
ajankohta, vastaanottavan viranomaisen 
tiedot, siirron perustelu ja siirretyt tiedot. 
Asiakirjat on annettava 
valvontaviranomaisille pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 199
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Erityisiä tietojen siirtoja koskevat 

poikkeukset
1. Jos komissio on todennut 34 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, että suojan taso ei 
ole asianmukainen, henkilötietoja ei 
siirretä asianomaiseen kolmanteen 
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maahan tai alueelle tai käsittelevälle 
sektorille kyseisessä kolmannessa maassa 
tai asianomaiselle kansainväliselle 
organisaatiolle, jos myös 
yksittäistapauksessa siirron kieltämiseen 
liittyvät rekisteröidyn oikeutetut edut ovat 
tärkeämmät kuin tietojen siirtoon liittyvä 
erityinen yleinen etu.
2. Arvioitaessa etuja 1 kohdan mukaisesti 
on myös otettava huomioon suojan tason 
asianmukaisuus konkreettisessa 
tapauksessa. Sen tarkastelu, onko suojan 
taso asianmukainen konkreettisessa 
tapauksessa, suoritetaan ottaen huomioon 
kaikki seikat, joilla on merkitystä 
suunnitellun henkilötietojen siirron 
kannalta, ja erityisesti
a) siirrettävien tietojen luonne,
b) tarkoituksen määrittäminen sekä
c) kolmannessa maassa suunnitellun 
käsittelyn kesto ja
d) mahdolliset edelleen siirtämiset.
Jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta ja 
35 artiklasta poiketen säätää, että 
henkilötietojen siirto kolmanteen maahan 
tai kansainväliselle järjestölle voidaan 
suorittaa vain sillä edellytyksellä, että
a) se on tarpeen rekisteröidyn tai jonkin 
muun henkilön oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, mikä koskee erityisesti 
ihmishengelle aiheutuvaa vaaraa;
b) siirto on tarpeen rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötietoja siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännössä niin säädetään; tai
c) siirto rajoittuu tiettyyn tapaukseen ja 
on tarpeen yksittäisissä tapauksissa 
rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, 
selvittämiseksi ja syytteeseen panemiseksi 
tai rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi; tai
d) siirto on tarpeen yksittäisissä 
tapauksissa tietyn rikoksen torjumista, 
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selvittämistä, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa tai tietyn 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
täytäntöönpanoa koskevan oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.
e) siirto sisältää ainoastaan tietoa, joka on 
ehdottoman välttämätöntä siirron 
tavoitteen saavuttamiseksi sekä
f) kaikki siirrot ovat täysin 
dokumentoituja, mukaan luettuina siirron 
päivämäärä ja ajankohta, vastaanottava 
viranomainen, siirron perustelu ja 
siirretyt tiedot. Asiakirjat on annettava 
valvontaviranomaisille pyynnöstä.
3. Suojan taso voi olla asianmukainen 
konkreettisessa tapauksessa erityisesti 
myös silloin, kun asianomainen kolmas 
maa, alue, käsittelysektori tai valtioiden 
välinen tai rajat ylittävä elin takaa 
yksittäisessä tapauksessa siirrettävien 
tietojen riittävän suojan kyseisessä 
kolmannessa maassa.

Or. en

Perustelu

36 artiklan uusi muoto on loogista kehitystä 34 ja 35 artiklalle. Tiukasti rajatuissa 
yksittäistapauksissa tietojen välittämisen kolmansille maille pitää olla mahdollista tiukkojen 
ehtojen mukaisesti kohtuullisuutta koskevasta kielteisestä päätöksestä huolimatta, kun 
suojattava kohde on tärkeä ja kun esimerkiksi ihmishenki on vaarassa. Lisäksi tietojen 
minimointi ja asianmukaiset dokumentointiehdot on liitettävä tällaisiin tapauksiin.

Tarkistus 200
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

valvontaviranomaisen jäsenet nimittää 
jäsenvaltion parlamentti.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan tietosuojaviranomaisten täydellinen poliittinen riippumattomuus, 
direktiivissä olisi järkevää ottaa käyttöön nimenomainen lauseke, jolla kiellettäisiin se, että 
hallitus nimittää tietosuojaviranomaisen jäsenet. Kansallisten parlamenttien olisi oltava 
ainoita poliittisia elimiä, joilla on edustuksellisesta luonteestaan johtuen lupa nimittää 
tietosuojaviranomaiset. Tällä voidaan helpottaa tietosuojavaltuutettuihin kohdistuvien 
poliittisten paineiden poistamista ja välttää se, että hallitus nimittää jäsenet elimeen, joka 
valvoo sitä.

Tarkistus 201
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella valvontaviranomaisella on 
tutkintavaltuudet saada rekisterinpitäjältä 
tai henkilötietojen käsittelijältä:
a) pääsy kaikkiin henkilötietoihin ja 
kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen sen 
tehtävien suorittamista varten;
b) pääsy kaikkiin sen tiloihin, 
tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot mukaan 
lukien, jos on kohtuulliset perusteet 
olettaa, että siellä suoritetaan tämän 
direktiivin vastaista toimintaa.
Edellä b alakohdassa tarkoitettuja 
valtuuksia on käytettävä unionin ja 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 202
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
jokaisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet saattaa tämän asetuksen 
vastaiset toimet lainkäyttöviranomaisten 
tietoon ja käynnistää oikeustoimet.

Or. en

Tarkistus 203
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
toimitetaan komissiolle ja Euroopan 
tietosuojaneuvostolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen 
valvontaviranomainen laatii vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan. Kertomus 
esitetään kansalliselle parlamentille ja
toimitetaan komission, Euroopan 
tietosuojaneuvoston ja kansalaisten 
käyttöön. Siihen on sisällytettävä tiedot 
siitä, missä määrin niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat toimivaltaiset 
viranomaiset ovat päässeet käyttämään 
yksityisten tahojen hallussa olevia tietoja 
rikostutkintaa tai syytteeseenpanoa 
varten.

Or. en
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Perustelu

Ei ole syytä, miksi toimintakertomusta koskevien sääntöjen olisi poikettavat millään tavoin 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista säännöistä.

Tarkistus 204
Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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;

Or. en

Tarkistus 205
Rebecca Taylor

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.

Or. en



AM\925747FI.doc 51/51 PE504.239v01-00

FI


