
CM\899453FI.doc PE487.796v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

26.4.2012

ILMOITUS JÄSENILLE
(0046/2012)

Asia: Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto

Liittoneuvosto päätti 30. maaliskuuta 2012 pitämässään 895. istunnossa antaa 
SEU:n 12 artiklan b alakohdan nojalla seuraavan lausunnon:

1. Liittoneuvosto katsoo, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 
SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan unioni voi toimia aloilla, jotka eivät kuulu 
sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla 
saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Liittoneuvosto esitti jo 11. helmikuuta 2011 antamassaan, komission tiedonantoa 
tietosuojasta EU:ssa (liittoneuvoston asiakirja 707/10 (päätös)) koskevassa 
kannanotossaan varaumia, jotka koskivat lainsäädäntövallan rajoittamista ja 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista, ja pitää valitettavana, että komissio ei ole ottanut 
näitä varaumia huomioon. Nyt esitetyt ehdotukset henkilötietojen suojelun uudistamisesta 
direktiivillä tietosuojan sääntelemiseksi poliisi- ja oikeusasioiden alalla (vrt. 
liittoneuvoston asiakirja51/12) ja nykyisen tietosuojadirektiivin korvaamisesta yleisellä 
tietosuoja-asetuksella sekä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58/EY) 
tietosuojasäännösten samanaikaisesta mukauttamisesta osoittavat, että nämä varaumat 
olivat oikeutettuja.
Liittoneuvosto katsoo siksi, että tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate otetaan paremmin huomioon kuin nyt ehdotetussa 
sääntelymallissa. 

Ehdotus yleiseksi tietosuoja-asetukseksi ei täytä SEU:n 5 artiklan 3 kohdassa mainittuja 
vaatimuksia seuraavista syistä: 

2. Asetusehdotuksessa ei selvitetä riittävän tarkasti, että tietosuojan sitovaksi ja 
kokonaisvaltaiseksi sääntelemiseksi julkisella ja yksityisellä alalla EU:n tasolla tarvitaan 
asetus. Toisin kuin nykyinen direktiivi, jolla pyritään kansallisten tietosuojakäytäntöjen 
täydelliseen yhdenmukaistamiseen, asetus, joka on laaja-alaisesti sitova, johtaa lähes 
täydelliseen jäsenvaltioiden tietosuojasäännösten syrjäyttämiseen. Juuri julkisella alalla 
mutta paljolti myös yksityistä alaa koskevassa tietosuojalainsäädännössä on Saksassa ja 
muissakin jäsenvaltioissa eriytyneempiä ja siten täytäntöönpanokelpoisempia ja 
paremman oikeusturvan takaavia tietosuojakäytäntöjä kuin nyt esitetyn asetusehdotuksen 
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erittäin abstraktit yksittäiset säännökset. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen 
ensisijaisuus kyseenalaistaa Saksan tietosuojalainsäädännön ydinkohtien, jotka tähän asti 
ovat olleet kiistattomia myös sisämarkkinoiden kannalta, säilyttämisen. Tämä koskee 
esimerkiksi sosiaalialan tietosuojaa tai vaadittuja videovalvontaa koskevia liittovaltion ja 
osavaltioiden säännöksiä.

3. Sikäli kuin EU:n asetuksissakin tunnustetaan ainakin jäsenvaltioiden 
konkretisointivaltuudet, kansallisilla lainsäätäjillä ei ole nimenomaisia valtuuksia.
Lukuisat valtuudet delegoitujen säädösten antamiseksi palvelevat pikemminkin SEUT:n 
16 artiklan 2 kohdassa myönnetyn toimivallan selkeästi ylittävään tavoitteeseen 
pyrkimistä, nimittäin pyrkimystä siihen, että yksinomaan EU-tason lainsäätäjä päättää 
kattavasta ja sitovasta EU:n tietosuojalainsäädännöstä. Unionin laajuinen yhtenäinen 
tietosuojan taso voidaan kuitenkin edelleen saavuttaa kehittämällä tähän asti voimassa 
ollutta tietosuojadirektiiviä. Myös tämän direktiivin tavoitteena on 
tietosuojalainsäädännön yhdenmukaistaminen, mutta siinä annetaan kuitenkin 
jäsenvaltioille mahdollisuus konkretisoida tulkinnanvaraisia rikoksen tunnusmerkistöjä 
kansallisessa lainsäädännössä, kuten asetusehdotuksessakin kauttaaltaan tehdään.

4. Komission ehdottama sitova ja täydellinen tietosuojan sääntely julkisella ja yksityisellä 
alalla ylittää huomattavasti tavoitteeksi asetetun tietosuojan korkean tason ja yhtäläisten 
kilpailuedellytysten takaamisen näillä aloilla. Koska asetusehdotuksen soveltamisala on 
avoin eikä sitä ole määritelty tarkasti, asetus tulee suoraan sovellettavana sääntelynä 
syrjäyttämään lähes kaiken voimassa olevan kansallisen tietosuojalainsäädännön, 
lukuun ottamatta ehdotuksen 80 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa tarkoitettuja 
säännöksiä terveyttä koskevien henkilötietojen käsittelystä sekä henkilötietojen 
käsittelystä tiedonvälitystarkoituksiin tai työsuhteen yhteydessä. Asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat siten myös puhtaasti paikalliset toimialat, kuten paikallisten 
riskintorjunnasta vastaavien viranomaisten toiminta, koska soveltamisalan ulkopuolelle 
jätetään vain "kansallinen turvallisuus" ja "yleisen turvallisuuden" osalta annetaan vain 
valtuudet poikkeusten tekemiseen 21 artiklan mukaisesti. Ulottaessaan 
asetusehdotuksen koskemaan kaikkea toimintaa, joka kuuluu unionin lainsäädännön 
soveltamisalaan (ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohta), komissio vaatii samalla 
tietosuojaoikeudellisia toimivaltuuksia muun muassa koulutusjärjestelmän kaltaisten 
toimialojen sitovaan sääntelyyn, joilla valtuuksia lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamiseen ei nimenomaisesti voida antaa (esim. SEUT:n 165 artiklan 
4 kohta). Sama pätee myös riskientorjuntaa koskevaan, muuhun kuin rikoksiin 
liittyvään lainsäädäntöön, jonka antamiseen jäsenvaltioilla on edelleen yksinomainen 
toimivalta (vrt. SEUT:n 72, 87 ja 276 artikla).
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5. Liittoneuvosto katsoo edelleen, että jäsenvaltioiden viranomaisten suorittama 
henkilötietojen käsittely ei periaatteessa kuulu EU:n lainsäädäntövaltaan ja että se on 
siksi toissijaisuusperiaatteen loukkaamisen välttämiseksi jätettävä asetuksen 
tosiasiallisen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä alaa varten ja tietojen käsittelemiseksi 
yleisen edun mukaisten tehtävien hoitamiseksi 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
virkkeen b alakohtaan yhdistettynä asetusehdotuksen 1 kohdan e alakohtaan sisältyy 
toimivalta kansallisten säännösten antamiseen. Tällaisten säännösten ulottuvuutta 
rajoitetaan kuitenkin erityisillä unionin oikeuden vaatimuksilla (asetusehdotuksen 6 
artiklan 3 kohdan toinen virke), joten jäsenvaltioille ei jää itsenäistä toimivaltaa 
säännellä viranomaisten suorittamaa tietojenkäsittelyä.

6. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vastaisia ovat lisäksi erityisesti viranomaisten 
suorittaman tietojenkäsittelyn kyseessä ollessa myös asetusehdotuksen 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut säännökset, jossa vapaan tietoliikenteen takaamiseksi kielletään 
myös kaikki asetusta pitemmälle menevä kansallinen tietojen suojelu. Juuri viranomaisten 
suorittamassa tietojenkäsittelyssä esimerkiksi sosiaalialalla, jolla on menettelyjä koskevia 
tiukkoja säännöksiä (muun muassa tietojenkäsittelyn organisaatio-oikeudellista 
erottamista koskeva velvoite), tiukempien kansallisten tietosuojanormien soveltaminen 
olisi mahdollista, ilman että se haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. 

7. Ehdotus yleiseksi tietosuoja-asetukseksi loukkaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta 
myös siksi, että sillä ei kyetä takaamaan lähes kaikkiin aloihin sovellettavaa kattavaa 
tietosuojalainsäädäntöä. Koska asetusehdotus on luonteeltaan hyvin abstraktinen ja siinä 
yleistetään vaatimuksia ja nivelletään toisiinsa jäsenvaltioiden eriytyneitä yleiseen ja 
toimialoja koskevaan tietosuojaan liittyviä oikeuksia, ehdotuksessa viitataan monissa 
henkilöön liittyvien oikeuksien suojelua ja muiden kansalaisten perusoikeuksien käyttöä 
koskevissa keskeisissä kysymyksissä komission delegoituihin säädöksiin ja esitetään siten 
lisäperusteluja yhdenmukaistamistavoitteelle. Tästä on seurauksena, että 
tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanoon liittyy käytännössä paljon oikeudellista 
epävarmuutta ainakin siihen asti, kunnes yksityiskohtaiset säännökset hyväksytään 
delegoiduilla säädöksillä, koska voimassa olevat kansalliset säännökset eivät vain 
kaksivuotisen siirtymäajan jälkeen olisi enää sovellettavissa. Asetusehdotuksella ei siten 
saavuteta komission korostamaa tavoitetta, joka on elinkeinoelämän ja valtion 
oikeusvarmuuden parantaminen henkilötietojen käsittelyssä. Asetusehdotukseen 
sisältyvien säännösten sisällyttäminen nykyiseen tietosuojadirektiiviin sitä vastoin 
velvoittaisi vain mukauttamaan kansallisia tietosuojasäännöksiä ja sallisi 
oikeusvarmuuden ja lainsäädännön täytäntöönpanokelpoisuuden takaamiseksi myös 
kansallisten säännösten säilyttämisen.
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8. Asetusehdotus ei ole toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska komission 
vaikutusmahdollisuuksia niin kutsutussa yhdenmukaisuusmenettelyssä koskevat 
säännökset (asetusehdotuksen 57 artikla ja sitä seuraavat artiklat, erityisesti 60 artikla ja 
sitä seuraava artikla) ovat ristiriidassa SEUT:n 16 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä 
tarkoitetun tietosuojaviranomaisten riippumattomuuden kanssa. Tietosuojan 
valvontaviranomaisten täydellistä riippumattomuutta koskeva vaatimus edellyttää 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, että suljetaan pois etukäteen 
riski siitä, että valvontaviranomaisten ratkaisuihin pyritään vaikuttamaan poliittisesti. 
Asetusehdotukseen sisällytetyt valtuudet tietosuojaa koskevien valvontamenettelyjen 
keskeyttämiseksi tarjoavat kuitenkin välittömästi mahdollisuuksia vaikuttamiseen, eikä 
tällöin ole poissuljettua, että näihin mahdollisuuksiin vaikuttavat ne laaja-alaiset 
täytäntöönpanoon liittyvät muut kuin tietosuojaa koskevat tehtävät, joita komissiolla sen 
muodollisesta riippumattomuudesta huolimatta on.

9. Päättämällä säätää EU:n tietosuojanormeista asetuksella komissio aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta sähköisiin viestintäpalveluihin direktiivin 2002/58/EY mukaisesti 
sovellettavista tietosuojasäännöksistä.Tämän direktiivin mukaisia kansallisia 
täytäntöönpanovelvoitteita sähköisiä viestintäpalveluja koskevan tietosuojan 
sääntelemiseksi muutetaan asetusehdotuksen 88 artiklan 2 kohdalla, jolla sähköisiä 
viestintäpalveluja koskevassa direktiivissä olevat viittaukset tietosuojadirektiiviin 
muutetaan viittauksiksi ehdotettuun yleiseen tietosuoja-asetukseen. Jäsenvaltioiden on 
näin ollen laadittava uudet täsmennetyt kansalliset tietosuojanormit sähköisille 
viestintäpalveluille. Yleisen tietosuojalainsäädännön alalla niille ei jää 
lainsäädäntötoimivaltaa, koska ehdotettua asetusta sovelletaan ensisijaisesti. Päätös 
yleisen tietosuoja-asetuksen antamisesta sen sijaan että olisi kehitetty edelleen 
tietosuojadirektiiviä, johtaa siihen, että juuri tietoyhteiskunnassa tärkeään sähköisten 
viestintäpalvelujen tietosuojaan jää paljon puutteita, joista aiheutuu oikeudellista 
epävarmuutta ja jotka eivät korvaudu muilla eduilla SEUT:n 16 artiklan 1 kohdan 
mukaisen suojelun toteuttamiseksi.

10. Päätös yleisen tietosuoja-asetuksen antamisesta ja samanaikaisesta tietosuojan sääntelystä 
poliisi- ja oikeusasioiden alalla direktiivillä johtaa rajaamisongelmiin, jotka nekin 
osoittavat, että asetusehdotus ei ole toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen.
Liittoneuvosto toteaa, että tähänastinen lähestymistapa EU:n tietosuojalainsäädännön 
uudistamiseksi johtaisi siihen, että poliisiviranomaisten ja yleisestä järjestyksestä 
vastaavien viranomaisten olisi tehtäviään suorittaessaan henkilötietoja käsitellessään 
noudatettava erilaisia säännöksiä. Direktiivin tavoitteena poliisi- ja oikeusasioiden alaa 
koskevan tietosuojan kehittämisessä (ks. 1 artiklan 1 kohta ja perustelu 3.4.1, 
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liittoneuvoston asiakirja 51/12) on vahvistaa henkilötietojen käsittelyä koskevat 
säännökset rikosten ennaltaehkäisyä, selvittämistä, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. 
Ehdotettua yleistä tietosuoja-asetusta ei voida soveltaa tähän alaan (ehdotuksen 2 artiklan 
2 kohdan e alakohta). Jäsenvaltioiden poliisiviranomaiset ovat kuitenkin vastuussa sekä 
rikosten ennaltaehkäisystä että yleisestä riskientorjunnasta, johon ehdotuksen 21 artiklan 
mukaisia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta sovelletaan ehdotetun yleisen tietosuoja-
asetuksen sitovia vaatimuksia. Tämä pirstaloituminen osoittaa, että henkilötietoja 
voitaisiin EU:n lainsäädäntövallan rajoissa paremmin suojella kehittämällä 
tietosuojadirektiiviä, ei antamalla kolme eri säädöstä (ehdotettu yleinen 
tietosuojadirektiivi, ehdotettu direktiivi tietosuojasta poliisi- ja oikeusasioiden alalla ja 
olemassa oleva direktiivi 2002/58/EY), jotka sitovat jäsenvaltioita eri tavoin.


