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Tarkistus 351
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)

yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (yleinen 
tietosuojadirektiivi)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 352
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Henkilötietojen käsittelyn on tarkoitus 
palvella ihmistä. Sen vuoksi niissä 
periaatteissa ja säännöissä, jotka koskevat 
yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä, olisi henkilöiden 
kansalaisuudesta ja asuinpaikasta 
riippumatta otettava huomioon heidän 
perusoikeutensa ja -vapautensa ja 
erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan. 
Henkilötietojen käsittelyn olisi tuettava 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen ja talousunionin kehittämistä, 
taloudellista ja sosiaalista edistystä, 
talouksien lujittamista ja lähentämistä 
sisämarkkinoilla sekä yksilöiden 

(2) Henkilötietojen käsittelyn on tarkoitus 
palvella ihmisiä. Sen vuoksi niissä 
periaatteissa ja säännöissä, jotka koskevat 
yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä, olisi henkilöiden 
kansalaisuudesta ja asuinpaikasta 
riippumatta otettava huomioon heidän 
perusoikeutensa ja -vapautensa ja 
erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan. 
Henkilötietojen käsittelyn olisi tuettava 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen ja talousunionin kehittämistä, 
taloudellista ja sosiaalista edistystä, 
talouksien lujittamista ja lähentämistä 
sisämarkkinoilla sekä yksilöiden 
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hyvinvointia. hyvinvointia.

Or. fr

Tarkistus 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 
tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
luonnollisten henkilöiden henkilötietojen 
käsittelyä koskevien perusoikeuksien ja 
-vapauksien suojelua ja taata 
henkilötietojen vapaa liikkuvuus
jäsenvaltioiden välillä.

(3) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24  päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 
tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
luonnollisten henkilöiden henkilötietojen 
käsittelyä koskevien perusoikeuksien ja 
-vapauksien suojelua ja taata
henkilötietojen kansainvälinen vaihto
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 354
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden toiminnasta 
aiheutuva taloudellinen ja sosiaalinen 
yhdentyminen on huomattavasti lisännyt 
kansainvälisiä tiedonsiirtoja. 
Tietojenvaihto unionin taloudellisten, 
sosiaalisten, julkisten ja yksityisten 
toimijoiden kesken on lisääntynyt. Unionin 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden 
viranomaisia kehotetaan toimimaan 
yhteistyössä ja vaihtamaan keskenään 

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

henkilötietoja, jotta ne voisivat täyttää 
velvollisuutensa tai suorittaa tehtäviä
jonkin toisen jäsenvaltion viranomaisten 
puolesta. Jäsenvaltioilla on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen (ECHR) nojalla 
positiivinen velvoite varmistaa, että 
tiedonsiirtoja säännellään 
asianmukaisesti ja että niin julkisella kuin 
yksityisellä sektorilla noudatetaan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyä 
Euroopan neuvoston yleissopimusta 
nro 108, jota sovelletaan sekä julkisen että 
yksityisen alan toimiin.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotukseen lisätään viittaus Euroopan neuvoston yleissopimukseen 
nro 108. Kyse on itse asiassa lisäyksestä Jan Albrechtin esittämään tarkistukseen 1.

Tarkistus 355
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

sekä tietojen siirtämistä kolmansiin maihin 
ja kansainvälisille järjestöille samalla kun 
varmistetaan henkilötietojen 
korkeatasoinen suoja.

Or. en

Tarkistus 356
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän kehityksen vuoksi unionissa on 
laadittava vahvempi ja johdonmukaisempi 
tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla, sillä on tärkeää rakentaa 
luottamusta, jonka pohjalta digitaalitalous 
voi kehittyä koko sisämarkkinoiden 
alueella. Yksilöiden olisi voitava valvoa 
omia tietojaan, ja oikeusvarmuutta ja 
luottamusta käytännön toiminnan 
sujuvuuteen olisi vahvistettava sekä 
yksilöiden että talouden toimijoiden ja 
viranomaisten kannalta.

(6) Tämän kehityksen vuoksi unionissa on 
laadittava vahvempi ja johdonmukaisempi 
tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla, sillä on tärkeää rakentaa 
luottamusta, jonka pohjalta digitaalitalous 
voi kehittyä koko sisämarkkinoiden 
alueella. Yksilöiden olisi voitava valvoa 
omia tietojaan, ja oikeusvarmuutta ja 
luottamusta käytännön toiminnan 
sujuvuuteen olisi vahvistettava sekä 
yksilöiden että talouden toimijoiden ja 
viranomaisten kannalta. Samanaikaisesti 
tietosuojasäännöt eivät saa heikentää 
kilpailukykyä, innovointia ja uutta 
teknologiaa.

Or. en

Tarkistus 357
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin varmistaa yksilöiden 
yhdenmukainen suoja kaikkialla unionissa 
ja estää eroavuudet, jotka haittaavat 

(11) Jotta voitaisiin varmistaa yksilöiden 
yhdenmukainen suoja kaikkialla unionissa 
ja estää eroavuudet, jotka haittaavat 
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tietojen vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, tarvitaan asetus, joka 
takaa oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden 
talouden toimijoiden, kuten mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, antaa yksilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa samantasoiset, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet 
ja vastuut sekä varmistaa henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisen valvonnan ja 
samantasoiset seuraamukset kaikissa 
jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten tehokkaan 
yhteistyön. Tässä asetuksessa säädetään 
eräistä poikkeuksista, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistilanne. 
Lisäksi unionin toimielimiä ja elimiä sekä 
jäsenvaltioita ja niiden 
valvontaviranomaisia kehotetaan ottamaan 
tämän asetuksen soveltamisessa huomioon 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten erityistarpeet. Mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmän olisi perustuttava 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annettuun komission 
suositukseen 2003/361/EY.

tietojen vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, tarvitaan asetus, joka 
takaa oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden 
talouden toimijoiden, kuten mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, antaa yksilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa samantasoiset, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet 
ja vastuut sekä varmistaa henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisen valvonnan ja 
samantasoiset seuraamukset kaikissa 
jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten tehokkaan 
yhteistyön. Joitakin sellaisia aloja varten, 
joilla se on selvästi välttämätöntä, tässä 
asetuksessa säädetään eräistä 
poikkeuksista, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistilanne,
vaarantamatta kuitenkaan henkilötietojen 
suojan periaatteita. Lisäksi unionin 
toimielimiä ja elimiä sekä jäsenvaltioita ja 
niiden valvontaviranomaisia kehotetaan 
ottamaan tämän asetuksen soveltamisessa 
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistarpeet. 
Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmän olisi 
perustuttava mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettuun 
komission suositukseen 2003/361/EY.

Or. en

Tarkistus 358
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin varmistaa yksilöiden (11) Jotta voitaisiin varmistaa yksilöiden 
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yhdenmukainen suoja kaikkialla unionissa 
ja estää eroavuudet, jotka haittaavat 
tietojen vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, tarvitaan asetus, joka 
takaa oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden 
talouden toimijoiden, kuten mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, antaa yksilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa samantasoiset, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet 
ja vastuut sekä varmistaa henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisen valvonnan ja 
samantasoiset seuraamukset kaikissa 
jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten tehokkaan 
yhteistyön. Tässä asetuksessa säädetään 
eräistä poikkeuksista, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistilanne. 
Lisäksi unionin toimielimiä ja elimiä sekä 
jäsenvaltioita ja niiden 
valvontaviranomaisia kehotetaan ottamaan 
tämän asetuksen soveltamisessa huomioon 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten erityistarpeet. Mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmän olisi perustuttava 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annettuun komission 
suositukseen 2003/361/EY.

yhdenmukainen suoja kaikkialla unionissa 
ja estää eroavuudet, jotka haittaavat 
tietojen vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla, tarvitaan asetus, joka 
takaa oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden 
talouden toimijoiden, kuten mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, antaa yksilöille kaikissa 
jäsenvaltioissa samantasoiset, 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
oikeudet ja rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet 
ja vastuut sekä varmistaa henkilötietojen 
käsittelyn yhdenmukaisen valvonnan ja 
samantasoiset seuraamukset kaikissa 
jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten tehokkaan 
yhteistyön. Henkilötietojen suojan tason 
ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän toteuttamien toimien ei pitäisi 
olla riippuvaisia henkilötietoja 
käsittelevän yrityksen koosta vaan 
käsittelyyn liittyvistä riskeistä. Unionin 
toimielimiä ja elimiä sekä jäsenvaltioita ja 
niiden valvontaviranomaisia kehotetaan 
kuitenkin ottamaan tämän asetuksen 
soveltamisessa huomioon mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
erityistarpeet. Mikroyritysten sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten määritelmän olisi 
perustuttava mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettuun 
komission suositukseen 2003/361/EY.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus ei kaipaa perusteluja. Se sopii riskeihin perustuvaan lähestymistapaan. 
Pk-yritysten erityistarpeet olisi otettava huomioon asetuksen soveltamisessa, ei itse 
asetuksessa.

Tarkistus 359
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämän asetuksen tarjoaman suojan 
olisi koskettava kaikkia luonnollisia 
henkilöitä heidän kansalaisuudestaan ja 
asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on 
kyse henkilötietojen käsittelystä. 
Oikeushenkilöiden ja erityisesti
oikeushenkilön muodossa perustettujen
yritysten ei pitäisi vedota tähän asetukseen 
perustuvaan suojeluun silloin kun 
tietojenkäsittely koskee näiden 
oikeushenkilöiden tietoja, kuten 
oikeushenkilön nimeä, oikeudellista 
muotoa ja yhteystietoja. Samaa olisi 
sovellettava myös silloin kun 
oikeushenkilön nimi sisältää yhden tai 
useamman luonnollisen henkilön nimen.

(12) Tämän asetuksen tarjoaman suojan 
olisi koskettava kaikkia luonnollisia 
henkilöitä heidän kansalaisuudestaan ja 
asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on 
kyse henkilötietojen käsittelystä. 
Oikeushenkilöiden ja yritysten ei pitäisi 
vedota tähän asetukseen perustuvaan 
suojeluun silloin kun tietojenkäsittely 
koskee näiden oikeushenkilöiden tietoja, 
kuten oikeushenkilön nimeä, oikeudellista 
muotoa ja yhteystietoja. Samaa olisi 
sovellettava myös silloin kun 
oikeushenkilön nimi sisältää yhden tai 
useamman luonnollisen henkilön nimen.

Or. en

Tarkistus 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämän asetuksen tarjoaman suojan 
olisi koskettava kaikkia luonnollisia 
henkilöitä heidän kansalaisuudestaan ja 
asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on 
kyse henkilötietojen käsittelystä. 
Oikeushenkilöiden ja erityisesti 
oikeushenkilön muodossa perustettujen 
yritysten ei pitäisi vedota tähän asetukseen 
perustuvaan suojeluun silloin kun 
tietojenkäsittely koskee näiden 
oikeushenkilöiden tietoja, kuten 
oikeushenkilön nimeä, oikeudellista 
muotoa ja yhteystietoja. Samaa olisi 
sovellettava myös silloin kun 

(12) Tämän asetuksen tarjoaman suojan 
olisi koskettava kaikkia luonnollisia 
henkilöitä heidän kansalaisuudestaan ja 
asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on 
kyse henkilötietojen käsittelystä, lukuun 
ottamatta niitä, joiden harjoittama 
taloudellinen toiminta tekee ne 
tunnistettavaksi markkinoilla. 
Oikeushenkilöiden ja erityisesti 
oikeushenkilön muodossa perustettujen 
yritysten ei pitäisi vedota tähän asetukseen 
perustuvaan suojeluun silloin kun
tietojenkäsittely koskee näiden 
oikeushenkilöiden tietoja, kuten 
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oikeushenkilön nimi sisältää yhden tai 
useamman luonnollisen henkilön nimen.

oikeushenkilön nimeä, oikeudellista 
muotoa ja yhteystietoja. Samaa olisi 
sovellettava myös silloin kun 
oikeushenkilön nimi sisältää yhden tai 
useamman luonnollisen henkilön nimen.

Or. en

Tarkistus 361
Salvatore Iacolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämän asetuksen tarjoaman suojan 
olisi koskettava kaikkia luonnollisia 
henkilöitä heidän kansalaisuudestaan ja 
asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on 
kyse henkilötietojen käsittelystä. 
Oikeushenkilöiden ja erityisesti 
oikeushenkilön muodossa perustettujen
yritysten ei pitäisi vedota tähän asetukseen 
perustuvaan suojeluun silloin kun 
tietojenkäsittely koskee näiden 
oikeushenkilöiden tietoja, kuten 
oikeushenkilön nimeä, oikeudellista 
muotoa ja yhteystietoja. Samaa olisi 
sovellettava myös silloin kun
oikeushenkilön nimi sisältää yhden tai 
useamman luonnollisen henkilön nimen.

(12) Tämän asetuksen tarjoaman suojan 
olisi koskettava kaikkia luonnollisia 
henkilöitä heidän kansalaisuudestaan ja 
asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on 
kyse henkilötietojen käsittelystä. 
Oikeushenkilöiden ja tämän asetuksen 
4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen
yritysten ei pitäisi vedota tähän asetukseen 
perustuvaan suojeluun silloin kun 
tietojenkäsittely koskee näiden 
oikeushenkilöiden tietoja, kuten 
oikeushenkilön nimeä, oikeudellista 
muotoa ja yhteystietoja. Samaa olisi 
sovellettava myös silloin kun yrityksen
nimi sisältää yhden tai useamman 
luonnollisen henkilön nimen.

Or. it

Perustelu

Tulkintaerojen välttämiseksi asetuksen johdanto-osan 12 kappale on mukautettava 4 artiklan 
15 kohtaan, jossa viitataan yleisesti taloudellista toimintaa harjoittaviin henkilöihin. 
Soveltamisalan ulkopuolelle sulkemisen perusteena pitäisi olla taloudellisen toiminnan 
harjoittaminen, ei oikeudellinen muoto.

Tarkistus 362
Sophia in 't Veld
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamaa henkilötietojen 
käsittelyä, johon sovelletaan asetusta (EY) 
N:o 45/2001, eikä henkilötietojen 
käsittelyä jäsenvaltioissa niiden 
toteuttaessa unionin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa.

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä 
henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa 
niiden toteuttaessa unionin yhteiseen ulko-
ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 363
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamaa henkilötietojen 
käsittelyä, johon sovelletaan asetusta (EY) 
N:o 45/2001, eikä henkilötietojen 
käsittelyä jäsenvaltioissa niiden 
toteuttaessa unionin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa.

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamaa henkilötietojen 
käsittelyä, johon sovelletaan yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/2001, eikä henkilötietojen 
käsittelyä jäsenvaltioissa niiden 
toteuttaessa unionin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa. 
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Asetus (EY) N:o 45/2001 olisi saatettava 
tämän asetuksen mukaiseksi, jotta 
varmistetaan tietosuojakehyksen 
johdonmukaisuus koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamaa henkilötietojen 
käsittelyä, johon sovelletaan asetusta (EY) 
N:o 45/2001, eikä henkilötietojen 
käsittelyä jäsenvaltioissa niiden 
toteuttaessa unionin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa.

(14) Tämä asetus ei koske sellaisia 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun 
tai tietojen vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu 
unionin oikeuden soveltamisalaan, eikä se 
kata henkilötietojen käsittelyä 
jäsenvaltioissa niiden toteuttaessa unionin 
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
liittyvää toimintaa.

Or. en

Tarkistus 365
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Rajoittamatta tämän asetuksen 
aineellisen soveltamisalan rajoituksia tätä 
asetusta olisi sovellettava kolmansien 
maiden viranomaisten suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn, jonka 
tarkoituksena on tiedonhankinta ja 
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valvonta ETA-maiden alueella 
ekstraterritoriaalisen lainkäyttövallan 
keinoin.

Or. en

Tarkistus 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon tai 
osoitteiston pitämiseen taikka yksityiseen 
myyntiin, joka ei ole sidoksissa mihinkään 
ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan, 
riippumatta siitä, miten suuren 
henkilömäärän saataville tiedot asetetaan.

Or. en

Tarkistus 367
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon tai 

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon tai 



PE504.340v01-00 14/180 AM\926396FI.doc

FI

osoitteiston pitämiseen, johon ei liity 
mitään ansaitsemistarkoitusta ja joka ei ole 
sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai 
kaupalliseen toimintaan. Tämä vapautus ei 
koske sellaisia rekisterinpitäjiä tai 
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka tarjoavat 
keinot tällaiseen henkilökohtaiseen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn.

osoitteiston pitämiseen, johon ei liity 
mitään ansaitsemistarkoitusta ja joka ei ole 
sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai 
kaupalliseen toimintaan. Tämä vapautus ei 
koske sellaista henkilökohtaista tai 
kotitaloutta koskevaa henkilötietojen 
käsittelyä, jossa luonnollinen henkilö 
asettaa muiden luonnollisten henkilöiden 
henkilötiedot rajoittamattoman 
henkilömäärän saataville. Tämä vapautus 
ei koske sellaisia rekisterinpitäjiä tai 
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka tarjoavat 
keinot tällaiseen henkilökohtaiseen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 368
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
luonnollisen henkilön suorittamaan, 
yksinomaan henkilökohtaisen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn, kuten kirjeenvaihtoon, 
käytettävästä välineestä riippumatta, tai 
osoitteiston pitämiseen, johon ei liity 
mitään ansaitsemistarkoitusta ja joka ei ole 
sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai 
kaupalliseen toimintaan. Jotta voidaan 
määritellä, kuuluuko käsittely tämän 
vapautuksen piiriin, on tarkasteltava 
käsiteltävien tietojen luonnetta, käsittelyn 
tarkoitusta sekä henkilömäärää, jonka 
saataville tiedot asetetaan, ja otettava 
huomioon myös teknologian kehitys ja 
uudet viestintävälineet. Tämä vapautus ei 
koske sellaisia rekisterinpitäjiä tai 
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka tarjoavat 
keinot tällaiseen henkilökohtaiseen tai 



AM\926396FI.doc 15/180 PE504.340v01-00

FI

kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen 
käsittelijöiden, jotka ovat luonnollisia 
henkilöitä, suorittamaan henkilötietojen 
käsittelyyn, jos tietojen käsittely tehdään 
puhtaasti henkilökohtaisista tai 
perhesyistä ja jos rekisteröity on itse 
luovuttanut tiedot rekisterinpitäjälle tai 
henkilötietojen käsittelijälle tai jos ne ovat 
saaneet tiedot laillisin keinoin. Tämä 
vapautus ei koske henkilötietojen 
käsittelyä, jonka tarkoituksena on 
saavuttaa ammatillisia tai kaupallisia 
tavoitteita. Lisäksi käsiteltävien 
henkilötietojen luonne ja se, ovatko tiedot 
määrittelemättömän henkilöryhmän 
saatavilla, on otettava huomioon 
määriteltäessä kuuluuko käsittely 
vapautuksen piiriin. Tämä vapautus ei 
koske sellaisia rekisterinpitäjiä tai 
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka tarjoavat 
keinot tällaiseen henkilökohtaiseen tai 
kotitaloutta koskevaan henkilötietojen 
käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 370
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
pienten yritysten suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn, jos ne 
käyttävät henkilötietoja yksinomaan 
omassa liiketoiminnassaan, kuten 
tarjouksien tekemisessä ja laskutuksessa. 
Jos ei ole olemassa riskiä siitä, että 
henkilötietoja käsittelee joku muu kuin 
yritys itse, tietosuojan osalta riittää, että 
suojataan pääsy tietoihin. Tämä vapautus 
ei koske 15, 16 ja 17 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 371
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten käsitellessä henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta on annettu 
erillinen säädös unionin tasolla. Sen vuoksi 
tätä asetusta ei pitäisi soveltaa näitä 
tarkoituksia varten tehtävään 
henkilötietojen käsittelyyn. Kun 
viranomaiset käsittelevät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, olisi sen sijaan 
sovellettava unionin tasolla annettua 
erityissäädöstä (direktiivi XX/YYY).

(16) Yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
julkisten viranomaisten käsitellessä 
henkilötietoja rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta on 
annettu erillinen säädös unionin tasolla. 
Sen vuoksi tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
näitä tarkoituksia varten tehtävään 
henkilötietojen käsittelyyn. Kun 
viranomaiset käsittelevät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten, olisi sen sijaan 
sovellettava unionin tasolla annettua 
erityissäädöstä (direktiivi XX/YYY).
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Or. en

Tarkistus 372
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
direktiivin 2000/31/EY soveltamiseen eikä 
etenkään tuon direktiivin 12–15 artiklassa 
säädettyihin välittäjinä toimivien 
palveluntarjoajien vastuuta koskeviin 
sääntöihin.

(17) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
direktiivin 2000/31/EY 12–15 artiklassa 
säädettyjen välittäjinä toimivien 
palveluntarjoajien vastuuta koskevien 
sääntöjen soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 373
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate.

(18) Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate. 
Viranomainen tai julkishallinnon elin voi 
luovuttaa hallussaan olevien asiakirjojen 
sisältämiä henkilötietoja asiakirjojen 
julkisuudesta säädetyn unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
jotta sovitetaan yhteen henkilötietojen 
suoja ja virallisten asiakirjojen 
julkisuusperiaate.

Or. en
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Tarkistus 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen säännöksiä 
sovellettaessa voidaan ottaa huomioon 
virallisten asiakirjojen julkisuusperiaate.

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

Or. en

Tarkistus 375
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tätä asetusta olisi noudatettava 
kaikessa sellaisessa henkilötietojen 
käsittelyssä, jota suoritetaan unioniin 
sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toiminnan 
yhteydessä, riippumatta siitä, tapahtuuko 
itse käsittely unionin alueella vai ei. 
Sijoittautuminen edellyttää tosiasiallista 
toimintaa ja kiinteää toimipaikkaa. 
Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla 
eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai 
tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei ole 
tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.

(19) Tätä asetusta olisi noudatettava 
kaikessa sellaisessa unionin alueella 
asuvien rekisteröityjen henkilötietojen 
käsittelyssä, jota suoritetaan unioniin 
sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toiminnan 
yhteydessä, riippumatta siitä, tapahtuuko 
itse käsittely unionin alueella vai ei. 
Sijoittautuminen edellyttää tosiasiallista 
toimintaa ja kiinteää toimipaikkaa. 
Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla 
eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai 
tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei ole 
tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.
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Or. en

Perustelu

EU:hun sijoittautuneet rekisterinpitäjät, jotka käsittelevät ainoastaan muiden kuin 
eurooppalaisten tietoja kolmansissa maissa, olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, jotta ne voivat kilpailla EU:n ulkopuolisilla markkinoilla sellaisten 
rekisterinpitäjien kanssa, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tätä asetusta olisi noudatettava 
kaikessa sellaisessa henkilötietojen 
käsittelyssä, jota suoritetaan unioniin 
sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toiminnan 
yhteydessä, riippumatta siitä, tapahtuuko 
itse käsittely unionin alueella vai ei. 
Sijoittautuminen edellyttää tosiasiallista 
toimintaa ja kiinteää toimipaikkaa. 
Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla 
eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai 
tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei ole 
tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.

(19) Tätä asetusta olisi noudatettava 
kaikessa sellaisessa unionin alueella 
asuvien rekisteröityjen henkilötietojen 
käsittelyssä, jota suoritetaan unioniin 
sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän toiminnan 
yhteydessä, riippumatta siitä, tapahtuuko 
itse käsittely unionin alueella vai ei. 
Sijoittautuminen edellyttää tosiasiallista 
toimintaa ja kiinteää toimipaikkaa. 
Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla 
eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai 
tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei ole 
tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.

Or. en

Tarkistus 377
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta yksilöt eivät jäisi ilman heille 
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa 
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava 

(20) Jotta yksilöt eivät jäisi ilman heille 
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa 
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava 
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kaikkien unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä, 
jos sitä suorittava rekisterinpitäjä ei ole 
sijoittautunut unioniin ja jos käsittelytoimet 
liittyvät tavaroiden tai palvelujen 
tarjoamiseen näille rekisteröidyille tai 
näiden rekisteröityjen käyttäytymisen 
seurantaan.

kaikkien unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä, 
jos sitä suorittava rekisterinpitäjä ei ole 
sijoittautunut unioniin ja jos käsittelytoimet 
liittyvät tavaroiden tai (maksuttomien) 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai näiden rekisteröityjen 
käyttäytymisen seurantaan.

Or. en

Tarkistus 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta yksilöt eivät jäisi ilman heille 
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa 
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava 
kaikkien unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä, 
jos sitä suorittava rekisterinpitäjä ei ole 
sijoittautunut unioniin ja jos 
käsittelytoimet liittyvät tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai näiden rekisteröityjen 
käyttäytymisen seurantaan.

(20) Jotta yksilöt eivät jäisi ilman heille 
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa 
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava 
kaikkien unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä, 
jos sitä suorittava rekisterinpitäjä ei ole 
sijoittautunut unioniin.

Or. en

Tarkistus 379
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sen määrittämiseksi, voidaanko 
käsittelytoiminnan katsoa koskevan 
rekisteröityjen 'käyttäytymisen seurantaa', 

(21) Sen määrittämiseksi, voidaanko 
käsittelytoiminnan katsoa koskevan 
rekisteröityjen 'käyttäytymisen seurantaa', 
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olisi varmistettava, onko yksilöitä seurattu 
internetissä sellaisten käsittelytekniikoiden 
avulla, jotka käsittävät 'profiilin' 
soveltamisen tiettyyn yksilöön erityisesti 
häntä koskevien päätösten tekemistä varten 
tai hänen henkilökohtaisten 
mieltymystensä, käyttäytymisensä ja 
asenteidensa analysointia tai ennakoimista 
varten.

olisi varmistettava, onko yksilöitä seurattu
tietojen alkuperästä riippumatta sellaisten 
käsittelytekniikoiden avulla, jotka 
käsittävät 'profiilin' soveltamisen tiettyyn 
yksilöön erityisesti häntä koskevien 
päätösten tekemistä varten tai hänen 
henkilökohtaisten mieltymystensä, 
käyttäytymisensä ja asenteidensa 
analysointia tai ennakoimista varten.

Or. en

Tarkistus 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sen määrittämiseksi, voidaanko
käsittelytoiminnan katsoa koskevan 
rekisteröityjen 'käyttäytymisen seurantaa', 
olisi varmistettava, onko yksilöitä seurattu
internetissä sellaisten käsittelytekniikoiden 
avulla, jotka käsittävät 'profiilin' 
soveltamisen tiettyyn yksilöön erityisesti 
häntä koskevien päätösten tekemistä varten 
tai hänen henkilökohtaisten 
mieltymystensä, käyttäytymisensä ja 
asenteidensa analysointia tai ennakoimista 
varten.

(21) Olisi varmistettava, kuuluuko 
käsittelytoimintaan yksilöiden 
seuraaminen internetissä sellaisten 
käsittelytekniikoiden avulla, jotka 
käsittävät 'profiilin' soveltamisen tiettyyn 
yksilöön erityisesti häntä koskevien 
päätösten tekemistä varten tai hänen 
henkilökohtaisten mieltymystensä, 
käyttäytymisensä ja asenteidensa 
analysointia tai ennakoimista varten.

Or. en

Tarkistus 381
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Sen määrittämiseksi, voidaanko
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käsittelytoiminnan katsoa liittyvän 
'tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen', 
olisi varmistettava, että tarjous on selvästi 
osoitettu jollekulle eikä sitä ole vain 
asetettu rekisteröityjen saataville 
unionissa. Huomioon voidaan ottaa 
toimitusmahdollisuus EU:ssa, käytettävä 
kieli sekä verkkotunnus. Määritelmän 
soveltamiseen ei vaikuta se, vaaditaanko 
rekisteröidyltä maksua.

Or. en

Tarkistus 382
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltion lainsäädäntö sisältää 
työmarkkinoiden työehtosopimukset. 
Työmarkkinoiden työehtosopimus on 
yhden tai useamman työntekijöitä 
edustavan järjestön sekä yhden tai 
useamman työnantajia edustavan 
järjestön taikka yhden tai useamman 
työnantajan välinen sopimus. 
Sopimuksessa määritellään kollektiiviset 
ja yksilölliset suhteet (esim. työolot ja 
palkka) työnantajien ja kaikkien yritysten 
tai tietyn teollisuudenalan yritysten 
työntekijöiden välillä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan sopimuksen osapuolten 
oikeudet ja velvollisuudet. 
Työmarkkinoiden työehtosopimuksella 
lisätään työlainsäädäntöön osa-alueita, 
joista ei säädetä työsopimuslaissa, tai 
mukautetaan työsopimuslain yleisiä 
lausekkeita tietyn teollisuudenalan 
erityisolosuhteisiin. Työehtosopimus 
koskee siten kaikkia työntekijöitä tai tietyn 
teollisuudenalan kaikkia työntekijöitä.

Or. en
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Tarkistus 383
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 384
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi. 

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

Huomioon olisi otettava se, onko 
yksilölliset tunnisteet poistettu ja onko 
linkit näihin tunnisteisiin säilytetty siten, 
että kuka tahansa, jolla on pääsy linkkien 
koodeihin, voi yhdistää tiedot johonkin 
rekisteröityyn. Tietosuojaperiaatteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, joiden 
tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 
rekisteröidyn tunnistaminen ole enää 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Edistetään salanimellä julkaistujen tietojen käsittelyä 4 artiklan uuden määritelmän 
mukaisesti.

Tarkistus 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi. 
Historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten 
tunnistettavuuden ei katsota olevan 
"kohtuuden rajoissa", kun käytettävät 
tiedot pidetään erillään tiedoista, jotka 
mahdollistavat rekisteröidyn 
tunnistamisen. Tietosuojaperiaatteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, joiden 
tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 
rekisteröidyn tunnistaminen ole enää 
mahdollista.
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Or. en

Tarkistus 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 387
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi.

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

erottamiseksi muista. Tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa nimettömiin tietoihin, eli 
sellaisiin tietoihin, joita ei suoraan tai 
epäsuorasti, sellaisenaan tai yhdessä 
muiden asiaan liittyvien tietojen kanssa 
voida yhdistää tiettyyn luonnolliseen 
henkilöön, tai tapauksiin, joissa 
yhdistäminen edellyttäisi suhteettomasti 
aikaa, varoja ja ponnistuksia, ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja tekniikan 
kehittymismahdollisuudet sen ajanjakson 
aikana, jolloin tietoja käsitellään.

Or. en

Perustelu

Tarkistus korvaa esittelijän esittämän tarkistuksen 14, ja sillä selkeytetään "muista 
erottamista" 4 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen 84 mukaisesti.

Tarkistus 388
Michèle Striffler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 389
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa ei viitata millään tavoin kuolleen henkilön henkilötietojen käsittelyyn. Tällä 
tarkistuksella asetuksessa säädetyt säännöt ulotetaan koskemaan myös kuolleen henkilön 
henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 

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

rekisterinpitäjä tai muu luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö voi kohtuuden 
rajoissa käyttää mainitun henkilön 
tunnistamiseksi, (ii) tunnistettavan 
henkilön kohtuullinen tunnistettavuus. 
Tietosuojaperiaatteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, joiden tunnistettavuus on 
poistettu siten, ettei rekisteröidyn 
tunnistaminen ole enää mahdollista 
kyseisten tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 391
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava vain sellaisin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
keinot, joita rekisterinpitäjä voi kohtuuden 
rajoissa käyttää. Luonnollisen henkilön ei 
katsota olevan tunnistettavissa, jos 
tunnistaminen vaatii kohtuuttomasti 
aikaa, ponnistuksia tai aineellisia 
resursseja tai jos rekisterinpitäjä on 
toteuttanut toimia, joilla estetään 
luonnollisen henkilön täydellinen 
tunnistaminen tietojen perusteella. 
Tietosuojaperiaatteita ei siten pitäisi 
soveltaa tietoihin, joiden perusteella 
rekisteröity ei ole vielä tunnistettavissa tai
joiden tunnistettavuus on poistettu siten, 
ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole 
mahdollista.

Or. en



AM\926396FI.doc 29/180 PE504.340v01-00

FI

Tarkistus 392
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava vain sellaisiin erityisiin
tietoihin, jotka koskevat tunnistettua tai 
tunnistettavissa olevaa luonnollista 
henkilöä. Sen ratkaisemiseksi, onko 
luonnollinen henkilö tunnistettavissa, olisi 
otettava huomioon vain sellaiset keinot, 
joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää mainitun 
henkilön tunnistamiseksi, sekä henkilön 
tunnistettavuutta koskeva kohtuuden 
rajoissa oleva todennäköisyys. 
Tietosuojaperiaatteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, joiden tunnistettavuus on 
poistettu siten, ettei rekisteröidyn 
tunnistaminen ole enää tai vielä
mahdollista kyseisten tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

"Henkilötietojen" määritelmän rajaamisessa olisi otettava huomioon käytännöllisyys ja 
kohtuullisuus.

Tarkistus 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 

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

määrittämiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi käyttää mainitun henkilön 
tunnistamiseksi. Tietosuojaperiaatteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, joiden 
tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 
rekisteröidyn tunnistaminen ole enää 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 394
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei nimenomaisesti viitata kuolleisiin henkilöihin. On kuitenkin tärkeää, 
että vainajan perilliset tai tämän laillinen edustaja voivat käyttää tiettyjä tietosuojaan liittyviä 
oikeuksia (kuten oikeutta tutustua tietoihin ja oikeutta pyytää tietojen oikaisemista) vainajan 
eläessään esittämien toiveiden mukaisesti. Tarkistus liittyy siis 15 ja 17 artiklaan esitettäviin 
tarkistuksiin.
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Tarkistus 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tässä asetuksessa tunnustetaan, 
että nimitietojen salaaminen hyödyttää 
kaikkia rekisteröityjä, koska henkilötiedot 
muutetaan tällöin automaattisesti siten, 
ettei tietoja voi yhdistää sellaisenaan 
johonkin rekisteröityyn ilman lisätietoja. 
Näin ollen rekisterinpitäjiä olisi 
kehotettava hyödyntämään nimitietojen 
salaamismenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tässä asetuksessa tunnustetaan, 
että nimitietojen salaaminen hyödyttää 
kaikkia rekisteröityjä, koska henkilötiedot 
muutetaan tällöin automaattisesti siten, 
ettei tietoja voi yhdistää sellaisenaan 
johonkin rekisteröityyn ilman lisätietoja. 
Näin ollen rekisterinpitäjiä olisi 
kehotettava hyödyntämään nimitietojen 
salaamismenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 397
Nathalie Griesbeck
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden myöntämiä 
henkilönumeroita pitäisi käsitellä 
henkilötietoina.

Or. fr

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden myöntämillä henkilönumeroilla (joita ovat esimerkiksi 
sosiaaliturvatunnus, passin tai henkilökortin numero tai opiskelijanumero) on erityinen 
merkitys myös väestörekisterien alalla, on tärkeää täsmentää, että kyseiset numerot on 
katsottava henkilötiedoiksi.

Tarkistus 398
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Myös offline-palveluista voi jäädä jälkiä.

Tarkistus 399
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 400
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät voidaan 
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen ja protokollien 
internet-tunnisteisiin, kuten IP-osoitteisiin 
tai evästeisiin. Näin käyttäjästä voi jäädä 
jälkiä, joita voidaan käyttää yhdessä 
ainutlaatuisten tunnisteiden ja muiden 

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

palvelimille toimitettujen tietojen avulla 
käyttäjien profilointiin ja tunnistamiseen. 
Tästä seuraa, että olisi tarkasteltava 
tapauskohtaisesti ja teknologian 
kehittymisen perusteella, tarvitseeko
tunnistenumeroita, sijaintitietoja, internet-
tunnisteita tai muita erityistekijöitä sinänsä 
pitää henkilötietoina kaikissa tilanteissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on IMCO-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 401
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Verkkopalvelujen tai 
offline-palvelujen käyttäjät voidaan 
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen, protokollien tai 
muiden kulutushyödykkeiden yhteen tai 
useampaan tunnisteeseen, kuten 
IP-osoitteeseen, evästeeseen, 
RFID-tunnisteeseen tai muuhun 
yksilölliseen tunnisteeseen. Tällaisista 
tunnisteista jää jälkiä, ja niitä voidaan 
käyttää luonnollisten henkilöiden
tunnistamiseen, joten asetusta on 
sovellettava tällaisten tietojen käsittelyyn, 
paitsi jos voidaan osoittaa, että tunnisteet 
eivät liity luonnollisiin henkilöihin, kuten 
yritysten käytössä olevat IP-osoitteet, 
joiden ei katsota vastaavan tässä 
asetuksessa tarkoitettuja 'henkilötietoja'.

Or. en
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Perustelu

Henkilötietojen käsitettä tarkennetaan objektiivisten kriteerien avulla. Tunnisteita, joilla on 
kiinteä yhteys luonnolliseen henkilöön, on pidettävä henkilötietoina. Katso asiaan liittyvät 
4 artiklan 1 kohtaan ja johdanto-osan 23 kappaleeseen esitetyt tarkistukset. Tällä 
tarkistuksella selkeytetään henkilötietojen käyttöä verkko- ja offline-ympäristössä. 
Tietosuojatyöryhmä, josta säädetään 29 artiklassa, on useaan otteeseen todennut, että RFID-
tunnisteet ovat henkilötietoja.

Tarkistus 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 403
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät voidaan
yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, 
sovellusten, työkalujen ja protokollien 

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

internet-tunnisteisiin, kuten IP-osoitteisiin, 
verkkoportteihin tai evästeisiin. Näin 
käyttäjästä voi jäädä jälkiä, joita voidaan 
käyttää yhdessä ainutlaatuisten 
tunnisteiden ja muiden palvelimille 
toimitettujen tietojen avulla käyttäjien 
profilointiin ja tunnistamiseen. Tästä 
seuraa, että tuotteiden sarjanumeroita, 
IP-osoitteita, verkkoportteja, 
kansainvälisiä matkaviestimen 
laitetunnuksia tai muita vastaavia 
tunnisteita ei sinänsä tarvitse pitää 
henkilötietoina kaikissa tilanteissa.

Or. en

Tarkistus 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Verkkopalvelujen käyttäjät ja niitä 
käyttävät kotitaloudet voidaan yhdistää 
heidän käyttämiensä laitteiden, sovellusten, 
työkalujen ja protokollien internet-
tunnisteisiin, kuten IP-osoitteisiin tai 
evästeisiin. Näin käyttäjästä voi jäädä 
jälkiä, joita voidaan käyttää yhdessä 
ainutlaatuisten tunnisteiden ja muiden 
palvelimille toimitettujen tietojen avulla 
käyttäjien profilointiin ja tunnistamiseen.
Henkilötietojen uudelleentunnistaminen, 
esimerkiksi tallennettujen verkkojälkien 
käyttäminen henkilöiden profiilien 
luomiseen, salanimien paljastamiseen ja 
rekisteröityjen tunnistamiseen, on 
kiellettävä.

Or. en
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Tarkistus 405
Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Jos palveluntarjoaja käsittelee 
henkilötietoja siten, että tämä ei pysty 
saamaan tietoja sellaisin keinoin, jotka 
ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia, jotka 
eivät vaadi kohtuuttomasti ponnistuksia ja 
joita palveluntarjoaja voi kohtuuden 
rajoissa käyttää saadakseen tietoja 
henkilötietojen sisällöstä, olisi katsottava, 
että tällainen palveluntarjoaja on 
direktiivin 2000/31/EY 12 artiklassa 
tarkoitettu neutraali välittäjä tai pelkkä 
siirron suorittaja, joka ei ole vastuussa 
mistään henkilötiedoista, jotka välitetään 
tai asetetaan saataville tai joita muutoin 
käsitellään sen kautta.

Or. en

Tarkistus 406
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-

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

sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla, jonkin palvelun pelkällä 
käyttämisellä tai jättämällä jokin toimi, 
kuten ruutuun valmiiksi laitetun rastin 
poistaminen, toteuttamatta. Suostumuksen 
olisi katettava kaikki käsittelytoimet, jotka 
toteutetaan samaa tarkoitusta tai samoja 
tarkoituksia varten. Jos rekisteröidyn on 
annettava suostumuksensa sähköisen 
pyynnön perusteella, pyynnön on oltava 
selkeä ja tiiviisti esitetty eikä se saa 
tarpeettomasti häiritä sen palvelun käyttöä, 
jota varten se annetaan.

Or. en

Tarkistus 407
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. Tietoisen 
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Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.

suostumuksen antamista olisi helpotettava 
välittämällä käyttäjäystävällistä tietoa 
tietojen käsittelytavoista. Suostumusta ei 
pitäisi voida antaa vaikenemalla tai 
jättämällä jokin toimi, kuten 
oletusasetusten valinnan muuttaminen,
toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
yksiselitteisesti kyseessä olevan tuotteen 
tai palvelun yhteydessä käyttäen mitä 
tahansa soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
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kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.

toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.

Or. en

Tarkistus 409
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava käyttäen 
mitä tahansa soveltuvaa tapaa, joka 
mahdollistaa vapaasti esitetyn, täsmällisen 
ja tietoon perustuvan ilmoituksen 
rekisteröidyn tahdosta siten, että 
asianomainen esittää lausuman tai toteuttaa 
toimen, joka osoittaa, että asianomainen 
tietää antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
käyttämällä asianmukaisia asetuksia tai 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Suostumus kattaa kaikki 
käsittelytoimet, jotka toteutetaan samaa 
tarkoitusta tai samoja tarkoituksia varten. 
Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
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tarpeettomasti häiritä sen palvelun käyttöä, 
jota varten se annetaan.

annetaan.

Or. en

Tarkistus 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
vapaaehtoisesti, ilman rekisterinpitäjän 
painostusta ja nimenomaisesti käyttäen 
mitä tahansa soveltuvaa tapaa, joka 
mahdollistaa tietoon perustuvan 
ilmoituksen rekisteröidyn toiveista siten, 
että asianomainen esittää suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttaa 
suostumusta ilmaisevan toimen, joka 
osoittaa, että asianomainen tietää antavansa 
suostumuksensa henkilötietojensa 
käsittelyyn, esimerkiksi rastittamalla 
ruudun vieraillessaan internet-sivustolla tai 
esittämällä minkä tahansa muun lausuman 
tai käyttäytymällä tavalla, joka selkeästi 
osoittaa tässä yhteydessä, että rekisteröity 
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyä 
koskevan ehdotuksen. Suostumusta ei 
pitäisi voida antaa vaikenemalla tai 
jättämällä jokin toimi toteuttamatta. 
Suostumuksen olisi katettava kaikki 
käsittelytoimet, jotka toteutetaan samaa 
tarkoitusta tai samoja tarkoituksia varten. 
Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.

Or. en
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Tarkistus 411
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan. Rekisteröidyllä olisi myös oltava 
oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin 
tahansa yhtä helposti kuin hän sen antoi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella huomautetaan, että rekisteröidyn on voitava peruuttaa suostumuksensa samoin 
edellytyksin kuin hän sen antoi tämän vaatimatta enemmän vaivaa tai aikaa.
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Tarkistus 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
nimenomaisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. Tiettyyn 
terveydenhoitoon hakeutumista ja siihen 
suostumista olisi pidettävä 4 artiklan 
8 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna 
suostumuksena, joka koskee kyseiseen 
hoitoon liittyvien terveystietojen 
käsittelyä, ja lisäksi olisi katsottava, että 
se täyttää 7 artiklan 1 kohdan mukaisen 
osoitusvelvollisuuden, rajoittamatta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta säilyttää 
tässä yhteydessä olemassa olevia, 
tiukempia kansallisia sääntöjä.
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
yksiselitteisesti käyttäen mitä tahansa 
soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan. Lasten suostumuksen 
ilmaisemista varten tarjottavat tiedot on 
annettava selkeällä ja ikäryhmälle 
soveltuvalla kielellä, jota yli 13-vuotiaan 
lapsen on helppo ymmärtää.
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Or. en

Tarkistus 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) Suostumus olisi annettava 
yksiselitteisesti kyseessä olevan tuotteen 
tai palvelun yhteydessä käyttäen mitä 
tahansa soveltuvaa tapaa, joka mahdollistaa 
vapaasti esitetyn, täsmällisen ja tietoon 
perustuvan ilmoituksen rekisteröidyn 
toiveista siten, että asianomainen esittää 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai 
toteuttaa suostumusta ilmaisevan toimen, 
joka osoittaa, että asianomainen tietää 
antavansa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn, esimerkiksi 
rastittamalla ruudun vieraillessaan internet-
sivustolla tai esittämällä minkä tahansa 
muun lausuman tai käyttäytymällä tavalla, 
joka selkeästi osoittaa tässä yhteydessä, 
että rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyä koskevan ehdotuksen. 
Suostumusta ei pitäisi voida antaa 
vaikenemalla tai jättämällä jokin toimi 
toteuttamatta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 
direktiivin 2002/58/EY säännöksiin, joissa 
todetaan, että tietyissä olosuhteissa 
suostumus voidaan antaa käyttämällä 
asianmukaisia asetuksia käyttäjän 
laitteessa. Suostumuksen olisi katettava 
kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan 
samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia 
varten. Jos rekisteröidyn on annettava 
suostumuksensa sähköisen pyynnön 
perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja 
tiiviisti esitetty eikä se saa tarpeettomasti 
häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se 
annetaan.
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Or. en

Tarkistus 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tässä asetuksessa tunnustetaan, 
että nimitietojen salaaminen vähentää 
rekisteröityjen yksityisyyteen liittyviä 
uhkia. Siltä osin kuin rekisterinpitäjä
salaa nimitiedot, henkilötietojen käsittelyä 
olisi pidettävä perusteltuna 
rekisterinpitäjän oikeutetun edun 
toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 416
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Lääkärikäyntejä, terveydenhoitoa, 
diagnooseja ja sairaanhoitoa koskevia 
tietoja on ehdottomasti kerättävä ja 
käsiteltävä henkilötietoina. Hoitoon 
hakeutuneen potilaan pitäisi katsoa 
antaneen nimenomaisesti 
suostumuksensa henkilötietojensa 
keräämiseen ja käsittelyyn.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on poistaa epäselvyydet, joita saattaisi esiintyä 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen lainmukaisuusedellytysten soveltamisessa kun henkilötietoja 
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käsitellään sairaanhoidon yhteydessä.

Tarkistus 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat 
rekisteröidyn terveydentilaa, tiedot yksilön 
rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 
yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan tai kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, 
myös biologiset näytteet, tieto siitä, kuka 
on hoitanut yksilölle, sekä kaikki tiedot 
esimerkiksi sairauksista, vammoista, 
sairauden riskistä, esitiedoista tai 
annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ja 
geneettisiä tietoja ovat erityisesti kaikki 
tiedot, jotka koskevat rekisteröidyn 
terveydentilaa, tiedot yksilön 
rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 
yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan tai kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, 
myös biologiset näytteet, tieto siitä, kuka 
on hoitanut yksilölle, sekä kaikki tiedot 
esimerkiksi sairauksista, vammoista, 
sairauden riskistä, esitiedoista tai 
annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

Or. en

Tarkistus 418
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat 
rekisteröidyn terveydentilaa, tiedot yksilön 
rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 
yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan tai kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, 
myös biologiset näytteet, tieto siitä, kuka 
on hoitanut yksilölle, sekä kaikki tiedot 
esimerkiksi sairauksista, vammoista, 
sairauden riskistä, esitiedoista tai 
annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki henkilötiedot, jotka 
koskevat rekisteröidyn terveydentilaa, 
tiedot yksilön rekisteröimisestä 
terveyspalvelujen saamista varten, tiedot 
yksilöä koskevista terveydenhuollon 
maksuista tai yksilön oikeudesta 
terveydenhuoltoon, yksilölle annettu 
numero, symboli tai erityistuntomerkki 
ainoastaan yksilön tunnistamiseksi 
terveydenhuollon piirissä, yksilöstä 
terveydenhuollon palvelujen antamisen 
aikana kerätyt tiedot, kehon osan tai 
kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut 
henkilötiedot tai biologinen näyte, tieto 
siitä, kuka on hoitanut yksilölle, sekä 
kaikki tiedot esimerkiksi sairauksista, 
vammoista, sairauden riskistä, esitiedoista 
tai annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

Or. en

Tarkistus 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat 
rekisteröidyn terveydentilaa, tiedot yksilön 

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki henkilötiedot, jotka 
koskevat rekisteröidyn terveydentilaa, 
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rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 
yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan tai kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, 
myös biologiset näytteet, tieto siitä, kuka 
on hoitanut yksilölle, sekä kaikki tiedot 
esimerkiksi sairauksista, vammoista, 
sairauden riskistä, esitiedoista tai 
annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

tiedot yksilön rekisteröimisestä 
terveyspalvelujen saamista varten, tiedot 
yksilöä koskevista terveydenhuollon 
maksuista tai yksilön oikeudesta 
terveydenhuoltoon, yksilölle annettu 
numero, symboli tai erityistuntomerkki 
ainoastaan yksilön tunnistamiseksi 
terveydenhuollon piirissä, yksilöstä 
terveydenhuollon palvelujen antamisen 
aikana kerätyt tiedot, kehon osan, kehosta 
peräisin olevan aineen tai biologisen 
näytteen testaamisesta tai tutkimisesta 
saadut henkilötiedot, tieto siitä, kuka on 
hoitanut yksilölle, sekä kaikki tiedot 
esimerkiksi sairauksista, vammoista, 
sairauden riskistä, esitiedoista tai 
annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

Or. en

Tarkistus 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat 
rekisteröidyn terveydentilaa, tiedot yksilön 
rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki henkilötiedot, jotka 
koskevat rekisteröidyn terveydentilaa ja 
geneettisiä tietoja, tiedot yksilön 
rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
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yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan tai kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, 
myös biologiset näytteet, tieto siitä, kuka 
on hoitanut yksilölle, sekä kaikki tiedot 
esimerkiksi sairauksista, vammoista, 
sairauden riskistä, esitiedoista tai 
annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 
yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan, kehosta peräisin olevan aineen tai 
biologisen näytteen testaamisesta tai 
tutkimisesta saadut henkilötiedot, tieto 
siitä, kuka on hoitanut yksilölle, sekä 
kaikki tiedot esimerkiksi sairauksista, 
vammoista, sairauden riskistä, esitiedoista 
tai annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

Or. en

Perustelu

Tarkistus on ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 421
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat 
rekisteröidyn terveydentilaa, tiedot yksilön 
rekisteröimisestä terveyspalvelujen 
saamista varten, tiedot yksilöä koskevista 
terveydenhuollon maksuista tai yksilön 
oikeudesta terveydenhuoltoon, yksilölle 
annettu numero, symboli tai 
erityistuntomerkki ainoastaan yksilön 
tunnistamiseksi terveydenhuollon piirissä, 
yksilöstä terveydenhuollon palvelujen 
antamisen aikana kerätyt tiedot, kehon 
osan tai kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut 

(26) Terveyttä koskevia henkilötietoja ovat 
erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat 
suoraan rekisteröidyn terveydentilaa, sekä 
tieto rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä 
tai lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).
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tiedot, myös biologiset näytteet, tieto siitä, 
kuka on hoitanut yksilölle, sekä kaikki 
tiedot esimerkiksi sairauksista, 
vammoista, sairauden riskistä, esitiedoista 
tai annetuista hoidoista sekä tieto 
rekisteröidyn senhetkisestä fyysisestä tai 
lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta 
siitä, mistä lähteestä tiedot on saatu 
(lääkäriltä tai muulta terveydenhuoltoalan 
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä 
laitteesta vai diagnostisesta in vitro 
-testistä).

Or. en

Tarkistus 422
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jos rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä on useita 
toimipaikkoja unionissa, ottaen huomioon 
myös tapaukset, joissa rekisterinpitäjä tai 
käsittelijä on yritysten ryhmä, 
rekisterinpitäjän päätoimipaikka unionissa 
tätä asetusta sovellettaessa olisi 
määritettävä objektiivisten kriteerien 
perusteella, joissa otetaan huomioon ne 
todelliset hallintotoimet, joiden yhteydessä 
tehdään kiinteässä toimipaikassa 
toteutettavan käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset. Näihin kriteereihin 
ei saisi vaikuttaa se, toteutetaanko 
varsinainen henkilötietojen käsittely tuossa 
paikassa, sillä henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelytoimia varten käytettävien 
teknisten välineiden ja teknologioiden 
olemassaolo ja käyttö eivät sinänsä osoita 
tällaista päätoimipaikkaa eivätkä ne sen 
vuoksi ole ratkaiseva kriteeri 
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päätoimipaikan määrittämisessä.

Or. en

Tarkistus 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jos rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä on useita 
toimipaikkoja unionissa, ottaen huomioon 
myös tapaukset, joissa rekisterinpitäjä tai 
käsittelijä on yritysten ryhmä, 
rekisterinpitäjän päätoimipaikka unionissa 
tätä asetusta sovellettaessa olisi 
määritettävä objektiivisten kriteerien 
perusteella, joissa otetaan huomioon ne 
todelliset hallintotoimet, joiden yhteydessä 
tehdään kiinteässä toimipaikassa 
toteutettavan käsittelyn tarkoituksia, 
edellytyksiä ja keinoja koskevat 
tärkeimmät päätökset. Näihin kriteereihin 
ei saisi vaikuttaa se, toteutetaanko 
varsinainen henkilötietojen käsittely tuossa 
paikassa, sillä henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelytoimia varten käytettävien 
teknisten välineiden ja teknologioiden 
olemassaolo ja käyttö eivät sinänsä osoita 
tällaista päätoimipaikkaa eivätkä ne sen 
vuoksi ole ratkaiseva kriteeri 
päätoimipaikan määrittämisessä. 
Yritysryhmä voi määrittää yhden 
päätoimipaikan unionin alueella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on ITRE-valiokunnan lausunnosta.
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Tarkistus 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yritysryhmän olisi katettava sekä 
määräysvaltaa käyttävä yritys että sen 
määräysvallassa olevat yritykset niin, että 
määräysvaltaa käyttävä yritys on se, jolla 
on määräysvalta toiseen yritykseen nähden 
esimerkiksi omistuksen, rahoitukseen 
osallistumisen tai yrityksen sääntöjen 
perusteella, tai jolla on toimivalta panna 
täytäntöön henkilötietojen suojaa koskevat 
säännöt.

(28) Yritysryhmän olisi katettava sekä 
määräysvaltaa käyttävä yritys että sen 
määräysvallassa olevat yritykset niin, että 
määräysvaltaa käyttävä yritys on se, jolla 
on määräysvalta toiseen yritykseen nähden 
esimerkiksi omistuksen, rahoitukseen 
osallistumisen tai yrityksen sääntöjen 
perusteella, tai jolla on toimivalta panna 
täytäntöön henkilötietojen suojaa koskevat 
säännöt. Yritysryhmä voi määrittää yhden 
päätoimipaikan unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan ja he ovat myös heikossa 
asemassa olevia kuluttajia. Sen 
määrittämiseksi, milloin yksilö on lapsi, 
tähän asetukseen olisi sisällytettävä lapsen 
oikeuksia koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa vahvistettu määritelmä. 
Olisi käytettävä erityisesti lapsiystävällistä 
kieltä, jotta voidaan taata yli 
13-vuotiaiden lasten oikeus antaa 
suostumuksensa tietojenkäsittelylle.
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Or. en

Tarkistus 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan. Henkilötietojen 
suojaaminen on erityisen tärkeää 
sosiaalisissa verkostoissa, joissa 
toimiessaan lasten pitäisi olla tietoisia 
siitä, kenen kanssa viestivät. Sen 
määrittämiseksi, milloin yksilö on lapsi, 
tähän asetukseen olisi sisällytettävä lapsen 
oikeuksia koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa vahvistettu määritelmä.

Or. en

Tarkistus 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) On pyrittävä suojaamaan erityisesti 
lasten henkilötietoja, koska he eivät 
välttämättä ole kovin hyvin perillä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
riskeistä, seurauksista, takeista tai omista 
oikeuksistaan. Henkilötietojen 
suojaaminen on erityisen tärkeää 
sosiaalisissa verkostoissa. Tässä 
asetuksessa lapsi olisi määriteltävä 
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vahvistettu määritelmä. henkilöksi, joka on alle 18-vuotias. Kun 
tietojenkäsittely perustuu rekisteröidyn 
suostumukseen, joka liittyy 
tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoamiseen suoraan lapselle, 
asetuksessa olisi tehtävä ero yli 
13-vuotiaiden lasten ja alle 13-vuotiaiden 
lasten välillä, joista viimeksi mainitut 
vaativat korkeampaa suojelun tasoa siinä 
määrin, että suostumus tai vahvistus on 
annettava lapsen vanhemman tai 
huoltajan toimesta.

Or. en

Tarkistus 428
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Samoilla henkilötiedoilla voi olla 
eri merkitys riippuen tilanteesta sekä 
riskeistä, joita liittyy niiden käsittelyyn. 
Rekisterinpitäjien olisi sen vuoksi 
sovellettava tilanteen ja tietojenkäsittelyyn 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimia ja menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Jos rekisteröidyn osoite katoaa, sillä on eri vaikutus silloin, kun osoitteen hävittää myyjä, 
joka on tallettanut sen toimitusta varten, ja silloin, kun osoitteen hävittää syöpäspesialisti, 
joka on tallettanut sen laskutusta varten.

Tarkistus 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Samoilla henkilötiedoilla voi olla 
eri merkitys riippuen tilanteesta sekä 
riskeistä, joita liittyy niiden käsittelyyn. 
Rekisterinpitäjien olisi sen vuoksi 
sovellettava tilanteen ja tietojenkäsittelyyn 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimia ja menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen rajoituksien puitteissa 
varmistettava, että lapsilla on aina pääsy 
tietoyhteiskunnan ehkäiseviin ja 
neuvontapalveluihin, kuten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, huumeiden väärinkäyttöä 
tai muita mielenterveysongelmia 
koskevaan verkkoneuvontaan, ilman 
vanhemman tai laillisen huoltajan 
suostumusta. 

Or. en

Perustelu

(Katso 8 artiklan uusi sanamuoto.)
Tietyt lapsille tarjottavat tietoyhteiskunnan palvelut perustuvat siihen, että lapset voivat 
käyttää niitä ilman vanhempien suostumusta. Tällaisia ovat esimerkiksi seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreille tarkoitetut verkkojutteluyhteisöt. Jos näiden tapausten kohdalla ei 
voida tehdä poikkeusta, osaa sellaisista palveluista, jotka on tarkoitettu apua hakeville 
lapsille tilanteessa, jossa vanhempi tai laillinen edustaja saattaa olla osallisena lapsen 
ongelmassa, ei olisi enää saatavilla.
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Tarkistus 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Työntekijöiden henkilötietoja ja 
erityisesti arkaluonteisia tietoja, kuten 
poliittista suuntautumista taikka 
ammattiyhdistyksiin kuulumista tai niissä 
toimimista koskevia tietoja, olisi 
suojeltava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8, 12 ja 28 artiklan 
sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
8 ja 11 artiklan mukaisesti, eikä tällaisia 
tietoja saa missään tapauksessa käyttää 
työntekijöiden "mustalle listalle" 
merkitsemiseen ja listan toimittamiseen 
edelleen muille yrityksille tiettyjen 
työntekijöiden saattamiseksi epäedulliseen 
asemaan.

Or. de

Tarkistus 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Työntekijöiden henkilötiedot, 
ennen kaikkea arkaluonteiset tiedot, 
kuten poliittinen suuntautuminen sekä 
jäsenyys ja toiminta ammattiliitoissa, on 
Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan 
8, 12, 27 ja 28 artiklan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 ja 11 artiklan 
mukaan suojattava. Työntekijöiden 
henkilötietoja ei saa käyttää 
työntekijöiden asettamiseen niin 
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kutsutuille "mustille listoille", joita 
välitetään eteenpäin toisille yrityksille ja 
joiden tarkoituksena on tiettyjen 
työntekijöiden syrjintä.

Or. en

Tarkistus 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kaikki henkilötietojen käsittely on 
suoritettava lainmukaisesti ja asianomaisia 
henkilöitä kohtaan oikeudenmukaisella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Varsinkin 
tietojenkäsittelyn nimenomaiset 
tarkoitukset olisi määritettävä ja 
ilmoitettava tietojen keräämisen yhteydessä 
selvästi ja lainmukaisesti. Henkilötietojen 
olisi oltava asianmukaisia ja olennaisia ja 
niiden määrä olisi rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
sen vuoksi olisi erityisesti varmistettava, 
että tietoja ei kerätä liikaa ja että niiden 
säilytysaika on rajoitettu mahdollisimman 
lyhyeksi. Henkilötietoja olisi käsiteltävä 
vain jos käsittelyn tarkoitusta ei voida 
toteuttaa muilla keinoin. Kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettava 
sen varmistamiseksi, että virheelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan. 
Rekisterinpitäjän olisi asetettava 
määräajat henkilötietojen poistamista tai 
niiden säilyttämisen tarpeellisuuden 
säännöllistä tarkistamista varten, jotta 
voidaan varmistaa, ettei tietoja säilytetä 
pidempään kuin on tarpeen.

(30) Kaikki henkilötietojen käsittely on 
suoritettava lainmukaisesti ja asianomaisia 
henkilöitä kohtaan oikeudenmukaisella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Varsinkin 
tietojenkäsittelyn nimenomaiset 
tarkoitukset olisi määritettävä ja 
ilmoitettava tietojen keräämisen yhteydessä 
selvästi ja lainmukaisesti. Henkilötietojen 
olisi oltava asianmukaisia ja olennaisia ja 
niiden määrä olisi rajoitettava 
mahdollisimman vähään suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
sen vuoksi olisi erityisesti varmistettava, 
että tietoja ei kerätä liikaa ja että niiden 
säilytysaika on rajoitettu mahdollisimman 
lyhyeksi. Henkilötietoja olisi käsiteltävä 
vain jos käsittelyn tarkoitusta ei voida 
toteuttaa muilla keinoin. Kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettava 
sen varmistamiseksi, että virheelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Työntekijöiden henkilötiedot, 
ennen kaikkea arkaluonteiset tiedot, 
kuten poliittinen suuntautuminen sekä 
jäsenyys ja toiminta ammattiliitoissa, on 
Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan 
8, 12, 27 ja 28 artiklan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 ja 11 artiklan 
mukaan suojattava. Olisi toteutettava 
varotoimenpiteitä, jotta voidaan 
varmistaa, että työntekijöiden 
henkilötietoja ei käytetä "mustien 
listojen" kokoamiseen, jotka välitetään 
eteenpäin toisille yrityksille tai henkilöille 
ja joiden tarkoituksena on tiettyjen 
työntekijöiden syrjintä.

Or. en

Perustelu

Henkilötietoja ei milloinkaan saa käyttää rekisteröityä vastaan työhön liittyvissä asioissa.

Tarkistus 435
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen olisi perustuttava 
asianomaisen henkilön suostumukseen tai 
muuhun oikeutettuun perusteeseen, josta 
säädetään lainsäädännössä, joko tässä 
asetuksessa tai tässä asetuksessa 
tarkoitetussa muussa unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä.

(31) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen olisi perustuttava 
asianomaisen henkilön suostumukseen tai 
muuhun oikeutettuun perusteeseen, josta 
säädetään lainsäädännössä, joko tässä 
asetuksessa tai tässä asetuksessa 
tarkoitetussa muussa unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä. 
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Suostumukseen, jonka myötä 
rekisterinpitäjä saa käsitellä 
henkilötietoja, olisi sisällyttävä 
suostumus, jonka myötä henkilötietoja 
voidaan käsitellä yhteisten 
rekisterinpitäjien kanssa ja Euroopan 
unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneen rekisterinpitäjän toimesta.

Or. en

Perustelu

Selkeytyksellä poistetaan epäselvyyksiä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän käsitteisiin. Euroopan tietosuojaviranomaiset määrittelevät käsitteet asiakirjassa 
WP 169. Nämä määritelmät ovat johtaneet siihen, että samoja periaatteita ja määritelmiä, 
jotka on otettu käyttöön yhdenmukaistamistarkoituksessa EU:n tasolla, tulkitaan eri tavoin.

Tarkistus 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen olisi perustuttava 
asianomaisen henkilön suostumukseen tai 
muuhun oikeutettuun perusteeseen, josta 
säädetään lainsäädännössä, joko tässä 
asetuksessa tai tässä asetuksessa 
tarkoitetussa muussa unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä.

(31) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen olisi perustuttava 
asianomaisen henkilön suostumukseen tai 
muuhun oikeutettuun perusteeseen, josta 
säädetään lainsäädännössä, joko tässä 
asetuksessa tai tässä asetuksessa 
tarkoitetussa muussa unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä. Lapsen tai 
henkilön, joka ei ole oikeuskelpoinen, 
tapauksessa suostumus olisi annettava 
rekisteröidyn oikeudellisen edustajan 
toimesta. 

Or. en

Tarkistus 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kun tietojenkäsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen, 
rekisterinpitäjällä olisi oltava vastuu sen 
osoittamisesta, että rekisteröity on antanut 
suostumuksensa käsittelytoimiin. Etenkin 
jos suostumus annetaan muuta seikkaa 
koskevan kirjallisen ilmoituksen 
yhteydessä, olisi annettava takeet sen 
varmistamiseksi, että rekisteröity on 
tietoinen siitä, että hän on antanut 
suostumuksensa ja että hän tietää, mitä se 
koskee.

(32) Kun tietojenkäsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen, 
rekisterinpitäjällä olisi oltava vastuu sen 
osoittamisesta, että rekisteröity on antanut 
suostumuksensa käsittelytoimiin. Etenkin 
jos suostumus annetaan muuta seikkaa 
koskevan kirjallisen ilmoituksen 
yhteydessä, olisi annettava takeet sen 
varmistamiseksi, että rekisteröity on 
tietoinen siitä, että hän on antanut 
suostumuksensa ja että hän tietää, mitä se 
koskee. Siviilioikeuden ehtojen (direktiivi 
93/13/ETY) tavoin kirjallisten lausuntojen 
(tietosuoja) olisi oltava käsittelymuoto 
huomioon ottaen mahdollisimman 
selkeitä ja läpinäkyviä. Ne eivät saa 
sisältää piilotettuja tai epäedullisia 
lausekkeita, jotka koskevat esimerkiksi 
oikeutta välittää henkilötietoja eteenpäin 
muille rekisterinpitäjille tai 
henkilötietojen toissijaista käyttöä. Jotta 
kannustetaan rekisterinpitäjiä tarjoamaan 
asianmukaista tietoa, osittain lainvastaiset 
lausekkeet on mitätöitävä.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyt kohtaavat usein poikkeuksellisen epämääräisiä, pitkiä tai monimutkaisia 
menettelyjä, jotka vaikeuttavat heidän kykyään lukea ja ymmärtää niitä. Tarkistuksella 
pyritään ratkaisemaan ongelma ottamalla käyttöön kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja 
koskevat vakiintuneet periaatteet. Näin voidaan myös viitata pitkäaikaiseen oikeuskäytäntöön 
asetusta tulkittaessa.

Tarkistus 438
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Sen varmistamiseksi, että suostumus 
annetaan vapaasti, olisi täsmennettävä, että 
suostumus ei ole pätevä peruste 
tietojenkäsittelylle, jos yksilöllä ei ole 
todellista vapaan valinnan mahdollisuutta 
ja jos hän ei voi myöhemmin kieltäytyä 
suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sitä 
ilman, että siitä aiheutuu hänelle haittaa.

(33) Sen varmistamiseksi, että suostumus 
annetaan vapaasti, olisi täsmennettävä, että 
suostumus ei ole pätevä peruste 
tietojenkäsittelylle, jos yksilöllä ei ole 
todellista vapaan valinnan mahdollisuutta 
ja jos hän ei voi myöhemmin kieltäytyä 
suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sitä 
ilman, että siitä aiheutuu hänelle 
perusteetonta haittaa. Jos henkilötiedot, 
joita käsitellään rekisteröidyn antaman 
suostumuksen perusteella, ovat 
välttämättömiä palvelun tai muun edun 
tarjoamiseksi rekisteröidylle, 
palveluntarjoaja voi käyttää 
suostumuksen peruuttamista perusteena 
sopimuksen purkamiselle tai sen 
toteuttamatta jättämiselle.

Or. en

Tarkistus 439
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Suostumus ei ole ajallisesti 
rajaamaton ja menettää 
oikeusvaikutuksensa käsittelyn 
perusteena heti, kun henkilötietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista sitä 
tarkoitusta varten, johon ne alun perin 
kerättiin. Jos aiotun tarkoituksen 
päättymistä ei voida selkeästi määrittää, 
rekisterinpitäjän olisi vähintään kerran 
vuodessa annettava rekisteröidylle 
14 artiklan mukaiset tiedot ja pyydettävä 
rekisteröityä vahvistamaan alkuperäinen 
suostumus. Jos rekisteröity ei vastaa 
myönteisesti, alkuperäisen suostumuksen 
katsotaan menettäneen 
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oikeusvaikutuksensa ensimmäistä 
käsittelyä seuraavan toisen 
kalenterivuoden päättyessä.

Or. en

Tarkistus 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) Suostumusta on pidettävä pätevänä 
perusteena ainoastaan sellaiseen 
tietojenkäsittelyyn, joka on lainmukaista 
ja jonka yhteydessä käsiteltävät tiedot 
eivät ole liian laajoja tietojenkäsittelyn 
tarkoitukseen nähden. Suostumuksen 
saaminen ei oikeuta tietojen suhteetonta 
käsittelyä.

Or. en

Tarkistus 441
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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erityisiin tietojenkäsittelytoimiin, joiden 
yhteydessä viranomainen voi määrätä 
velvoitteen asiaa koskevien julkisten 
toimivaltuuksiensa nojalla eikä 
suostumusta voida katsoa annetun 
vapaaehtoisesti, kun otetaan huomioon 
rekisteröidyn edut.

Or. en

Tarkistus 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 444
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

yhteydessä viranomainen voi määrätä 
velvoitteen asiaa koskevien julkisten 
toimivaltuuksiensa nojalla eikä 
suostumusta voida katsoa annetun 
vapaaehtoisesti, kun otetaan huomioon 
rekisteröidyn edut. Viimeksi mainittua ei 
sovelleta, jos julkinen viranomainen 
toimii työnantajana.

Or. en

Tarkistus 445
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 446
Louis Michel, Philippe De Backer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Suostumus on annettava 
vapaaehtoisesti ja ilman rekisterinpitäjän 
painostusta. Suostumusta ei voida katsoa 
annetun vapaaehtoisesti, jos rekisteröidyn 
ja rekisterinpitäjän välisen selkeän 
epäsuhdan vuoksi rekisteröidylle voisi 
aiheutua haitallisia taloudellisia tai 
oikeudellisia seuraamuksia, jos hän 
kieltäytyisi antamasta suostumusta. Näin 
on erityisesti siinä tapauksessa, että 
rekisteröity on riippuvuussuhteessa 
rekisterinpitäjään, esimerkiksi kun 
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yhteydessä viranomainen voi määrätä 
velvoitteen asiaa koskevien julkisten 
toimivaltuuksiensa nojalla eikä 
suostumusta voida katsoa annetun 
vapaaehtoisesti, kun otetaan huomioon 
rekisteröidyn edut.

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

Or. en

Tarkistus 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 449
Axel Voss
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Kun käsittely tapahtuu 
rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai kun 
käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 
tai julkisen vallan käyttöön liittyvän 
tehtävän suorittamiseksi, käsittelyllä olisi 
oltava oikeusperusta unionin 
lainsäädännössä tai sellaisessa jäsenvaltion 
lainsäädännössä, joka täyttää oikeuksien ja 
vapauksien rajoittamiselle Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa asetetut 
vaatimukset. Unionin oikeudessa tai 
kansallisessa lainsäädännössä määritetään, 
olisiko yleistä etua tai julkisen vallan 
käyttöä koskevan tehtävän suorittamisesta 
vastuussa olevan rekisterinpitäjän oltava 
julkinen viranomainen tai muu julkis- tai 
yksityisoikeudellinen luonnollinen tai 
oikeushenkilö, esimerkiksi ammatillinen 
yhteenliittymä.

(36) Kun käsittely tapahtuu 
rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai kun 
käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 
tai julkisen vallan käyttöön liittyvän 
tehtävän suorittamiseksi, käsittelyllä olisi 
oltava oikeusperusta unionin 
lainsäädännössä tai sellaisessa jäsenvaltion 
lainsäädännössä, joka täyttää oikeuksien ja 
vapauksien rajoittamiselle Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa asetetut 
vaatimukset. Unionin oikeudessa tai 
kansallisessa lainsäädännössä määritetään, 
olisiko yleistä etua tai julkisen vallan 
käyttöä koskevan tehtävän suorittamisesta 
vastuussa olevan rekisterinpitäjän oltava 
julkinen viranomainen tai muu julkis- tai 
yksityisoikeudellinen luonnollinen tai 
oikeushenkilö, esimerkiksi ammatillinen 
yhteenliittymä. Lisäksi tietojenkäsittely voi 
tapahtua työehtosopimusoikeuden piiriin 
kuuluvien sopimusten perusteella. 
Työsopimusoikeuden piiriin kuuluvia 
sopimuksia ovat työnantajien tai 
työnantajien edustajien ja työntekijöiden
edustajien taikka näiden osapuolien ja 
viranomaisten välillä kansallisella tai 
sektori- tai yritystasolla tehdyt sopimukset.

Or. en

Tarkistus 450
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Henkilötietojen käsittelyä olisi (37) Henkilötietojen käsittelyä olisi 
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pidettävä lainmukaisena myös silloin, kun 
se on tarpeen rekisteröidyn hengen 
kannalta olennaisten etujen suojelemiseksi.

pidettävä lainmukaisena myös silloin, kun 
se on tarpeen rekisteröidyn hengen 
kannalta olennaisten etujen suojelemiseksi
tai kun käsittely on tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa verkon tai tietojärjestelmän 
kyky suojautua onnettomuuksilta tai 
laittomilta taikka ilkivaltaisilta toimilta, 
jotka vaarantavat tallennettujen tai 
siirrettävien tietojen ja niihin liittyvien, 
verkoissa ja tietojärjestelmissä tarjottujen 
tai välitettävien palvelujen saatavuuden, 
aitouden, eheyden ja 
luottamuksellisuuden.

Or. en

Perustelu

Edistetään fyysisten tietojen suojaamista ja verkkoturvallisuutta.

Tarkistus 451
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
voivat muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn oikeutettuja 
odotuksia, jotka perustuvat hänen ja 
rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen, tai
henkilötietojen suojaa tarvitsevia 
rekisteröidyn perusoikeuksia ja -vapauksia 
ei syrjäytetä rekisterinpitäjän etujen tai 
rekisterinpitäjän liiketoiminnan 
harjoittamiseen liittyvien oikeuksien ja 
vapauksien vuoksi. Tätä on arvioitava 
huolellisesti etenkin jos rekisteröity on 
lapsi, koska lapset tarvitsevat erityistä 
suojelua. Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi ja 
maksutta. Läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi rekisterinpitäjällä olisi 
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Koska on lainsäätäjän tehtävä vahvistaa 
lailla oikeusperusta, jonka nojalla 
viranomaiset voivat käsitellä tietoja, tätä 
oikeusperustaa ei pitäisi soveltaa 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

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

Or. en

Perustelu

Jotta oikeutetut edut voivat muodostaa käsittelyn oikeusperustan, rekisterinpitäjien on 
otettava huomioon rekisteröidyn oikeutetut odotukset, kun taas rekisteröityjen on 
tunnustettava rekisterinpitäjän liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät oikeudet ja vapaudet.

Tarkistus 452
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 453
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
voivat muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. 
Tätä on arvioitava huolellisesti etenkin jos 
rekisteröity on lapsi, koska lapset 
tarvitsevat erityistä suojelua. 
Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi ja 
maksutta. Rekisterinpitäjän oikeutettuja 
etuja ovat erityisesti rekisterinpitäjän 
tuotteiden ja palvelujen 
suoramarkkinointi ja rekisterinpitäjän 
oikeuksien täytäntöönpano. Jos 
rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, 
rekisterinpitäjällä olisi oltava myös oikeus 
jatkossa kieltäytyä tarjoamasta palveluja, 
mikäli tietojenkäsittely on palvelun 
luonteen tai rekisterin toimivuuden 
kannalta välttämätöntä. Läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi rekisterinpitäjällä olisi 
oltava velvollisuus ilmoittaa rekisteröidylle 
nimenomaisesti näistä oikeutetuista eduista 
ja rekisteröidyn oikeudesta vastustaa 
tietojenkäsittelyä, ja rekisterinpitäjällä olisi 
myös oltava velvollisuus esittää näitä 
oikeutettuja etuja koskevat asiakirjat. 
Koska on lainsäätäjän tehtävä vahvistaa 
lailla oikeusperusta, jonka nojalla 
viranomaiset voivat käsitellä tietoja, tätä 
oikeusperustaa ei pitäisi soveltaa 
tietojenkäsittelyyn, jota viranomaiset 
suorittavat tehtäviensä yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 
voivat muodostaa käsittelyn oikeusperustan 
edellyttäen, että rekisteröidyn etuja tai 
perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. 
Tätä on arvioitava huolellisesti etenkin jos 
rekisteröity on lapsi, koska lapset 
tarvitsevat erityistä suojelua. 
Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä 
tilanteeseensa liittyvien syiden vuoksi ja

(38) Poikkeuksellisissa olosuhteissa
rekisterinpitäjän selkeästi määritelty 
oikeudellinen etu voi muodostaa käsittelyn 
oikeusperustan edellyttäen, että 
rekisteröidyn etuja tai perusoikeuksia ja 
-vapauksia ei syrjäytetä. Erityisesti 
suoramarkkinointia ei pitäisi pitää 
oikeutettuna etuna. Tätä on arvioitava 
huolellisesti etenkin jos rekisteröity on 
lapsi, koska lapset tarvitsevat erityistä 
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maksutta. Läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi rekisterinpitäjällä olisi 
oltava velvollisuus ilmoittaa rekisteröidylle 
nimenomaisesti näistä oikeutetuista 
eduista ja rekisteröidyn oikeudesta 
vastustaa tietojenkäsittelyä, ja 
rekisterinpitäjällä olisi myös oltava 
velvollisuus esittää näitä oikeutettuja etuja
koskevat asiakirjat. Koska on lainsäätäjän 
tehtävä vahvistaa lailla oikeusperusta, 
jonka nojalla viranomaiset voivat käsitellä 
tietoja, tätä oikeusperustaa ei pitäisi 
soveltaa tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä
yhteydessä.

suojelua. Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä maksutta. 
Läpinäkyvyyden varmistamiseksi 
rekisterinpitäjällä olisi oltava velvollisuus 
ilmoittaa rekisteröidylle nimenomaisesti 
tästä erityisestä oikeutetusta edusta ja 
rekisteröidyn oikeudesta vastustaa 
tietojenkäsittelyä, ja rekisterinpitäjällä olisi 
myös oltava velvollisuus esittää tätä 
erityistä oikeutettua etua, jota se aikoo 
käyttää oikeusperustana, koskevat 
asiakirjat ja ilmoittaa kansalliselle 
tietosuojaviranomaiselle etukäteen 
tällaisesta tietojenkäsittelystä. Koska on 
lainsäätäjän tehtävä vahvistaa lailla 
oikeusperusta, jonka nojalla viranomaiset 
voivat käsitellä tietoja, tätä oikeusperustaa 
ei pitäisi soveltaa tietojenkäsittelyyn, jota 
viranomaiset suorittavat tehtäviensä 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 459
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Rekisterinpitäjän suorittaman 
vahinkojen, kuten yksityishenkilöihin 
kohdistuvien vahinkojen ja 
oikeussuojakeinojen, ehkäisemisen tai 
rajoittamisen olisi muodostettava 
oikeutettu etu. Suoramarkkinoinnin ei 
pitäisi muodostaa oikeutettua etua.

Or. en

Tarkistus 460
Joanna Senyszyn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Rekisteröidyn etujen ja 
perusoikeuksien olisi syrjäytettävä 
rekisterinpitäjän etu silloin, kun tietojen 
käsittely voi aiheuttaa vakavan vahingon 
rekisteröidylle tai sillä rikotaan mitä 
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tahansa rekisteröidyn perusoikeutta, joka 
vahvistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. 

Or. en

Tarkistus 461
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Rekisteröityyn kohdistuvien 
oikeusvaatimusten täytäntöönpanon, 
kuten velkojen perinnän tai 
yksityishenkilöihin kohdistuvien 
vahinkojen ja oikeussuojakeinojen, olisi 
muodostettava oikeutettu etu sillä 
edellytyksellä, että oikeusvaatimus on 
esitetty ennen henkilötietojen keräämistä 
ja käsittelyä. Samaa periaatetta 
sovelletaan myös rekisteröidyn 
rekisterinpitäjälle aiheuttamien 
vahinkojen ehkäisemiseen ja 
rajoittamiseen, esimerkiksi 
maksulaiminlyöntien ehkäisemiseen.

Or. en

Tarkistus 462
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Henkilötietojen käsittelyn 
suoramarkkinointia varten olisi 
muodostettava oikeutettu etu, jos 
rekisterinpitäjä on saanut rekisteröidyn 
henkilötiedot tuotteen tai palvelun 
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myynnin yhteydessä ja jos henkilötietoja 
käytetään rekisterinpitäjän samanlaisten 
tuotteiden suoramarkkinointiin.

Or. en

Tarkistus 463
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot 
alun perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä 
muuta tarkoitusta varten tai käsittelyn 
olisi perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. 
Kaikissa tapauksissa olisi varmistettava, 
että sovelletaan tässä asetuksessa 
vahvistettuja periaatteita ja erityisesti 
periaatetta, jonka mukaan rekisteröidylle 
on ilmoitettava näistä muista tarkoituksista.

Or. en

Tarkistus 464
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 
perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti esimerkiksi silloin kun käsittely 
on tarpeen historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten. Jos muu 
tarkoitus on ristiriidassa sen tarkoituksen 
kanssa, jota varten tiedot alun perin 
kerättiin, rekisterinpitäjän olisi saatava 
rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään sitä, että historiantutkimusta taikka tilastollista tai tieteellistä 
tarkoitusta ei ole tarkoitus pitää kelvollisena tarkoituksena. Vaikka tämä on oletettavasti ollut 
pyrkimys alkuperäisessä luonnoksessa, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus vuoden 1995 
tietosuojadirektiivin kanssa, sanan "erityisesti" käyttö on monitulkintainen. Tätä tarkistusta 
tukee ehdotus uudesta 83 artiklan 2 kohdasta.

Tarkistus 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 
perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
kuten silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten. Jos muu 
tarkoitus on ristiriidassa sen tarkoituksen 
kanssa, jota varten tiedot alun perin 
kerättiin, rekisterinpitäjän olisi saatava 
rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

Or. en

Tarkistus 466
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
kuten silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten. Jos muu 
tarkoitus on ristiriidassa sen tarkoituksen 
kanssa, jota varten tiedot alun perin 
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perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

kerättiin, rekisterinpitäjän olisi saatava 
rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään sanamuotoa.

Tarkistus 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 
perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 
perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen.
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rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

Or. en

Tarkistus 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty, 
erityisesti silloin kun käsittely on tarpeen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. 
Jos muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 
perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi 
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

(40) Henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia varten olisi sallittava vain jos 
käsittely on niiden tarkoitusten mukaista, 
joita varten tiedot on alun perin kerätty. Jos 
muu tarkoitus on ristiriidassa sen 
tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun 
perin kerättiin, rekisterinpitäjän olisi
saatava rekisteröidyn suostumus tätä muuta 
tarkoitusta varten tai käsittelyn olisi 
perustuttava muuhun lainmukaista 
käsittelyä koskevaan oikeutettuun 
perusteeseen, erityisesti jos sellaisesta 
säädetään unionin oikeudessa tai 
rekisterinpitäjään sovellettavassa 
jäsenvaltion laissa. Kaikissa tapauksissa 
olisi varmistettava, että sovelletaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja 
erityisesti periaatetta, jonka mukaan 
rekisteröidylle on ilmoitettava näistä 
muista tarkoituksista.

Or. en
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Tarkistus 469
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Jos voidaan perustella, että 
kerättyjen henkilötietojen käsittelyllä on 
tieteellistä merkitystä, olisi toiseen 
tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja 
voitava käsitellä myös yleisessä 
tutkimustarkoituksessa. Kun tietoja 
annetaan yleiseen tutkimuskäyttöön, olisi 
otettava huomioon sisäänrakennettu 
tietosuoja.

Or. en

Tarkistus 470
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Henkilötietoja, jotka ovat 
perusoikeuksien tai yksityisyyden kannalta 
erityisen arkaluonteisia ja haavoittuvia, on 
suojeltava erityisen tarkasti. Tällaisia 
tietoja ei pitäisi käsitellä ilman 
rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 
Olisi kuitenkin nimenomaisesti säädettävä 
tätä kieltoa koskevista poikkeuksista 
erityisten tarpeiden vaatiessa etenkin, jos 
kyseisten tietojen käsittely suoritetaan 
tiettyjen yhdistysten tai säätiöiden sellaisen 
oikeutetun toiminnan yhteydessä, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa 
perusvapauksien toteutuminen.

(41) Henkilötietoja, jotka ovat 
perusoikeuksien tai yksityisyyden kannalta 
erityisen arkaluonteisia ja haavoittuvia, on 
suojeltava erityisen tarkasti. Tällaisia 
tietoja ei pitäisi käsitellä ilman 
rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 
Olisi kuitenkin nimenomaisesti säädettävä 
tätä kieltoa koskevista poikkeuksista 
erityisten tarpeiden vaatiessa etenkin, jos 
kyseisten tietojen käsittely suoritetaan 
sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä rekisteröidyn 
kanssa tai tiettyjen yhdistysten tai 
säätiöiden sellaisen oikeutetun toiminnan 
yhteydessä, jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa perusvapauksien 
toteutuminen.
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Or. en

Tarkistus 471
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Henkilötietoja, jotka ovat 
perusoikeuksien tai yksityisyyden kannalta 
erityisen arkaluonteisia ja haavoittuvia, on 
suojeltava erityisen tarkasti. Tällaisia 
tietoja ei pitäisi käsitellä ilman 
rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. 
Olisi kuitenkin nimenomaisesti säädettävä 
tätä kieltoa koskevista poikkeuksista 
erityisten tarpeiden vaatiessa etenkin, jos 
kyseisten tietojen käsittely suoritetaan 
tiettyjen yhdistysten tai säätiöiden 
sellaisen oikeutetun toiminnan 
yhteydessä, jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa perusvapauksien 
toteutuminen.

(41) Henkilötietoja, jotka ovat 
perusoikeuksien tai yksityisyyden kannalta 
erityisen arkaluonteisia ja haavoittuvia, on 
suojeltava erityisen tarkasti. 
Henkilötietojen käsittelyssä olisi joka 
tapauksessa otettava huomioon tietojen 
käsittely-yhteys. Tämä tarkoittaa 
erityisesti sitä, että terveyttä koskevien 
henkilötietojen käsittely voi kuulua 
kiellon soveltamisalaan, jos sen 
tarkoituksena on terveystietojen 
paljastaminen. Tässä yhteydessä olisi 
otettava huomioon kaikki käsittelyn 
nimenomaiset ja epäsuorat tarkoitukset. 
Jos yksikin käsittelyn tarkoituksista 
sisältää terveystietojen hakemisen, 
voidaan soveltaa tietojenkäsittelyä 
koskevaa kieltoa.

Or. en

Tarkistus 472
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Arkaluonteisten tietoryhmien 
käsittelykiellosta olisi voitava poiketa 
myös siinä tapauksessa, että poikkeaminen 
perustuu lakiin ja tapahtuu asianmukaisten 
takeiden vallitessa, jotta voidaan suojata 

(42) Tällaisia tietoja ei pitäisi käsitellä 
ilman rekisteröidyn nimenomaista 
suostumusta. Olisi kuitenkin 
nimenomaisesti säädettävä tätä kieltoa 
koskevista poikkeuksista erityisten 
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henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, kun 
se on perusteltua yleistä etua koskevien 
syiden ja erityisesti terveyteen liittyvien 
syiden vuoksi, esimerkiksi 
kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun 
alalla ja terveydenhuoltopalvelujen 
hallintoa varten, erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten.

tarpeiden vaatiessa etenkin, jos kyseisten 
tietojen käsittely suoritetaan tiettyjen 
yhdistysten tai säätiöiden sellaisen 
oikeutetun toiminnan yhteydessä, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa 
perusvapauksien toteutuminen.
Arkaluonteisten tietoryhmien 
käsittelykiellosta olisi voitava poiketa 
myös siinä tapauksessa, että poikkeaminen 
perustuu lakiin ja tapahtuu asianmukaisten 
takeiden vallitessa, jotta voidaan suojata 
henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, kun 
se on perusteltua yleistä etua koskevien 
syiden ja erityisesti terveyteen liittyvien 
syiden vuoksi, esimerkiksi 
kansanterveyden alalla, kuten 
suojautuminen rajatylittäviltä vakavilta 
terveysuhilta tai esimerkiksi lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu-
ja turvallisuusnormien varmistaminen, ja 
sosiaalisen suojelun alalla ja 
terveydenhuoltopalvelujen hallintoa varten, 
erityisesti laadun ja kustannustehokkuuden 
takaamiseksi sairausvakuutustoiminnassa 
etuuksia ja palveluja koskevien 
vaatimusten käsittelymenettelyssä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Arkaluonteisten tietoryhmien 
käsittelykiellosta olisi voitava poiketa 
myös siinä tapauksessa, että poikkeaminen 
perustuu lakiin ja tapahtuu asianmukaisten 
takeiden vallitessa, jotta voidaan suojata 
henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, kun 
se on perusteltua yleistä etua koskevien 

(42) Arkaluonteisten tietoryhmien 
käsittelykiellosta olisi voitava poiketa 
myös siinä tapauksessa, että poikkeaminen 
perustuu lakiin ja tapahtuu asianmukaisten 
takeiden vallitessa, jotta voidaan suojata 
henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, kun 
se on perusteltua yleistä etua koskevien 
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syiden ja erityisesti terveyteen liittyvien 
syiden vuoksi, esimerkiksi 
kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun 
alalla ja terveydenhuoltopalvelujen 
hallintoa varten, erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten.

syiden ja erityisesti terveyteen liittyvien 
syiden vuoksi, esimerkiksi 
kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun 
alalla ja terveydenhuoltopalvelujen 
hallintoa varten, erityisesti laadun ja 
kustannustehokkuuden takaamiseksi 
sairausvakuutustoiminnassa etuuksia ja 
palveluja koskevien vaatimusten 
käsittelymenettelyssä tai 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 474
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 475
Csaba Sógor
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Henkilötietojen suojaaminen 
perustuu rekisteröidyn oikeuteen valvoa 
käsiteltyjä henkilötietoja. Tätä varten 
rekisteröityjen henkilötietojen käytön, 
saatavuuden, muuttamisen ja poistamisen 
sekä tietojen siirtämisen ja profiloinnin 
vastustamisoikeuksien ja niistä 
tiedottamisen tulee olla selkeitä ja 
yksiselitteisiä. Lisäksi rekisteröidyllä on 
oikeus tehdä valitus toimivaltaisille 
tietosuojaviranomaisille rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän osalta tai 
oikeuksien puolustamiseksi nostaa kanne 
tuomioistuimessa laittoman käsittelyn 
vuoksi sekä oikeus asetuksen kanssa 
ristiriidassa olevan toiminnan tuottaman 
vahingon korvaukseen. Tämän asetuksen 
säännösten on vahvistettava, muutettava 
yksiselitteisiksi, taata ja tietyissä 
tilanteissa kodifioitava nämä oikeudet.

Or. hu

Tarkistus 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Rekisteröidyille olisi tiedotettava 
niistä tietojenkäsittelytoiminnoista, joita 
yksikkö, joiden kanssa he ovat 
tekemisissä, suorittaa, ilman, että he 
hukkuvat saamansa tietomäärän alle. 
Läpinäkyvä ja ymmärrettävä 
tiedotuspolitiikka on sen vuoksi keskeinen 
osa kaikkia tietojenkäsittelyjärjestelmiä. 
Jotta tietosuojakäytäntöjä voitaisiin 
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ymmärtää nopeammin ja vertailla 
paremmin, rekisterinpitäjien olisi 
esitettävä rekisteröidyille tiivistelmä 
tiedotuspolitiikasta, ennen kuin ne 
toimittavat yksityiskohtaiset tiedot. Nämä 
tiedotuspolitiikkaa koskevat tiivistelmät 
olisi yhdenmukaistettava, jotta ne voidaan 
tarjota sekä kirjallisesti että sähköisesti, ja 
niitä olisi voitava lukea helposti 
mobiililaitteilla. Tarkat selitykset tai 
lisähuomautukset voidaan sisällyttää 
rekisteröidyille toimitettaviin 
yksityiskohtaisiin tietoihin. Jos 
tiedotuspolitiikkaa koskevat yhtenäiset 
tiedot tarjotaan sähköisesti, niiden tulisi 
olla koneellisesti luettavia, jotta sallitaan 
innovatiiviset toteutustavat.

Or. en

Tarkistus 477
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti 
siitä, miten tähän asetukseen perustuvien 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
voitaisiin helpottaa, esimerkiksi siitä, miten 
voi pyytää maksutta pääsyä tietoihin tai 
tietojen oikaisemista ja poistamista sekä 
käyttää oikeutta vastustaa 
tietojenkäsittelyä. Rekisterinpitäjä olisi 
velvoitettava vastaamaan rekisteröidyn 
pyyntöihin tietyssä määräajassa ja 
perustelemaan kieltäytymisensä siinä 
tapauksessa, että rekisteröidyn pyyntöä ei 
noudateta.

(47) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti 
siitä, miten tähän asetukseen perustuvien 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
voitaisiin helpottaa, esimerkiksi siitä, miten 
voi pyytää maksutta pääsyä tietoihin tai 
tietojen oikaisemista ja poistamista sekä 
käyttää oikeutta vastustaa 
tietojenkäsittelyä. Rekisterinpitäjä olisi 
velvoitettava vastaamaan rekisteröidyn 
pyyntöihin kohtuullisessa määräajassa ja 
perustelemaan kieltäytymisensä siinä 
tapauksessa, että rekisteröidyn pyyntöä ei 
noudateta.

Or. en
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Tarkistus 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti 
siitä, miten tähän asetukseen perustuvien 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
voitaisiin helpottaa, esimerkiksi siitä, miten 
voi pyytää maksutta pääsyä tietoihin tai 
tietojen oikaisemista ja poistamista sekä 
käyttää oikeutta vastustaa 
tietojenkäsittelyä. Rekisterinpitäjä olisi 
velvoitettava vastaamaan rekisteröidyn 
pyyntöihin tietyssä määräajassa ja 
perustelemaan kieltäytymisensä siinä 
tapauksessa, että rekisteröidyn pyyntöä ei 
noudateta.

(47) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti 
siitä, miten tähän asetukseen perustuvien 
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
voitaisiin helpottaa, esimerkiksi siitä, miten 
voi pyytää pääsyä tietoihin tai tietojen 
oikaisemista ja poistamista sekä käyttää 
oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä. 
Rekisterinpitäjä olisi velvoitettava 
vastaamaan rekisteröidyn pyyntöihin 
tietyssä määräajassa ja perustelemaan 
kieltäytymisensä siinä tapauksessa, että 
rekisteröidyn pyyntöä ei noudateta.

Or. en

Tarkistus 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(48) Asianmukaisen ja läpinäkyvän 
käsittelyn periaatteiden mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
henkilötietojen käsittelystä ja sen 
tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, tai jos 
se ei ole mahdollista, säilytysajan 
määrittämiseen käytetyistä kriteereistä, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta oikaista 
ja poistaa tiedot sekä valitusoikeudesta. Jos 
tietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle olisi 
lisäksi ilmoitettava, onko hänen pakko 
toimittaa tiedot, sekä kieltäytymisen 
seurauksista.
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Or. en

Tarkistus 480
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(48) Asianmukaisen ja läpinäkyvän 
käsittelyn periaatteiden mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
henkilötietojen käsittelystä ja sen 
tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta oikaista 
ja poistaa tiedot sekä valitusoikeudesta. 
Henkilötietojen säilytysaikaa koskevien 
tietojen yksityiskohtaisuus voi vaihdella 
erityisten olosuhteiden mukaan. Jos 
mahdollista, säilytysaika voidaan 
ilmoittaa tietyllä ajan ilmaisulla, mutta 
muutoin riittää, kun viitataan johonkin 
ehtoon, esimerkiksi 
vanhentumissääntöihin. Jos tietoja 
kerätään rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Or. en

Tarkistus 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Asianmukaisen ja läpinäkyvän 
käsittelyn periaatteiden mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
henkilötietojen käsittelystä ja sen 
tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 

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

säilytysajasta, tiedonsaantioikeudesta, 
oikeudesta oikaista ja poistaa tiedot sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Or. en

Tarkistus 482
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi 
julkaistava tiedot siitä, miten usein 
henkilötietoja on pyydetty poliisin tai 
oikeusviranomaisten toimesta, mistä 
maista pyynnöt ovat peräisin ja miten 
usein näistä pyynnöistä on kokonaan tai 
osittain kieltäydytty. 

Or. en

Tarkistus 483
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 
olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tietojen 

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

perusteella voidaan määritellä tietojen 
säilytysaika kutakin käyttötarkoitusta 
varten, tietojen vastaanottajista, 
käsiteltävien tietojen logiikasta sekä 
käsittelyn mahdollisista seurauksista, 
ainakin jos käsittely perustuu profilointiin. 
Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa vahinkoa 
muiden oikeuksille ja vapauksille, 
esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
omaisuudelle eikä etenkään ohjelmistojen 
tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on IMCO-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä henkilötietoja hänestä on 
kerätty, sekä käyttää tätä oikeutta 
vaivattomasti voidakseen valvoa ja 
tarkistaa käsittelyn lainmukaisuuden. 
Kaikilla rekisteröidyillä olisi sen vuoksi 
oltava oikeus tietää ja saada ilmoitus 
erityisesti henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksista, käsittelyajasta, 
henkilötietojen vastaanottajista, 
käsiteltävien henkilötietojen logiikasta 
sekä käsittelyn mahdollisista seurauksista. 
Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa vahinkoa 
muiden oikeuksille ja vapauksille, 
esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
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tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

omaisuudelle eikä etenkään ohjelmistojen 
tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

Or. en

Tarkistus 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 
olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tai jos se ei 
ole mahdollista, tietojen säilytysajan 
määrittämiskriteereistä, tietojen 
vastaanottajista, käsiteltävien tietojen 
logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista 
seurauksista, ainakin jos käsittely perustuu 
profilointiin. Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa 
vahinkoa muiden oikeuksille ja 
vapauksille, esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle tai henkiselle 
omaisuudelle eikä etenkään ohjelmistojen 
tekijänoikeudelle. Näiden seikkojen 
huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta 
minkäänlaista tietoa.

Or. en

Tarkistus 486
Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä henkilötietoja hänestä on 
kerätty, sekä käyttää tätä oikeutta 
vaivattomasti voidakseen valvoa ja 
tarkistaa käsittelyn lainmukaisuuden. 
Kaikilla rekisteröidyillä olisi sen vuoksi 
oltava oikeus tietää ja saada ilmoitus 
erityisesti henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksista, käsittelyajasta, 
henkilötietojen vastaanottajista, 
käsiteltävien henkilötietojen logiikasta 
sekä käsittelyn mahdollisista seurauksista, 
ainakin jos käsittely perustuu profilointiin. 
Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa vahinkoa 
muiden oikeuksille ja vapauksille, 
esimerkiksi liikesuhteiden 
luottamuksellisuudelle, mikä liittyy 
esimerkiksi käytettyihin algoritmeihin tai 
verkko- ja tietoturvallisuuteen, tai 
henkiselle omaisuudelle eikä etenkään 
ohjelmistojen tekijänoikeudelle. Näiden 
seikkojen huomioon ottaminen ei 
kuitenkaan saisi johtaa siihen, että 
rekisteröidylle ei anneta minkäänlaista 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty, 
sekä käyttää tätä oikeutta vaivattomasti 
voidakseen valvoa ja tarkistaa käsittelyn 
lainmukaisuuden. Kaikilla rekisteröidyillä 

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

olisi sen vuoksi oltava oikeus tietää ja 
saada ilmoitus erityisesti tietojenkäsittelyn 
tarkoituksista, käsittelyajasta, tietojen 
vastaanottajista, käsiteltävien tietojen 
logiikasta sekä käsittelyn mahdollisista 
seurauksista, ainakin jos käsittely perustuu 
profilointiin. Tämä oikeus ei saisi aiheuttaa 
vahinkoa muiden luonnollisten 
henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. 
Näiden seikkojen huomioon ottaminen ei 
kuitenkaan saisi johtaa siihen, että 
rekisteröidylle ei anneta minkäänlaista 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Rekisterinpitäjän olisi käytettävä 
kaikkia kohtuullisia keinoja tarkistaakseen 
sellaisen rekisteröidyn henkilöllisyyden, 
joka haluaa käyttää tiedonsaantioikeuttaan, 
erityisesti verkkopalvelujen ja internet-
tunnisteiden yhteydessä. Rekisterinpitäjän 
ei pitäisi säilyttää henkilötietoja ainoastaan 
mahdollisiin pyyntöihin vastaamista 
varten.

(52) Rekisterinpitäjän olisi käytettävä 
tarjotun tuotteen tai palvelun huomioon 
ottaen tai muutoin rekisterinpitäjän ja 
rekisteröidyn välisen suhteen ja 
käsiteltävien henkilötietojen 
arkaluonteisuuden huomioon ottaen
kaikkia kohtuullisia keinoja tarkistaakseen 
sellaisen rekisteröidyn henkilöllisyyden, 
joka haluaa käyttää tiedonsaantioikeuttaan, 
erityisesti verkkopalvelujen ja internet-
tunnisteiden yhteydessä. Rekisterinpitäjän 
ei pitäisi säilyttää eikä tätä pitäisi pakottaa 
keräämään henkilötietoja ainoastaan 
mahdollisiin pyyntöihin vastaamista 
varten.

Or. en
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Perustelu

Joissakin tapauksissa tiedonsaantipyyntöä koskevan velvollisuuden täyttämisestä seuraa, että 
rekisterinpitäjän on kerättävä (enemmän) rekisteröidyn henkilötietoja voidakseen vastata 
myöntävästi pyyntöön. Tämä mahdollinen seuraus on vältettävä tietojen minimoinnin 
periaatteen noudattamiseksi.

Tarkistus 489
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Oikeus "tulla unohdetuksi" on oikeus, josta ei säädetä tässä asetuksessa. Käyttämällä tätä 
termiä rekisteröidyille luvataan oikeus, jota heillä ei käytännössä ole. Tietojen poistoa 
koskevan oikeuden on oltava mahdollisimman voimakas, ja siinä on otettava huomioon, että 
henkilötietojen poistaminen internetistä voi olla vaikeaa. Tämä olisi tehtävä vahvistamalla 
oikeutta tietojen poistoon sen sijaan, että luvataan olemattomia oikeuksia käyttämällä 
harhaanjohtavia termejä.

Tarkistus 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tämä oikeus tulee kyseeseen erityisesti 
silloin kun rekisteröity on antanut 
suostumuksensa lapsena, jolloin hän ei 
ollut täysin tietoinen tietojenkäsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, ja haluaa myöhemmin 
poistaa tällaiset tiedot erityisesti 
internetistä. Tietojen säilyttäminen 

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

edelleen voitaisiin kuitenkin sallia, jos se 
on tarpeen historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä, kansanterveyteen liittyvän 
yleisen edun vuoksi, sananvapautta 
koskevan oikeuden käyttöä varten, tai kun 
laki niin vaatii tai kun on olemassa syy 
rajoittaa tietojen käsittelyä sen sijaan että 
ne poistettaisiin.

Or. en

Tarkistus 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Oikeutta "tulla unohdetuksi" ei pitäisi soveltaa terveyttä koskeviin henkilötietoihin, jos tietoja 
käsitellään terveydenhuoltoon liittyvistä syistä 81 artiklan a alakohdan nojalla. 
Rekisteröityjen terveydentilaa koskevien kattavien tietojen säilyttäminen on heidän 
elintärkeiden etujensa mukaista, jotta he saavat parasta mahdollista hoitoa koko elämänsä 
ajan.

Tarkistus 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 

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

hän ei ollut täysin tietoinen 
tietojenkäsittelyyn liittyvistä riskeistä, ja 
haluaa myöhemmin poistaa tällaiset tiedot 
erityisesti internetistä. Tietojen 
säilyttäminen edelleen voitaisiin kuitenkin 
sallia, jos se on tarpeen 
historiantutkimukseen taikka tilastolliseen 
tai tieteelliseen tutkimukseen liittyvistä 
syistä, kansanterveyteen liittyvän yleisen 
edun vuoksi, sananvapautta koskevan 
oikeuden käyttöä varten, tai kun laki niin 
vaatii tai kun on olemassa syy rajoittaa 
tietojen käsittelyä sen sijaan että ne 
poistettaisiin.

Or. en

Tarkistus 493
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 
Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tämä oikeus tulee kyseeseen erityisesti 
silloin kun rekisteröity on antanut 

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

suostumuksensa lapsena, jolloin hän ei 
ollut täysin tietoinen tietojenkäsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, ja haluaa myöhemmin 
poistaa tällaiset tiedot erityisesti 
internetistä. Tietojen säilyttäminen 
edelleen voitaisiin kuitenkin sallia, jos se 
on tarpeen historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä, kansanterveyteen liittyvän 
yleisen edun vuoksi, sananvapautta 
koskevan oikeuden käyttöä varten, tai kun 
laki niin vaatii tai kun on olemassa syy 
rajoittaa tietojen käsittelyä sen sijaan että 
ne poistettaisiin. Mikäli tällaiset syyt 
syrjäyttävät rekisteröidyn edut ja 
perusoikeudet tai vapaudet, tämän olisi 
tästä huolimatta tällaisissa tapauksissa 
voitava käyttää oikeutta vastustaa 
tietoihin liittyvien linkkien luomista tai 
tietojen kopiointia tai jäljentämistä, mikäli 
ne eivät ole välttämättömiä edellä 
mainittuihin tarkoituksiin.

Or. es

Perustelu

Poikkeuksissa "oikeuteen tulla unohdetuksi" on tyypillisiä verkkoympäristön tilanteita, joissa 
tällaisten tietojen levittäminen internetin välityksellä ja hakijoiden suorittama niiden käyttö 
saattaa aiheuttaa rekisteröidylle vahinkoa, jota tämä ei ole velvollinen kärsimään. Yleistä 
tietojen levittämistä ja tiedonsaantia rajoitetaan, jos ne syrjäyttävät rekisteröidyn edut ja 
perusoikeudet ja -vapaudet ja jos ne eivät ole oleellinen osa syitä, joiden perusteella 
alkuperäiset tiedot säilytetään.

Tarkistus 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 

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

Rekisteröidyllä olisi erityisesti oltava 
oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa 
poistetaan ja ettei niitä käsitellä sen jälkeen 
kun tietoja ei enää tarvita niiden 
tarkoitusten toteuttamista varten, joita 
varten ne kerättiin tai jota varten niitä 
muutoin käsiteltiin, tai kun rekisteröity on 
perunut tietojenkäsittelyä koskevan 
suostumuksensa tai kun hän on vastustanut 
henkilötietojensa käsittelyä tai kun hänen 
henkilötietojensa käsittely ei muutoin ole 
tämän asetuksen säännösten mukaista. 
Tämä oikeus tulee kyseeseen erityisesti 
silloin kun rekisteröity on antanut 
suostumuksensa lapsena, jolloin hän ei 
ollut täysin tietoinen tietojenkäsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, ja haluaa myöhemmin 
poistaa tällaiset tiedot erityisesti 
internetistä. Tietojen säilyttäminen 
edelleen voitaisiin kuitenkin sallia, jos se 
on tarpeen historiantutkimukseen taikka 
tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen 
liittyvistä syistä, 81 artiklan mukaisista 
terveyteen liittyvistä syistä, sananvapautta 
koskevan oikeuden käyttöä varten, tai kun 
laki niin vaatii tai kun on olemassa syy 
rajoittaa tietojen käsittelyä sen sijaan että 
ne poistettaisiin.

Or. en

Perustelu

Muutetaan tämä johdanto-osan kappale vastaamaan 81 artiklan sanamuotoa.

Tarkistus 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", 

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

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

Or. en

Tarkistus 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", 
jos tietojen säilyttäminen ei ole tämän 
asetuksen säännösten mukaista. 

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

säännösten mukaista. Rekisteröidyllä olisi 
erityisesti oltava oikeus siihen, että hänen 
henkilötietonsa poistetaan ja ettei niitä 
käsitellä sen jälkeen kun tietoja ei enää 
tarvita niiden tarkoitusten toteuttamista 
varten, joita varten ne kerättiin tai jota 
varten niitä muutoin käsiteltiin, tai kun 
rekisteröity on perunut tietojenkäsittelyä 
koskevan suostumuksensa tai kun hän on 
vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai 
kun hänen henkilötietojensa käsittely ei 
muutoin ole tämän asetuksen säännösten 
mukaista. Tämä oikeus tulee kyseeseen 
erityisesti silloin kun rekisteröity on 
antanut suostumuksensa lapsena, jolloin 
hän ei ollut täysin tietoinen 
tietojenkäsittelyyn liittyvistä riskeistä, ja 
haluaa myöhemmin poistaa tällaiset tiedot 
erityisesti internetistä. Tietojen 
säilyttäminen edelleen voitaisiin kuitenkin 
sallia, jos se on tarpeen 
historiantutkimukseen taikka tilastolliseen 
tai tieteelliseen tutkimukseen liittyvistä 
syistä, 81 artiklan mukaisista terveyteen 
liittyvistä syistä, sananvapautta koskevan 
oikeuden käyttöä varten, tai kun laki niin 
vaatii tai kun on olemassa syy rajoittaa 
tietojen käsittelyä sen sijaan että ne 
poistettaisiin. Oikeutta saada tiedot 
poistetuiksi ei myöskään pitäisi soveltaa, 
jos henkilötietojen säilyttäminen on 
välttämätöntä sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi rekisteröidyn kanssa tai jos 
tietojen säilyttämistä edellytetään 
lakisääteisesti vaatimuksissa tai 
talousrikosten torjuntatarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(53) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus saada tällaiset 
henkilötiedot poistetuiksi, jos tietojen 
säilyttäminen ei ole tämän asetuksen 
säännösten mukaista. Rekisteröidyllä olisi 
erityisesti oltava oikeus siihen, että hänen 
henkilötietonsa poistetaan ja ettei niitä 
käsitellä sen jälkeen kun tietoja ei enää 
tarvita niiden tarkoitusten toteuttamista 
varten, joita varten ne kerättiin tai jota 
varten niitä muutoin käsiteltiin, tai kun 
rekisteröity on perunut tietojenkäsittelyä 
koskevan suostumuksensa tai kun hän on 
vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai 
kun hänen henkilötietojensa käsittely ei 
muutoin ole tämän asetuksen säännösten 
mukaista. Tämä oikeus tulee kyseeseen 
erityisesti silloin kun rekisteröity on 
antanut suostumuksensa lapsena, jolloin 
hän ei ollut täysin tietoinen 
tietojenkäsittelyyn liittyvistä riskeistä, ja 
haluaa myöhemmin poistaa tällaiset tiedot 
erityisesti internetistä. Tietojen 
säilyttäminen edelleen voitaisiin kuitenkin 
sallia, jos se on tarpeen 
historiantutkimukseen taikka tilastolliseen 
tai tieteelliseen tutkimukseen liittyvistä 
syistä, 81 artiklan mukaisista terveyteen 
liittyvistä syistä, sananvapautta koskevan 
oikeuden käyttöä varten, tai kun laki niin 
vaatii tai kun on olemassa syy rajoittaa 
tietojen käsittelyä sen sijaan että ne 
poistettaisiin. Oikeutta saada tiedot 
poistetuiksi ei myöskään pitäisi soveltaa, 
jos henkilötietojen säilyttäminen on 
välttämätöntä sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi rekisteröidyn kanssa tai jos 
tietojen säilyttämistä edellytetään 
lakisääteisesti vaatimuksissa tai 
talousrikosten torjuntatarkoituksessa.

Or. en
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Tarkistus 498
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Rekisteröidyllä pitäisi aina olla 
mahdollisuus antaa yleinen suostumus 
tietojensa käyttämiseen 
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten ja 
mahdollisuus peruuttaa lupa milloin 
tahansa.

Or. en

Perustelu

Yleistä suostumusta tarvitaan, kun tehdään lääketieteellistä tutkimusta, joka perustuu muun 
muassa biopankkeihin ja kudospankkeihin. Biopankkeihin kerätään biologisia näytteitä ja 
tietoja tietyn ajanjakson ajan, ja niitä käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen ja 
diagnostisiin tarkoituksiin. Kun rekisteröidyllä on mahdollisuus antaa yleinen suostumus 
ensimmäisellä lääkärin vastaanotolla, tutkijat voivat käyttää tätä tietoa ilman, että heidän 
täytyy kääntyä rekisteröidyn puoleen jokaista pientäkin suorittamaansa tutkimusta varten.

Tarkistus 499
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jotta voitaisiin lujittaa "oikeutta tulla 
unohdetuksi" verkkoympäristössä, olisi 
laajennettava oikeutta tietojen 
poistamiseen niin, että tiedot julkistanut 
rekisterinpitäjä velvoitettaisiin 
ilmoittamaan tietoja käsitteleville 
kolmansille osapuolille rekisteröidyn 
pyynnöstä poistaa kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. 
Tämän ilmoituksen varmistamiseksi 

Poistetaan.
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rekisterinpitäjän olisi toteutettava kaikki 
kohtuulliset, muun muassa tekniset 
toimenpiteet, niiden tietojen suhteen, 
joiden julkistamisesta rekisterinpitäjä on 
vastuussa. Kun henkilötiedot julkistaa 
kolmas osapuoli, rekisterinpitäjän olisi 
katsottava olevan vastuussa 
julkistamisesta, jos rekisterinpitäjä on 
valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan tiedot.

Or. en

Tarkistus 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 502
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jotta voitaisiin lujittaa "oikeutta tulla 
unohdetuksi" verkkoympäristössä, olisi 
laajennettava oikeutta tietojen poistamiseen 
niin, että tiedot julkistanut rekisterinpitäjä 
velvoitettaisiin ilmoittamaan tietoja 
käsitteleville kolmansille osapuolille 

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

julkaisuyhteys sekä rekisteröidyn ja 
henkilötietojen käsittelijän vastuut 
poistamaan julkistetut henkilötiedot. 
Henkilötietojen käsittelijän olisi 
mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava
tietoja käsitteleville kolmansille osapuolille 
rekisteröidyn pyynnöstä poistaa kyseisiin 
henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden 
henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. 
Tämän ilmoituksen varmistamiseksi 
rekisterinpitäjän olisi toteutettava kaikki 
kohtuulliset, muun muassa tekniset 
toimenpiteet, niiden tietojen suhteen, 
joiden julkistamisesta rekisterinpitäjä on 
vastuussa. Kun henkilötiedot julkistaa 
kolmas osapuoli, rekisterinpitäjän olisi 
katsottava olevan vastuussa 
julkistamisesta, jos rekisterinpitäjä on 
valtuuttanut kolmannen osapuolen 
julkistamaan tiedot.

Or. en

Tarkistus 503
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

rekisterinpitäjän toteuttamat toimenpiteet 
eivät ole tulleet voimaan tai tämä on 
kadonnut, lakannut olemasta tai on 
rekisteröidyn tavoittamattomissa, 
rekisteröidyllä olisi oltava oikeus siihen, 
että kolmannet osapuolet poistavat kaikki 
linkit häntä koskeviin tietoihin tai niiden 
kopioihin tai jäljennöksiin. Kun 
henkilötiedot julkistaa kolmas osapuoli, 
rekisterinpitäjän olisi katsottava olevan 
vastuussa julkistamisesta, jos 
rekisterinpitäjä on valtuuttanut kolmannen 
osapuolen julkistamaan tiedot.

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on, että rekisteröity voi kääntyä hänen henkilötietojaan käsittelevän kolmannen 
osapuolen puoleen, jos hänen on mahdotonta käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi 
rekisterinpitäjän avulla.

Tarkistus 504
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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oman suostumuksensa tai sopimuksen 
täytäntöönpanon perusteella.

Or. en

Tarkistus 505
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(55) Jotta voitaisiin edelleen lujittaa 
rekisteröityjen oikeutta valvoa 
henkilötietojaan ja heidän 
tiedonsaantioikeuttaan silloin kun 
henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä ja yleisesti 
käytetyssä muodossa, rekisteröidyillä olisi 
oltava oikeus saada jäljennös heitä 
koskevista tiedoista myös yleisesti 
käytetyssä sähköisessä muodossa. 
Rekisteröityjen pitäisi myös voida siirtää 
antamansa tiedot yhdestä automaattisesta 
sovelluksesta, esimerkiksi sosiaalisesta 
verkostosta, toiseen. Rekisterinpitäjiä olisi 
kannustettava kehittämään 
yhteentoimivia muotoja, jotka 
mahdollistavat tietojen siirtämisen. Tätä 
olisi sovellettava silloin kun rekisteröity on 
antanut tiedot automaattiseen 
käsittelyjärjestelmään oman 
suostumuksensa tai sopimuksen 
täytäntöönpanon perusteella.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien pitäisi pystyä nykyistä vaivattomammin siirtämään tietonsa yhdeltä 
henkilötietojen käsittelijältä tai rekisterinpitäjältä toiselle. Tämä lisäisi kilpailua.
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Tarkistus 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(55) Jotta voitaisiin edelleen lujittaa 
rekisteröityjen oikeutta valvoa 
henkilötietojaan ja heidän 
tiedonsaantioikeuttaan silloin kun 
henkilötietoja käsitellään sähköisin 
keinoin, jäsennellyssä ja yleisesti 
käytetyssä muodossa, joka on maksuton, 
yhteentoimiva ja, mikäli mahdollista, 
avoin lähdekoodi, rekisteröidyillä olisi 
oltava oikeus saada jäljennös heitä 
koskevista tiedoista myös yleisesti 
käytetyssä sähköisessä muodossa. 
Rekisteröityjen pitäisi myös voida siirtää 
antamansa tiedot yhdestä automaattisesta 
sovelluksesta, esimerkiksi sosiaalisesta 
verkostosta, toiseen. Tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajat eivät saisi vaatia 
kyseisten tietojen siirtoa tarjoamiensa 
palvelujen hankkimiseksi. Sosiaalisia 
verkostoja olisi kannustettava 
mahdollisuuksien mukaan säilyttämään 
tietoja tavalla, joka mahdollistaa tietojen 
tehokkaan siirtämisen rekisteröidyille.

Or. en

Tarkistus 507
Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Vaikka henkilötietoja voitaisiin 
käsitellä lainmukaisesti rekisteröidyn 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai 
yleisen edun, julkisen vallan käytön tai 

(56) Vaikka henkilötietoja voitaisiin 
käsitellä lainmukaisesti rekisteröidyn 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai 
yleisen edun taikka julkisen vallan käytön 
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rekisterinpitäjän oikeutetun edun vuoksi, 
rekisteröidyllä olisi kuitenkin oltava oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä. 
Rekisterinpitäjän olisi osoitettava, että 
rekisterinpitäjän oikeutetut edut voivat 
syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

vuoksi, rekisteröidyllä olisi kuitenkin 
oltava oikeus vastustaa tietojensa 
käsittelyä. Rekisterinpitäjän olisi 
osoitettava, että rekisterinpitäjän oikeutetut 
edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan palauttaa tasapaino rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille, henkilötietojen 
käsittelyn vastustaminen on aina sallittava oikeutetun edun perusteella, ei vain rekisteröidyn 
tilanteen perusteella.

Tarkistus 508
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
olisi oltava oikeus vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten maksutta ja tavalla, 
johon tämä voi vedota helposti ja 
tehokkaasti.

(57) Jos henkilötietoja käsitellään yhtä tai 
useampaa nimenomaista tarkoitusta
varten, rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa etukäteen henkilötietojensa 
käsittelyä tällaista markkinointia varten 
maksutta ja tavalla, johon tämä voi vedota 
helposti ja tehokkaasti. Jos 
tietojenkäsittelyn oikeusperustana on alun 
perin käytetty suostumusta, 
rekisterinpitäjän olisi säännöllisin 
väliajoin tiedotettava rekisteröidylle 
hänen 15, 17, 18 ja 19 artiklan mukaisista 
oikeuksistaan.

Or. en

Tarkistus 509
Françoise Castex
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
olisi oltava oikeus vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten maksutta ja tavalla, 
johon tämä voi vedota helposti ja 
tehokkaasti.

(57) Jos henkilötietoja käsitellään 
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen 
perusteella, rekisteröidyllä olisi oltava 
oikeus vastustaa etukäteen
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten maksutta ja tavalla, 
johon tämä voi vedota helposti ja 
tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Kaikkea oikeutettuihin etuihin perustuvaa tietojenkäsittelyä koskevan vastustusoikeuden olisi 
oltava voimakas ja yhdenmukainen uuden johdanto-osan 39 a kappaleen kanssa, jossa 
katsotaan, että suoramarkkinointi ei ole oikeutettu etu.

Tarkistus 510
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä 
olisi oltava oikeus vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä tällaista 
markkinointia varten maksutta ja tavalla, 
johon tämä voi vedota helposti ja 
tehokkaasti.

(57) Jos henkilötietoja käsitellään yhtä tai 
useampaa nimenomaista tarkoitusta
varten, rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
vastustaa etukäteen henkilötietojensa 
käsittelyä tällaista markkinointia varten 
maksutta ja tavalla, johon tämä voi vedota 
helposti ja tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 511
Nathalie Griesbeck
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Kieltoluetteloissa mainitaan 
henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät 
halua vastaanottaa yhden tai useamman 
viestintävälineen kautta mainoksia tai 
kaupallisia tiedotteita. Kieltoluetteloita 
hallinnoivat ammatilliset järjestöt tai 
kuluttajajärjestöt. Julkisten viranomaisten 
pitäisi aktiivisesti edistää 
kieltoluetteloiden käyttöä yritysten 
keskuudessa. Jos henkilötietoja käytetään 
suoramarkkinoinnissa, kuluttajalle pitäisi 
aina ilmoittaa, käyttääkö kyseinen yritys 
kieltoluetteloa vai ei. Kuluttajalle pitäisi 
kertoa kunkin kieltoluettelon tarkoitus ja 
keino ilmoittautua siihen.

Or. fr

Perustelu

Kieltoluettelot voisivat olla erityisen hyvä ja tehokas työkalu suoramarkkinoinnin alalla. Niitä 
ei kuitenkaan vielä tunneta kovin hyvin. Kieltoluetteloiden kehittämistä on siksi edistettävä.

Tarkistus 512
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta tietojen 
automaattisen käsittelyn avulla 
tapahtuvaan profilointiin perustuvien 
toimenpiteiden kohteeksi. Tällaiset 
toimenpiteet olisi kuitenkin sallittava, jos 
ne on nimenomaisesti hyväksytty laissa tai 
toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on antanut niihin 

(58) Rekisteröidyn tulisi joutua 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden 
kohteeksi ainoastaan silloin, kun 
tietojenkäsittelyllä on lainmukaista 
käsittelyä koskevat perusteet ja sitä 
täydentää unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädäntö, jossa vahvistetaan myös 
asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen takaamiseksi.
Jokaisella luonnollisella henkilöllä olisi 
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suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
rekisteröidylle, oikeus tietojen käsittelyyn 
ihmisen toimesta ja se, että tällaista 
toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen.

oltava oikeus vastustaa joutumista 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden 
kohteeksi.

Or. en

Tarkistus 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä olisi oltava oikeus olla 
joutumatta tietojen automaattisen käsittelyn 
avulla tapahtuvaan profilointiin 
perustuvien toimenpiteiden kohteeksi, kun 
se aiheuttaa asianomaiseen luonnolliseen 
henkilöön tai oikeushenkilöön 
kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa tähän merkittävästi. Todellisten 
vaikutusten suuruuden olisi oltava 
verrannollinen oikeusvaikutuksiin, jotta 
ne kuuluisivat tämän säännöksen 
soveltamisalaan. Näin ei ole kaupalliseen 
tiedottamiseen liittyvissä toimissa 
esimerkiksi asiakassuhteiden hallinnan 
tai asiakkaiden hankinnan yhteydessä.
Toimenpiteet, jotka perustuvat 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
tehtävään profilointiin ja joilla on 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka 
vaikuttavat merkittävästi luonnolliseen 
henkilöön, olisi kuitenkin sallittava, jos ne 
on nimenomaisesti hyväksytty laissa tai 
toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on antanut niihin 
suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
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olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
rekisteröidylle, oikeus tietojen käsittelyyn 
ihmisen toimesta ja se, että tällaista 
toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen.

Or. en

Tarkistus 514
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta tietojen 
automaattisen käsittelyn avulla tapahtuvaan 
profilointiin perustuvien toimenpiteiden 
kohteeksi, kun se aiheuttaa 
asianomaiseen luonnolliseen henkilöön 
kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa tähän merkittävästi. Todellisten 
vaikutusten suuruuden olisi oltava 
verrannollinen oikeusvaikutuksiin, jotta 
ne kuuluisivat tämän säännöksen 
soveltamisalaan. Näin ei ole kaupalliseen 
tiedottamiseen liittyvissä toimissa 
esimerkiksi asiakassuhteiden hallinnan 
tai asiakkaiden hankinnan yhteydessä.
Toimenpiteet, jotka perustuvat 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
tehtävään profilointiin ja joilla on 
luonnollista henkilöä koskevia 
oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat 
merkittävästi luonnolliseen henkilöön,
olisi kuitenkin sallittava, jos ne on 
nimenomaisesti hyväksytty laissa tai 
toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on antanut niihin 
suostumuksensa Tällaiseen käsittelyyn olisi 
kuitenkin aina sovellettava asianmukaisia 
takeita, joihin kuuluisivat tällaisesta 
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käsittelystä ilmoittaminen rekisteröidylle, 
oikeus tietojen käsittelyyn ihmisen 
toimesta ja se, että tällaista toimenpidettä ei 
saisi kohdistaa lapseen.

Or. en

Tarkistus 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(58) Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä olisi oltava oikeus olla 
joutumatta tietojen automaattisen käsittelyn 
avulla tapahtuvaan profilointiin 
perustuvien toimenpiteiden kohteeksi, kun 
se aiheuttaa asianomaiseen luonnolliseen 
henkilöön tai oikeushenkilöön 
kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa tähän merkittävästi. Todellisten 
vaikutusten suuruuden olisi oltava 
verrannollinen oikeusvaikutuksiin, jotta 
ne kuuluisivat tämän säännöksen 
soveltamisalaan. Näin ei ole kaupalliseen 
tiedottamiseen liittyvissä toimissa 
esimerkiksi asiakassuhteiden hallinnan 
tai asiakkaiden hankinnan yhteydessä.
Toimenpiteet, jotka perustuvat 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
tehtävään profilointiin ja joilla on 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka 
vaikuttavat merkittävästi luonnolliseen 
henkilöön, olisi kuitenkin sallittava, jos ne 
on nimenomaisesti hyväksytty laissa tai 
toteutettu sopimuksen tekemisen tai 
täytäntöönpanon yhteydessä tai kun 
rekisteröity on antanut niihin 
suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn 
olisi kuitenkin aina sovellettava 
asianmukaisia takeita, joihin kuuluisivat 
tällaisesta käsittelystä ilmoittaminen 
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rekisteröidylle, oikeus tietojen käsittelyyn 
ihmisen toimesta ja se, että tällaista 
toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen.

Or. en

Tarkistus 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Rajoituksista, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, tiedonsaantioikeutta, 
oikeutta oikaista ja poistaa tietoja, oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 
oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä sekä 
henkilötietoja koskevasta 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista 
rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä 
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan 
säätää unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
esimerkiksi ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä taikka 
rikosten tai, säännellyn ammattitoiminnan 
yhteydessä, ammattietiikan rikkomusten 
torjumista, tutkimista ja syytteeseenpanoa 
varten tai muiden unionin tai jäsenvaltion
yleistä etua koskevien syiden vuoksi, 
esimerkiksi unionin tai jäsenvaltion 
tärkeiden taloudellisten tai rahoitusta 
koskevien etujen vuoksi tai säänneltyjen 
ammattien ammattietiikkaa koskevien 
loukkausten vuoksi tai rekisteröidyn 
suojelemiseksi tai muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 
Näiden rajoitusten olisi oltava Euroopan 

(59) Rajoituksista, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, tiedonsaantioikeutta, 
oikeutta oikaista ja poistaa tietoja, oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 
oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä sekä 
henkilötietoja koskevasta 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista 
rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä 
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan 
säätää unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
esimerkiksi ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä taikka 
tiettyjen rikosten tai, säännellyn 
ammattitoiminnan yhteydessä, 
ammattietiikan rikkomusten torjumista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten tai 
muiden unionin tai jäsenvaltion erityisiä ja 
tarkasti määriteltyjä yleisiä etuja 
koskevien syiden vuoksi tai säänneltyjen 
ammattien ammattietiikkaa koskevien 
loukkausten vuoksi tai rekisteröidyn 
suojelemiseksi tai muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 
Näiden rajoitusten olisi oltava Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja 



AM\926396FI.doc 121/180 PE504.340v01-00

FI

unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisia.

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Rajoituksista, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, tiedonsaantioikeutta, 
oikeutta oikaista ja poistaa tietoja, oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, 
profilointiin perustuvia toimenpiteitä sekä 
henkilötietoja koskevasta 
tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista 
rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä 
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan 
säätää unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
esimerkiksi ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä taikka 
rikosten tai, säännellyn ammattitoiminnan 
yhteydessä, ammattietiikan rikkomusten 
torjumista, tutkimista ja syytteeseenpanoa 
varten tai muiden unionin tai jäsenvaltion 
yleistä etua koskevien syiden vuoksi, 
esimerkiksi unionin tai jäsenvaltion 
tärkeiden taloudellisten tai rahoitusta 
koskevien etujen vuoksi tai säänneltyjen 
ammattien ammattietiikkaa koskevien 
loukkausten vuoksi tai rekisteröidyn 
suojelemiseksi tai muille kuuluvien 

(59) Rajoituksista, jotka koskevat erityisiä 
periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus 
tietojenkäsittelystä, tiedonsaantioikeutta, 
oikeutta oikaista ja poistaa tietoja, oikeutta 
vastustaa tietojenkäsittelyä, profilointiin 
perustuvia toimenpiteitä sekä henkilötietoja 
koskevasta tietoturvaloukkauksesta 
ilmoittamista rekisteröidylle sekä eräitä 
näihin liittyviä rekisterinpitäjän 
velvollisuuksia, voidaan säätää unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä siltä osin kuin 
ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä 
yleisen turvallisuuden takaamiseksi, 
esimerkiksi ihmishenkien suojelemiseksi 
erityisesti ihmisen aiheuttaman tai 
luonnonkatastrofin yhteydessä taikka 
rikosten tai, säännellyn ammattitoiminnan 
yhteydessä, ammattietiikan rikkomusten 
torjumista, tutkimista ja syytteeseenpanoa 
varten tai muiden unionin tai jäsenvaltion 
yleistä etua koskevien syiden vuoksi, 
esimerkiksi unionin tai jäsenvaltion 
tärkeiden taloudellisten tai rahoitusta 
koskevien etujen vuoksi tai säänneltyjen 
ammattien ammattietiikkaa koskevien 
loukkausten vuoksi tai rekisteröidyn 
suojelemiseksi tai muille kuuluvien 
oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 
Näiden rajoitusten olisi oltava Euroopan 
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oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 
Näiden rajoitusten olisi oltava Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisia.

unionin perusoikeuskirjassa ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 519
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suoja henkilötietojen 
käsittelyssä edellyttää, että toteutetaan 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet sekä käsittelyn suunnittelu-
että toteuttamisvaiheessa, asetuksessa 

(61) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suoja henkilötietojen 
käsittelyssä edellyttää, että toteutetaan 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet sekä käsittelyn suunnittelu-
että toteuttamisvaiheessa, asetuksessa 
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säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Varmistaakseen ja osoittaakseen, että 
asetusta on noudatettu, rekisterinpitäjän 
olisi hyväksyttävä sisäisiä menettelyjä ja 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
jotka vastaavat erityisesti sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita.

säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Varmistaakseen ja osoittaakseen, että 
asetusta on noudatettu, rekisterinpitäjän 
olisi jatkuvasti noudatettava 
rekisteröityjen itsenäisiä valintoja, 
hyväksyttävä sisäisiä menettelyjä ja 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
jotka vastaavat erityisesti sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita.

Or. en

Tarkistus 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suoja henkilötietojen 
käsittelyssä edellyttää, että toteutetaan 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet sekä käsittelyn suunnittelu-
että toteuttamisvaiheessa, asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Varmistaakseen ja osoittaakseen, että 
asetusta on noudatettu, rekisterinpitäjän
olisi hyväksyttävä sisäisiä menettelyjä ja 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
jotka vastaavat erityisesti 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteita.

(61) Jotta voidaan vastata kuluttajien ja 
yritysten odotuksiin, jotka koskevat
rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
suojaa henkilötietojen käsittelyssä, olisi 
toteutettava asianmukaisia 
organisatorisia toimenpiteitä sekä 
käsittelyn suunnittelu- että 
toteuttamisvaiheessa asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Olisi kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään 
kuluttajien tietoisuutta ja helpottamaan 
valintojen tekemistä, jotka perustuvat 
teollisuuden alalla tehtävään yhteistyöhön 
ja jotka edistävät innovatiivisten 
ratkaisujen, tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja olisi voitava sisällyttää sisäisiin menettelyihin joustavasti ja 
varmistaen tietyn liikkumavaran. Sisäänrakennetun yksityisyyden käsitteen ei pitäisi olla 
riippuvainen jostakin tietystä teknologiasta, sen ei pitäisi tuoda mukanaan erityistä 
teknologiaa tai erityisiä toimintavaltuuksia eikä sen pitäisi johtaa tieto- ja 
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viestintäteknologioiden eriytymiseen muista aloista.

Tarkistus 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi on ryhdyttävä 
jäsenneltyyn vuoropuheluun teollisuuden 
toimijoiden kanssa. Teollisuuden olisi 
kannettava osansa vastuusta, jotta 
voidaan kehittää innovatiivisia ratkaisuja, 
tuotteita ja palveluja, joilla lisätään 
henkilötietojen suojaa koskevia takeita, 
erityisesti lasten osalta, esimerkiksi 
käytännesääntöjen ja 
seurantamekanismien avulla. 
Itsesääntelytoimet eivät vapauta 
teollisuuden toimijoita tämän asetuksen 
soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarkoitukset yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa tai kun käsittely 
suoritetaan rekisterinpitäjän puolesta.

Or. en

Tarkistus 523
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suojelu sekä rekisterinpitäjien 
ja henkilötietojen käsittelijöiden vastuu 
esimerkiksi valvontaviranomaisten 

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

suorittaman seurannan ja niiden 
toteuttamien toimenpiteiden yhteydessä 
edellyttää, että tässä asetuksessa säädetyt 
vastuualueet jaetaan selkeästi, myös silloin 
kun rekisterinpitäjä määrittää käsittelyn 
tarkoitukset yhdessä muiden 
rekisterinpitäjien kanssa tai kun käsittely 
suoritetaan rekisterinpitäjän puolesta.

Or. en

Tarkistus 525
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(62 a) Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän välinen tietojenvaihto ei ole 
tietojen siirtämistä, jota asetuksen muut 
sallittavuuden ehdot koskevat. 
Sopimusjärjestelyyn perustuva yhteinen 
vastuu ja siten luotu yhtenäinen suojelun 
taso takaa rekisteröityjen tietojen 
huolellisen käsittelyn. Rekisterinpitäjiä ja 
henkilötietojen käsittelijöitä ei näin ollen 
pitäisi katsoa tietojen vastaanottajiksi.

Or. en

Tarkistus 526
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jos unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee 
rekisterinpitäjä, joka ei ole sijoittautunut 

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

unioniin, ja käsittely liittyy tavaroiden tai 
palvelujen tarjoamiseen näille 
rekisteröidyille tai rekisteröityjen
seurantaan, rekisterinpitäjän olisi 
nimitettävä edustaja, paitsi jos 
rekisterinpitäjä on sijoittautunut 
kolmanteen maahan, joka tarjoaa riittävän 
tietosuojan tason, tai jos rekisterinpitäjä on 
yritys, joka käsittelee alle 
500 rekisteröidyn henkilötietoja, tai 
viranomainen tai julkishallinnon elin, jos 
rekisterinpitäjä tarjoaa tavaroita ja 
palveluja näille rekisteröidyille vain 
satunnaisesti. Edustajan olisi toimittava 
rekisterinpitäjän puolesta, ja edustajaan 
voivat ottaa yhteyttä kaikki 
valvontaviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(63) Jos unionin alueella asuvien 
rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee 
rekisterinpitäjä, joka ei ole sijoittautunut 
unioniin, rekisterinpitäjän olisi nimitettävä 
edustaja, paitsi jos rekisterinpitäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan, joka 
tarjoaa riittävän tietosuojan tason, tai jos 
rekisterinpitäjä on pieni tai keskisuuri 
yritys tai viranomainen tai julkishallinnon 
elin tai jos rekisterinpitäjä tarjoaa tavaroita 
ja palveluja näille rekisteröidyille vain 
satunnaisesti. Edustajan olisi toimittava 
rekisterinpitäjän puolesta, ja edustajaan 
voivat ottaa yhteyttä toimivaltaiset
valvontaviranomaiset.
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valvontaviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 528
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(65) Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen 
käsittelijät olisi velvoitettava tekemään 
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa.
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi dokumentoitava 
käsittelytoimet, jos toteutetaan mitä 
tahansa 33 artiklan 2 kohdassa mainittua 
käsittelytoimea, voidakseen osoittaa, että 
ne ovat tämän asetuksen mukaisia; 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tietosuojaviranomaisen 
pyynnöstä esitettävä käsittelyä koskevat 
dokumentit, jotta tietojenkäsittelytoimia 
voidaan seurata niiden pohjalta.

Or. en

Perustelu

On rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuulla toimittaa tiedot tarvittaessa 
tietosuojaviranomaiselle tai rekisteröidylle. Tämän asetuksen ei tulisi olla liian ohjaileva, 
eikä siinä pitäisi pyytää dokumentoimaan kaikkia käsittelytoimia. Jos dokumentteja tarvitaan, 
niiden esittäminen on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuulla.

Tarkistus 529
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(65) Rekisterinpitäjän olisi dokumentoitava 
sellaiset käsittelytoimet, joihin 
riskinarvioinnin perusteella liittyy 
runsaasti rekisteröityjen perusoikeuksiin, 
erityisesti heidän oikeuteensa 
yksityisyyteen, vaikuttavia riskejä, 
voidakseen osoittaa, että ne ovat tämän 
asetuksen mukaisia. Rekisterinpitäjät olisi 
velvoitettava tekemään yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa ja esittämään 
sille pyydettäessä käsittelyä koskevat 
dokumentit, jotta tietojenkäsittelytoimia 
voidaan seurata niiden pohjalta. 
Henkilötietojen käsittelijöiden tulisi 
toimittaa rekisterinpitäjälle kaikki 
tarvittavat tiedot, jotta tämä voi noudattaa 
tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Perustelu

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

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

Tarkistus 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 531
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(65) Rekisterinpitäjän olisi säilytettävä 
kuvaus sen vastuulla olevista
käsittelytoimista voidakseen osoittaa, että 
ne ovat tämän asetuksen mukaisia. 
Rekisterinpitäjät olisi velvoitettava 
tekemään yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa ja esittämään 
sille pyydettäessä käsittelyä koskevat 
dokumentit, jotta tietojenkäsittelytoimia 
voidaan seurata niiden pohjalta.

Or. en

Tarkistus 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 533
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistaessaan teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi komission olisi edistettävä 
teknologianeutraaliutta, yhteentoimivuutta 
ja innovointia sekä tehtävä tarvittaessa 

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistaessaan teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi olisi edistettävä 
teknologianeutraaliutta, yhteentoimivuutta 
ja innovointia sekä kannustettava 
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yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. kolmansia maita yhteistyöhön.

Or. hu

Tarkistus 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistaessaan teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi komission olisi edistettävä 
teknologianeutraaliutta, yhteentoimivuutta 
ja innovointia sekä tehtävä tarvittaessa 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistettaessa teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi olisi edistettävä 
teknologianeutraaliutta, yhteentoimivuutta 
ja innovointia, tarvittaessa myös 
kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja (66) Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 



AM\926396FI.doc 133/180 PE504.340v01-00

FI

asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi arvioitava 
käsittelyyn liittyvät riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. 
Vahvistaessaan teknisiä standardeja ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi komission olisi 
edistettävä teknologianeutraaliutta, 
yhteentoimivuutta ja innovointia sekä 
tehtävä tarvittaessa yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa.

asetuksen säännösten vastaisen käsittelyn 
estämiseksi rekisterinpitäjän olisi 
arvioitava käsittelyyn liittyvät riskit ja 
toteutettava toimenpiteitä näiden riskien 
lieventämiseksi. Näiden toimenpiteiden 
avulla olisi voitava varmistaa 
asianmukainen turvallisuustaso ottaen 
huomioon uusin tekniikka ja 
toimenpiteiden toteuttamiskustannukset 
suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja 
suojeltavien henkilötietojen luonteeseen.

Or. en

Tarkistus 536
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 24 
tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä.

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

aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. en

Perustelu

Rekisterinpitäjät eivät välttämättä saa tietää tietoturvaloukkauksesta asetetun määräajan 
puitteissa. On tärkeää, että tietosuojaviranomaiselle ilmoitetaan asiasta ilman aiheetonta 
viivytystä ja että henkilötietojen käsittelijä tai rekisterinpitäjä voi osoittaa, mitä se on tehnyt 
tietoturvaloukkauksen tultua ilmi.

Tarkistus 537
Axel Voss



AM\926396FI.doc 135/180 PE504.340v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin 
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 24 
tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä.
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi. Jos 
ilmoitusta ei voida tehdä kohtuullisen ajan
kuluessa, ilmoitukseen olisi liitettävä 
selvitys viivytyksen syistä. Henkilöille, 
joiden henkilötietoihin tietoturvaloukkaus 
voi vaikuttaa haitallisesti, olisi ilmoitettava 
asiasta ilman aiheetonta viivytystä, jotta he 
voivat toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
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tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on ITRE-valiokunnan lausunnosta.

Tarkistus 538
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 
72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä. 
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
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Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

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

Or. en

Tarkistus 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 24 
tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä. 
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava rekisteröidyn henkilötietoihin 
tai yksityisyyteen haitallisesti 
vaikuttavasta tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin
kuluessa. Jos tällaista ilmoitusta ei voida 
tehdä 72 tunnin kuluessa, siihen olisi 
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tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

liitettävä selvitys kyseisen viivytyksen 
syistä. Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. pl

Tarkistus 540
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 

(67) Jos henkilötietojen 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
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kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 24 tunnin
kuluessa. Jos ilmoitusta ei voida tehdä 24 
tunnin kuluessa, ilmoitukseen olisi 
liitettävä selvitys viivytyksen syistä. 
Henkilöille, joiden henkilötietoihin 
tietoturvaloukkaus voi vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat 
toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

kyseessä olevalle henkilölle huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden 
käyttöä. Sen vuoksi rekisterinpitäjän olisi 
ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta 
viivytystä heti, kun se on tullut ilmi, ja 
mahdollisuuksien mukaan 
rekisterinpitäjän kotimaassa yhden 
arkipäivän kuluessa. Jos ilmoitusta ei 
voida tehdä yhden arkipäivän kuluessa, 
ilmoitukseen olisi liitettävä selvitys 
viivytyksen syistä. Henkilöille, joiden 
henkilötietoihin tietoturvaloukkaus voi 
vaikuttaa haitallisesti, olisi ilmoitettava 
asiasta ilman aiheetonta viivytystä, jotta he 
voivat toteuttaa tarvittavat varotoimet. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen tai 
jos siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta. 
Ilmoituksessa olisi kuvattava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen 
luonne ja esitettävä suosituksia siitä, miten 
asianomainen voi lieventää sen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Tietoturvaloukkauksesta 
olisi ilmoitettava rekisteröidylle niin pian 
kuin se on kohtuudella mahdollista ja 
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa, noudattaen valvontaviranomaisen 
tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. hu
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Perustelu

Aikaan sidottuna täytäntöönpano on vaikeaa, sekä määräysten noudattaminen on vaikeaa. 
72 tuntia on liian paljon ja voi joissain tapauksissa tarkoittaa jopa kolmea arkipäivää. Yksi 
arkipäivä on sopiva määräaika välittömälle toiminnalle.

Tarkistus 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tai esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten 
antamia ohjeita. Esimerkiksi, jotta 
rekisteröidyillä olisi mahdollisuus lieventää 
välittömien haittojen riskiä, 
tietoturvaloukkauksesta olisi ilmoitettava 
heille viipymättä, kun taas tarve toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet 
tietoturvaloukkauksen jatkumisen tai 
vastaavien tietoturvaloukkausten 
estämiseksi voivat olla perusteena 
ilmoituksen lykkäämiselle.

Or. en

Tarkistus 542
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, mutta se ei aina ole edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava ja korvattava se tehokkailla 
menettelyillä ja mekanismilla, jotka 
keskittyvät sen sijaan niihin 
käsittelytoimiin, joihin niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
todennäköisesti liittyy rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
erityisiä riskejä. Tällaisissa tapauksissa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tehtävä ennen 
tietojenkäsittelyä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa olisi 

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, mutta se ei aina ole edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava.
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tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä sekä niitä takeita ja 
mekanismeja, joiden avulla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että 
tätä asetusta on noudatettu.

Or. en

Perustelu

Kuten johdanto-osan 70 kappaleessa oikeutetusti todetaan, yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaisille aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, joten sitä ei pitäisi korvata samanlaisella velvollisuudella. Rekisterinpitäjien on 
ennemmin osallistuttava kuulemisiin ja laadittava yksityiskohtaisia vaikutustenarviointeja, 
jotka ovat tarpeen vain valvontaviranomaisen pyynnöstä.

Tarkistus 543
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, mutta se ei aina ole edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava ja korvattava se tehokkailla 
menettelyillä ja mekanismilla, jotka 
keskittyvät sen sijaan niihin 
käsittelytoimiin, joihin niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
todennäköisesti liittyy rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta erityisiä 
riskejä. Tällaisissa tapauksissa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tehtävä ennen 
tietojenkäsittelyä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa olisi 
tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä sekä niitä takeita ja 

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille ja annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus olla 
soveltamatta tätä velvollisuutta, jos 
käsittely ei todennäköisesti aiheuta riskejä 
rekisteröidylle. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, eikä se ole aina edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava ja korvattava se tehokkailla 
menettelyillä ja mekanismilla, jotka 
keskittyvät sen sijaan niihin 
käsittelytoimiin, joihin niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
todennäköisesti liittyy rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta erityisiä 
riskejä. Tällaisissa tapauksissa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tehtävä ennen 



AM\926396FI.doc 143/180 PE504.340v01-00

FI

mekanismeja, joiden avulla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että tätä 
asetusta on noudatettu.

tietojenkäsittelyä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa olisi 
tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä sekä niitä takeita ja 
mekanismeja, joiden avulla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että tätä 
asetusta on noudatettu.

Or. en

Tarkistus 544
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, mutta se ei aina ole edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava ja korvattava se tehokkailla 
menettelyillä ja mekanismilla, jotka 
keskittyvät sen sijaan niihin 
käsittelytoimiin, joihin niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
todennäköisesti liittyy rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta erityisiä
riskejä. Tällaisissa tapauksissa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tehtävä ennen 
tietojenkäsittelyä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa olisi 
tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä sekä niitä takeita ja 
mekanismeja, joiden avulla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että tätä 
asetusta on noudatettu.

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille ja annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus olla 
soveltamatta tätä velvollisuutta, jos 
käsittely ei todennäköisesti aiheuta riskejä 
rekisteröidylle. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, eikä se ole aina edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava ja korvattava se tehokkailla 
menettelyillä ja mekanismilla, jotka 
keskittyvät sen sijaan niihin 
käsittelytoimiin, joihin niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
todennäköisesti liittyy rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
runsaasti riskejä. Tällaisissa tapauksissa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tehtävä ennen 
tietojenkäsittelyä yksityisyyttä koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa olisi 
tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä sekä niitä takeita ja 
mekanismeja, joiden avulla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että tätä 
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asetusta on noudatettu.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa 33 artiklaan esitettyä tarkistusta ja sopii ehdotettuun riskeihin 
perustuvaan lähestymistapaan. Lisäksi viitataan direktiivin 95/46/EY 18 artiklan mukaiseen 
mahdollisuuteen olla soveltamatta ilmoitusvelvollisuutta käsittelyyn, johon liittyy vain vähän 
riskejä. Komission ehdotus ei sisällä tätä poikkeusta. Ehdotetun riskeihin perustuvan 
lähestymistavan ja erityisesti 28 ja 33 artiklaan esitettyjen tarkistusten myötä tämä poikkeus 
lisätään uudelleen.

Tarkistus 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, mutta se ei aina ole edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava ja korvattava se tehokkailla 
menettelyillä ja mekanismilla, jotka 
keskittyvät sen sijaan niihin 
käsittelytoimiin, joihin niiden luonteen, 
laajuuden tai tarkoitusten vuoksi 
todennäköisesti liittyy rekisteröidyn 
oikeuksien ja vapauksien kannalta 
erityisiä riskejä. Tällaisissa tapauksissa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi tehtävä ennen 
tietojenkäsittelyä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa olisi 
tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä sekä niitä takeita ja 
mekanismeja, joiden avulla varmistetaan 
henkilötietojen suoja ja osoitetaan, että 
tätä asetusta on noudatettu.

(70) Direktiivissä 95/46/EY säädetään 
yleinen velvollisuus ilmoittaa 
henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaisille. Tämä velvollisuus 
aiheuttaa hallinnollista ja taloudellista 
rasitusta, mutta se ei aina ole edistänyt 
henkilötietojen suojaa. Siksi tällaisesta 
yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta olisi 
luovuttava.
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Or. en

Tarkistus 546
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Tätä olisi sovellettava erityisesti vasta 
perustettuihin suuren mittakaavan 
rekisteröintijärjestelmiin, joissa on 
tarkoitus käsitellä huomattavia määriä 
henkilötietoja alueellisella, kansallisella 
tai ylikansallisella tasolla, mikä voi 
vaikuttaa suureen määrään rekisteröityjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Tätä olisi sovellettava erityisesti vasta 
perustettuihin suuren mittakaavan 
rekisteröintijärjestelmiin, joissa on 
tarkoitus käsitellä huomattavia määriä 
henkilötietoja alueellisella, kansallisella 
tai ylikansallisella tasolla, mikä voi 
vaikuttaa suureen määrään rekisteröityjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 548
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(71 a) Rekisterinpitäjien tulisi suojata 
henkilötiedot koko niiden elinkaaren ajan 
keräämisestä käsittelyyn ja poistamiseen 
saakka investoimalla alusta lähtien 
kestävään tiedonhallintajärjestelmään ja 
täydentämällä sitä kattavalla 
mekanismilla, jolla valvotaan säännösten 
noudattamista.

Or. en

Tarkistus 549
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(71 b) Rekisterinpitäjien olisi ensin 
toteutettava tietojenkäsittelytoimia 
koskeva riskianalyysi, jossa selvitetään, 
millaisia rekisteröityjen oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia erityisiä riskejä 
toimiin liittyy niiden luonteen, laajuuden 
tai tarkoitusten vuoksi ja arvioidaan, mitä 
tässä asetuksessa vahvistettuja velvoitteita 
on noudatettava. Riskianalyysiä olisi 
päivitettävä, jos mikä tahansa mainituista 
kriteereistä muuttuu, ja se olisi 
dokumentoitava, jos sen tulokset 
osoittavat, että tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia ei tarvitse toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 550
Alexander Alvaro
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(71 c) Vaikutustenarvioinnit ovat 
keskeinen osa kestäviä 
tietosuojajärjestelmiä, koska niillä 
varmistetaan, että yritykset ovat alusta 
lähtien tietoisia kaikista mahdollisista 
seurauksista, joita heidän suorittamansa 
tietojenkäsittelytoimet voivat aiheuttaa. 
Jos vaikutustenarvioinnit toteutetaan 
perusteellisesti, voidaan merkittävästi 
vähentää tietoturvaloukkauksien tai 
yksityisyyttä loukkaavien toimien 
todennäköisyyttä. Tietosuojaa koskevissa 
vaikutustenarvioinneissa olisi sen vuoksi 
tarkasteltava henkilötietojen hallinnan 
koko elinkaarta keräämisestä käsittelyyn 
ja poistamiseen saakka ja kuvattava 
yksityiskohtaisesti suunnitellut 
käsittelytoimet, rekisteröityjen oikeuksiin 
ja vapauksiin vaikuttavat riskit, toimet, 
joiden avulla riskeihin on tarkoitus 
puuttua, takeet, suojatoimenpiteet ja 
keinot, joilla varmistetaan asetuksen 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 551
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Joissain olosuhteissa voisi olla 
järkevää ja taloudellista laatia tietosuojaa 
koskeva vaikutustenarviointi, jossa 
tarkasteltaisiin asioita laajemmin kuin 
yhden projektin kannalta, esimerkiksi kun 
viranomaiset tai julkishallinnon elimet 
aikovat luoda yhteisen sovelluksen tai 

(72) Joissain olosuhteissa voisi olla 
tarpeen laatia tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi, jossa tarkasteltaisiin 
asioita laajemmin kuin yhden projektin 
kannalta, esimerkiksi kun viranomaiset tai 
julkishallinnon elimet aikovat luoda 
yhteisen sovelluksen tai käsittelyalustan tai 
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käsittelyalustan tai kun useat 
rekisterinpitäjät aikovat ottaa käyttöön 
yhteisen sovelluksen tai käsittely-
ympäristön kokonaista teollisuudenalaa tai 
segmenttiä tai jotakin laajalti käytettävää 
horisontaalista toimintoa varten.

kun useat rekisterinpitäjät aikovat ottaa 
käyttöön yhteisen sovelluksen tai käsittely-
ympäristön kokonaista teollisuudenalaa tai 
segmenttiä tai jotakin laajalti käytettävää 
horisontaalista toimintoa varten.

Or. en

Tarkistus 552
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista 
olisi kuultava valvontaviranomaista 
tällaisesta riskialttiista käsittelystä, joka 
saattaa olla vastoin asetuksen säännöksiä, 
jotta se voi esittää ehdotuksia tilanteen 
korjaamiseksi. Tällainen kuuleminen olisi 
suoritettava myös joko kansallisen 
parlamentin toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään 
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 553
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista olisi 
kuultava valvontaviranomaista tällaisesta 
riskialttiista käsittelystä, joka saattaa olla 
vastoin asetuksen säännöksiä, jotta se voi 
esittää ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. 
Tällainen kuuleminen olisi suoritettava 
myös joko kansallisen parlamentin 
toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään 
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön voi liittyä runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista olisi 
kuultava valvontaviranomaista tällaisesta 
riskialttiista käsittelystä, joka saattaa olla 
vastoin asetuksen säännöksiä, jotta se voi 
esittää ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. 
Tällainen kuuleminen olisi suoritettava 
myös joko kansallisen parlamentin 
toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään 
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

Or. en

Tarkistus 554
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista 
olisi kuultava valvontaviranomaista 
tällaisesta riskialttiista käsittelystä, joka 

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, rekisterinpitäjän olisi
dokumentoitava yksityisyyttä koskeva 
vaikutustenarviointi ja toimitettava 
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saattaa olla vastoin asetuksen säännöksiä, 
jotta se voi esittää ehdotuksia tilanteen 
korjaamiseksi. Tällainen kuuleminen olisi 
suoritettava myös joko kansallisen 
parlamentin toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään 
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

arviointi pyydettäessä 
valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomaista olisi kuultava joko 
kansallisen parlamentin toimenpiteen tai 
tällaiseen lainsäädäntötoimenpiteeseen 
perustuvan toimenpiteen valmistelun 
aikana, kun näissä toimenpiteissä 
määritetään käsittelyn luonne ja 
vahvistetaan asianmukaiset takeet.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa 34 artiklaan esitettyjä tarkistuksia.

Tarkistus 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista olisi 
kuultava valvontaviranomaista tällaisesta 
riskialttiista käsittelystä, joka saattaa olla 
vastoin asetuksen säännöksiä, jotta se voi 
esittää ehdotuksia tilanteen 
korjaamiseksi. Tällainen kuuleminen olisi 
suoritettava myös joko kansallisen 
parlamentin toimenpiteen tai tällaiseen 
lainsäädäntötoimenpiteeseen perustuvan 
toimenpiteen valmistelun aikana, kun 
näissä toimenpiteissä määritetään 
käsittelyn luonne ja vahvistetaan 
asianmukaiset takeet.

(74) Jos tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin tai tietyn uuden 
teknologian käyttöön liittyy runsaasti 
erityisiä rekisteröidyn oikeuksiin ja 
vapauksiin vaikuttavia riskejä, kuten 
rekisteröidyn jääminen ilman tiettyä 
oikeutta, ennen käsittelyn aloittamista olisi 
kuultava valvontaviranomaista tällaisesta 
riskialttiista käsittelystä, joka saattaa olla 
vastoin asetuksen säännöksiä.
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Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten, rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden pitäisi kuulla 
toisiaan, jos vaikuttaa siltä, että käsittelytoimet aiheuttavat runsaasti riskejä rekisteröityjen 
oikeuksille ja vapauksille ja että riskialtis tietojenkäsittely saattaa rikkoa tämän asetuksen 
säännöksiä.

Tarkistus 556
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 a) Vaikutustenarvioinnista voi olla 
apua vain silloin, jos yritykset 
varmistavat, että ne noudattavat 
arvioinneissa alun perin vahvistettuja 
lupauksia. Rekisterinpitäjien olisi sen 
vuoksi arvioitava ajoittain tietosuojaa 
koskevien säännösten noudattamista, 
millä ne osoittavat, että käytössä olevat 
tietojenkäsittelymekanismit ovat 
tietoturvaa koskevassa 
vaikutustenarvioinnissa annettujen 
lupausten mukaisia. Lisäksi siinä olisi 
osoitettava rekisterinpitäjän kyky 
noudattaa rekisteröityjen itsenäisiä 
valintoja. Jos arvioinnissa havaitaan 
epäjohdonmukaisuuksia, siinä olisi myös 
painotettava näitä ja esitettävä suosituksia 
siitä, miten säännösten täysimääräinen 
noudattaminen voidaan saavuttaa.

Or. en

Tarkistus 557
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(74 a) Tietosuojajärjestö tai 
tietosuojavastaava valvoo 
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 
käsittelijän suorittamaa henkilötietojen 
käsittelyä ja neuvoo rekisterinpitäjää ja 
henkilötietojen käsittelijää tämän 
asetuksen noudattamisessa; hänen tulisi 
siten avustaa sen varmistamisessa, että 
käsittely ei loukkaa rekisteröityjen 
oikeuksia ja vapauksia.

Or. en

Tarkistus 558
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 b) Tietosuojajärjestöt tai 
tietosuojavastaavat toimivat itsenäisesti, 
mikä tarkoittaa, että ne eivät ota vastaan 
ohjeita tehtäviensä hoitamisen yhteydessä 
tietosuojasta vastaavana viranomaisena. 
Tietosuojajärjestön tai 
tietosuojavastaavan olisi raportoitava 
suoraan rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän johdolle.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa viitataan 36 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 559
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 560
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 561
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai sellaisessa 
yrityksessä, jonka keskeisiin toimintoihin 
tietojenkäsittely liittyy ja joka aiheuttaa 
runsaasti rekisteröityjen oikeuksiin ja 
vapauksiin, erityisesti heidän oikeuteensa 
yksityisyyteen, vaikuttavia riskejä 
esimerkiksi rekisteröityjen säännöllisellä 
ja järjestelmällisellä valvonnalla 
riippumatta toimista, joilla riskejä 
lievennetään, rekisterinpitäjällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Tällaisen tietosuojavastaavan 
olisi voitava suorittaa velvollisuutensa ja 
tehtävänsä riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei. 
Joka tapauksessa tällaisen henkilön 
nimittämisen olisi oltava valinnaista. 
Tietosuojavastaavaa nimitettäessä olisi 
otettava huomioon henkilön 
ammattipätevyys ja erityisesti 
asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä 
ja alan käytänteistä sekä valmiudet 
suorittaa hänelle osoitetut tehtävät. 
Tarvittavan erityisasiantuntemuksen 
tason olisi määräydyttävä etenkin 
rekisterinpitäjän suorittaman 
tietojenkäsittelyn ja käsiteltävien tietojen 
edellyttämän suojan perusteella.

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus vastaa 35 artiklaan esitettyjä tarkistuksia.

Tarkistus 562
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
suuressa yrityksessä ja koskee yli 
500:aa rekisteröityä vuodessa tai 
sellaisessa yrityksessä, sen koosta 
riippumatta, jonka keskeisiin toimintoihin 
liittyy arkaluonteisten tietojen 
käsittelytoimia tai säännöllistä ja 
järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Kun määritetään käsiteltävien 
rekisteröityjen tietojen määrää, huomioon 
ei oteta arkistoituja tietoja, joita on 
rajoitettu niin, että niihin ei ole normaalia 
pääsyä eikä niihin sovelleta 
rekisterinpitäjän käsittelytoimia eikä niitä 
enää voi muuttaa. Tällaisen 
tietosuojavastaavan olisi voitava suorittaa 
velvollisuutensa ja tehtävänsä 
riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei 
ja suorittaapa hän tehtävää 
täysipäiväisesti tai ei.

Or. en

Tarkistus 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
yrityksessä, jossa on vähintään 
50 työntekijää tai joka käsittelee 
vähintään 250 rekisteröidyn tietoja, tai 
sellaisessa yrityksessä, sen koosta 
riippumatta, jonka keskeisiin toimintoihin 
liittyy säännöllistä ja järjestelmällistä 
valvontaa vaativia käsittelytoimia, 
rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen 
käsittelijällä olisi oltava apunaan henkilö, 
joka valvoo tämän asetuksen noudattamista 
tällaisen käsittelyn yhteydessä. Tällaisen 
tietosuojavastaavan olisi voitava suorittaa 
velvollisuutensa ja tehtävänsä 
riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei. 
Tietosuojavastaavien riippumattomuuden 
varmistamiseksi näiden olisi 
velvollisuuksiaan hoitaessaan nautittava 
työntekijöiden edustajien suojelua 
koskeviin kansallisiin säännöksiin 
rinnastettavaa erityistä suojaa 
irtisanomista ja syrjimistä vastaan. Heidät 
olisi nimitettävä vain yrityksen 
työntekijöitä edustavien elinten 
suostumuksella. Lisäksi 
tietosuojavastaavilla olisi oltava 
mahdollisuus saada täydennys- ja 
jatkokoulutusta rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän 
kustannuksella.

Or. de

Tarkistus 564
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
suuressa yrityksessä ja käsittely koskee
249 rekisteröityä vuodessa, tai sellaisessa 
yrityksessä, sen koosta riippumatta, jonka 
keskeisiin toimintoihin liittyy säännöllistä 
ja järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Jotta voitaisiin määrittää, 
kohdistuuko tietojen käsittely 
merkittävään määrään rekisteröityjiä, 
huomioon ei oteta niitä arkistoituja 
tietoja, jotka on rajattu niin, että niihin ei 
ole sovellettu normaalia pääsyä, jotka 
eivät ole tietojenkäsittelyn kohteena ja 
joita ei voi enää muuttaa. Tällaisen 
tietosuojavastaavan olisi voitava suorittaa 
velvollisuutensa ja tehtävänsä 
riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei, 
ja riippumatta siitä, suoritetaanko tehtävä 
kokoaikaisessa työssä. Tietosuojasta 
vastaavaa pitää konsultoida etukäteen 
erityisesti henkilötietojen automaattisen 
käsittelyjärjestelmien suunnittelusta, 
hankinnasta, kehittämisestä ja 
käyttöönotosta sisäänrakennetun ja 
oletusarvoisen tietosuojan periaatteen 
takaamiseksi.

Or. hu

Perustelu

Suuri yritys on määritelty yli 249 työntekijän yritykseksi. Muiden tapauksien 
määrittelemisessä 500 on liian paljon. Johdonmukaisuuden vuoksi yli 249 henkilön 
tietojenkäsittely on vertailukohta.

Tarkistus 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
yrityksessä tai sellaisessa yrityksessä, sen 
koosta riippumatta, jonka keskeisiin 
toimintoihin liittyy säännöllistä ja 
järjestelmällistä valvontaa vaativia 
käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö, joka valvoo tämän 
asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn 
yhteydessä. Tällaisen tietosuojavastaavan 
olisi voitava suorittaa velvollisuutensa ja 
tehtävänsä riippumattomasti, olipa hän 
palvelussuhteessa rekisterinpitäjään tai ei. 
Tietosuojavastaavien riippumattomuuden
takaamiseksi heillä olisi työtehtäviä 
suorittaessaan oltava erityinen suoja 
irtisanomista ja syrjintää vastaan, mitä 
voidaan verrata ammattiliittojen tai 
työntekijöiden edustajien suojaan, josta 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä. 
Tietosuojavastaavat olisi nimitettävä 
työpaikan edustajien suostumuksella.

Or. en

Tarkistus 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Jos tietojenkäsittely suoritetaan 
julkisella sektorilla tai yksityisen sektorin 
suuressa yrityksessä tai sellaisessa 
yrityksessä, sen koosta riippumatta, jonka 
keskeisiin toimintoihin liittyy säännöllistä 
ja järjestelmällistä valvontaa vaativia 

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

käsittelytoimia, rekisterinpitäjällä tai 
henkilötietojen käsittelijällä olisi oltava 
apunaan henkilö tai järjestö, joka valvoo 
tämän asetuksen noudattamista tällaisen 
käsittelyn yhteydessä. Tällaisen 
tietosuojavastaavan tai tietosuojajärjestön 
olisi voitava suorittaa velvollisuutensa ja 
tehtävänsä riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 567
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) Tietosuojasta vastaavan henkilön 
pitäisi täyttää ainakin seuraavat 
pätevyysvaatimukset: tietosuojalain 
materiaalin ja soveltamisen, mukaan 
lukien teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden ja menettelyjen 
perusteellinen tunteminen; 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietoturvan vaatimat tekniset taidot; 
toimialakohtaiset tiedot rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän ja 
käsiteltävien tietojen herkkyyden mukaan; 
tarkastus-, konsultointi-, dokumentointi-
ja jäljityslokitaidot; ja työntekijöiden 
edustuksen, roolin ja toimivaltuuksien 
tarkka tunteminen. Rekisterinpitäjän 
tulee mahdollistaa tietosuojan vastaavalle 
jatkokoulutusohjelmiin osallistuminen 
tehtäviensä erikoistaitojen ylläpidon 
vuoksi.

Or. hu

Perustelu

Yhteistyökykyisyyttä ei voida mitata asianmukaisesti ja se on enemmänkin työpaikkavastuun 
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näkökohta. Työntekijöiden edustuksen toimivallan tuntemus on avainasemassa 
tietojenkäsittelyn näkökohdassakin.

Tarkistus 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) Jos tietosuojavastaava on 
työsuhteessa rekisteripitäjään tai 
henkilötietojen käsittelijään, 
riippumattomuuden takaamiseksi hänellä 
olisi työtehtäviä suorittaessaan oltava 
erityinen suoja irtisanomista ja syrjintää 
vastaan, mitä voidaan verrata 
työntekijöiden edustajien suojaan, josta 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä. 
Hänet olisi nimitettävä työpaikan 
edustajien suostumuksella. 
Tietosuojavastaavalla olisi oltava 
mahdollisuus saada säännöllisesti 
koulutusta, joka liittyy hänen tehtäviinsä, 
säännöllisen työajan puitteissa ja 
palkkaansa menettämättä. Työnantajan 
olisi vastattava koulutuksen 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Yhdistyksiä tai muita elimiä, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien ryhmiä, olisi 
kannustettava laatimaan käytännesääntöjä 
tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa, jotta 

(76) Yhdistyksiä tai muita elimiä, jotka 
edustavat rekisterinpitäjien ryhmiä, olisi 
kannustettava laatimaan työntekijöitä 
edustavien elinten suostumuksella 
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voitaisiin helpottaa tämän asetuksen 
soveltamista ottaen huomioon tietyillä 
aloilla suoritettavan käsittelyn 
erityispiirteet.

käytännesääntöjä tässä asetuksessa 
asetetuissa rajoissa, jotta voitaisiin 
helpottaa tämän asetuksen soveltamista 
ottaen huomioon tietyillä aloilla 
suoritettavan käsittelyn erityispiirteet.

Or. de

Tarkistus 570
Alexander Alvaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 
nopeasti arvioida asianomaisten 
tuotteiden ja palvelujen tietosuojan tason.

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi 
valvontaviranomaisten olisi myönnettävä 
sellaisille rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille, jotka
soveltavat asianmukaisesti tätä asetusta, 
sama vakiomallinen tietosuojamerkki, 
"eurooppalainen tietosuojasinetti".
Rekisterinpitäjien sertifioinnissa 
valvontaviranomaisten olisi sovellettava 
samoja ehtoja, mutta ne voivat päättää 
vapaasti sertifikaatin maksusta. 
Eurooppalainen tietosuojasinetti 
vahvistaisi rekisteröityjen luottamusta, 
rekisterinpitäjien oikeusvarmuutta ja 
levittäisi samalla eurooppalaisia 
tietosuojastandardeja, koska sen myötä 
muut kuin eurooppalaiset yritykset 
pääsisivät sertifioituina helpommin 
Euroopan markkinoille.

Or. en

Tarkistus 571
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 
nopeasti arvioida asianomaisten tuotteiden 
ja palvelujen tietosuojan tason.

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja vakiomallisten 
tietosuojamerkkien käyttöönottoa, jotta 
rekisteröidyt voivat nopeasti arvioida 
asianomaisten tuotteiden ja palvelujen 
tietosuojan tason.

Or. en

Tarkistus 572
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 
nopeasti arvioida asianomaisten tuotteiden 
ja palvelujen tietosuojan tason.

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 
nopeasti arvioida asianomaisten tuotteiden 
ja palvelujen tietosuojan tason. 
Sertifiointiprosessin jälkeen sertifioidut 
yritykset luokiteltaisiin yrityksiksi, joilla 
on riittävät tietosuojatakeet ja jotka 
toteuttavat tämän asetuksen vaatimusten 
kannalta asianmukaisia teknisiä 
turvatoimia ja organisatorisia toimia sekä 
menetelmiä, joilla varmistetaan 
rekisteröidyn oikeuksien suoja.

Or. en

Tarkistus 573
Dimitrios Droutsas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi olisi 
edistettävä sertifiointimekanismien sekä 
tietosuojasinettien ja -merkkien 
käyttöönottoa, jotta rekisteröidyt voivat 
nopeasti arvioida asianomaisten 
tuotteiden ja palvelujen tietosuojan tason.

(77) Läpinäkyvyyden ja tämän asetuksen 
noudattamisen tehostamiseksi 
valvontaviranomaisten olisi myönnettävä 
sellaisille rekisterinpitäjille ja 
henkilötietojen käsittelijöille, jotka 
soveltavat asianmukaisesti tätä asetusta, 
sama vakiomallinen tietosuojamerkki, 
"eurooppalainen tietosuojasinetti".
Rekisterinpitäjien sertifioinnissa 
valvontaviranomaisten olisi sovellettava 
samoja ehtoja. Sertifikaatin maksun olisi 
oltava sama kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
Euroopan tietosuojaneuvoston olisi 
vahvistettava se. Eurooppalainen 
tietosuojasinetti vahvistaisi rekisteröityjen 
luottamusta, rekisterinpitäjien 
oikeusvarmuutta ja levittäisi samalla 
eurooppalaisia tietosuojastandardeja, 
koska sen myötä muut kuin 
eurooppalaiset yritykset pääsisivät 
sertifioituina helpommin Euroopan 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 574
Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(77 a) Terveystietojen säilyttämistä 
koskevien sertifikaattien vastavuoroisen 
tunnustamisen edistämiseksi ja 
eurooppalaisen sertifiointimekanismin 
luomiseksi Euroopan tietosuojaneuvoston 
pitäisi antaa yhdessä kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa 
suuntaviivat ja suositukset, joilla pyritään 
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yhdenmukaistamaan terveystietojen 
säilyttämistä koskevat kansalliset 
sertifiointijärjestelmät.

Or. fr

Tarkistus 575
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(78 a) Henkilötietojen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi on tämän asetuksen 
alueellista soveltamisalaa silmälläpitäen 
tarpeen laajentaa sen soveltamisala 
koskemaan myös kolmansissa maissa 
tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, 
säilyttämistä ja käyttöä, mikäli kyseiset 
tiedot ovat peräisin EU:sta.

Or. de

Perustelu

Tarkoituksena on estää henkilötietojen käsittelijöiden mahdollisuus kiertää asetusta 
kolmansissa maissa, joissa tietosuojan taso on matalampi tai toisenlainen. Eurooppalaisen 
suojelutason on koskettava eurooppalaisia tietoja kaikkialla maailmassa; tämä on tarpeen 
varsinkin Euroopan kilpailukyvyn vuoksi.

Tarkistus 576
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 kappale

Komission teksti Tarkistus

(79) Tämä asetus ei vaikuta unionin ja 
kolmansien maiden välillä tehtyihin 
kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat 
henkilötietojen siirtoa, rekisteröidyille 
annettavat asianmukaiset takeet mukaan 
lukien.

(79) Tämä asetus ei vaikuta unionin ja 
kolmansien maiden välillä tehtyihin 
kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat 
henkilötietojen siirtoa, rekisteröidyille 
annettavat asianmukaiset takeet mukaan 
lukien, sekä varmistavat kansalaisille 
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samantasoisen perusoikeuksien suojan.

Or. en

Tarkistus 577
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) Komissio voi päättää koko unionin 
osalta, että tietyt kolmannet maat tai tietty 
alue tai tietojenkäsittelyn sektori jossakin 
kolmannessa maassa tai tietyt 
kansainväliset järjestöt tarjoavat riittävän 
tasoisen tietosuojan, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja 
yhdenmukaisuus kaikkialla unionissa 
riittävän tietosuojan tarjoavan kolmansien 
maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
osalta. Tällöin henkilötietoja voidaan 
siirtää kyseisiin maihin ilman erityistä 
lupaa.

(80) Komissio voi päättää koko unionin 
osalta, että tietyt kolmannet maat tai tietty 
kolmannen maan alue tai tietyt 
kansainväliset järjestöt tarjoavat riittävän 
tasoisen tietosuojan, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja 
yhdenmukaisuus kaikkialla unionissa 
riittävän tietosuojan tarjoavan kolmansien 
maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
osalta. Tällöin henkilötietoja voidaan 
siirtää kyseisiin maihin ilman erityistä 
lupaa. Komissio voi myös kumota 
tekemänsä päätöksen ilmoitettuaan 
asiasta ja välitettyään kattavat perustelut 
asianomaiselle kolmannelle maalle.

Or. en

Tarkistus 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa 
päätöstä ei ole tehty, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla 
rekisteröidylle voidaan antaa asianmukaiset 
takeet kolmannen maan puutteellisen 

(83) Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa 
päätöstä ei ole tehty, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla 
rekisteröidylle voidaan antaa asianmukaiset 
takeet kolmannen maan puutteellisen 
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tietosuojan kompensoimiseksi. Nämä 
asianmukaiset takeet voivat tarkoittaa, että 
sovelletaan yritystä koskevia sitovia 
sääntöjä, komission tai 
valvontaviranomaisen hyväksymiä 
tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita tai 
valvontaviranomaisen hyväksymiä 
sopimuslausekkeita, tai muita soveltuvia ja 
oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotka ovat 
perusteltuja tiedonsiirtoon tai 
tiedonsiirtojen sarjaan liittyvien seikkojen 
perusteella, edellyttäen että 
valvontaviranomainen hyväksyy ne.

tietosuojan kompensoimiseksi. Nämä 
asianmukaiset takeet voivat tarkoittaa, että 
sovelletaan yritystä koskevia sitovia 
sääntöjä, komission tai 
valvontaviranomaisen hyväksymiä 
tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita tai 
valvontaviranomaisen hyväksymiä 
sopimuslausekkeita. Näissä 
asianmukaisissa takeissa tulisi 
kunnioittaa rekisteröidyn oikeuksia 
samalla tavoin kuin EU:ssa 
suoritettavassa tietojenkäsittelyssä, 
erityisesti käsittelytarkoituksen 
rajoittamisen, tiedonsaantioikeuden sekä 
oikeuden tietojen oikaisemiseen tai 
poistamiseen tai korvauksen saamiseen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) Se, että rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi käyttää joko 
komission tai valvontaviranomaisen 
hyväksymiä tietosuojaa koskevia 
vakiolausekkeita, ei saisi estää 
rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää sisällyttämästä tietosuojaa 
koskevia vakiolausekkeita laajempiin 
sopimuksiin tai lisäämästä muita 
lausekkeita, kunhan ne eivät ole suoraan tai 
epäsuorasti ristiriidassa komission tai 
valvontaviranomaisen hyväksymien 
vakiosopimuslausekkeiden kanssa tai 
vaikuta rekisteröidyn perusoikeuksiin tai 
-vapauksiin.

(84) Se, että rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voi käyttää joko 
komission tai valvontaviranomaisen 
hyväksymiä tietosuojaa koskevia 
vakiolausekkeita, ei saisi estää 
rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää sisällyttämästä tietosuojaa 
koskevia vakiolausekkeita laajempiin 
sopimuksiin tai lisäämästä muita 
lausekkeita, kunhan ne eivät ole suoraan tai 
epäsuorasti ristiriidassa komission tai 
valvontaviranomaisen hyväksymien 
vakiosopimuslausekkeiden kanssa tai 
vaikuta rekisteröidyn perusoikeuksiin tai 
-vapauksiin. Joissakin tapauksissa voi olla 
asianmukaista kehottaa rekisterinpitäjiä 
ja henkilötietojen käsittelijöitä 
parantamaan suojatasoa entisestään 



AM\926396FI.doc 167/180 PE504.340v01-00

FI

lisäämällä sopimuksiin lisäkohtia, joilla 
täydennetään standardeja 
suojalausekkeita.

Or. en

Tarkistus 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Yritysryhmän olisi voitava soveltaa 
sitä koskevia hyväksyttyjä sitovia sääntöjä 
kansainvälisiin tiedonsiirtoihinsa unionista 
samaan yritysryhmään kuuluville 
organisaatioille, kunhan näissä sitovissa 
säännöissä on olennaiset periaatteet ja 
täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, joiden 
avulla voidaan varmistaa asianmukaiset 
takeet tällaisia henkilötietojen siirtoja tai 
siirtojen sarjoja varten.

(85) Yritysryhmän olisi voitava soveltaa 
sitä koskevia hyväksyttyjä sitovia sääntöjä 
kansainvälisiin tiedonsiirtoihinsa unionista 
samaan yritysryhmään kuuluville 
organisaatioille, kunhan näissä sitovissa 
säännöissä on kaikki olennaiset periaatteet 
ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, joiden 
avulla voidaan varmistaa asianmukaiset 
takeet tällaisia henkilötietojen siirtoja tai 
siirtojen sarjoja varten.

Or. en

Tarkistus 581
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti Tarkistus

(86) Olisi säädettävä mahdollisuudesta 
tehdä tiedonsiirtoja tietyissä tilanteissa, kun 
rekisteröity on antanut suostumuksensa, 
kun siirto on tarpeen sopimuksen tai 
oikeudellisen vaateen nojalla, kun unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvat, 
yleistä etua koskevat tärkeät syyt niin 
vaativat tai kun siirto suoritetaan lailla 
perustetusta rekisteristä, joka on tarkoitettu 

(86) Olisi säädettävä mahdollisuudesta 
tehdä tiedonsiirtoja tietyissä tilanteissa, kun 
rekisteröity on antanut suostumuksensa, 
kun siirto on tarpeen sopimuksen tai 
oikeudellisen vaateen nojalla, kun unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvat, 
yleistä etua koskevat tärkeät syyt niin 
vaativat tai kun siirto suoritetaan lailla 
perustetusta rekisteristä, joka on tarkoitettu 
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yleisön tai kenen tahansa sellaisen henkilön 
käyttöön, jolla on siihen oikeutettu etu. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa siirto ei 
saisi käsittää tietoja kokonaisuudessaan tai 
rekisterin sisältämää kokonaista 
tietoryhmää, ja jos rekisteri on tarkoitettu 
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on 
siihen oikeutettu etu, siirto olisi tehtävä 
ainoastaan näiden henkilöiden pyynnöstä 
tai jos he ovat henkilötietojen 
vastaanottajia.

yleisön tai kenen tahansa sellaisen henkilön 
käyttöön, jolla on siihen oikeutettu etu. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa siirto ei 
saisi käsittää tietoja kokonaisuudessaan tai 
rekisterin sisältämää kokonaista 
tietoryhmää, ja jos rekisteri on tarkoitettu 
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on 
siihen oikeutettu etu, siirto olisi tehtävä 
ainoastaan näiden henkilöiden pyynnöstä 
tai jos he ovat henkilötietojen 
vastaanottajia ottaen täysimääräisesti 
huomioon rekisteröidyn perusoikeuksien 
ja etujen välinen tasapaino.

Or. en

Tarkistus 582
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(87) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava 
erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat 
tarpeen yleistä etua koskevien tärkeiden 
syiden vuoksi, esimerkiksi kun on kyse 
kansainvälisistä tiedonsiirroista 
kilpailuviranomaisten tai vero- tai 
tullihallintojen tai rahoitusalan 
valvontaviranomaisten tai sosiaaliturva-
alan toimivaltaisten viranomaisten välillä 
taikka tiedonsiirroista rikosten 
torjumisesta, tutkimisesta, selvittämisestä 
ja syytteeseenpanosta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille. Yleistä etua 
koskevien tärkeiden syiden vuoksi 
tehtävää tiedonsiirtoa pitäisi käyttää vain 
erityistilanteissa. Tiedonsiirtoon liittyvät 
olosuhteet olisi arvioitava kaikissa 
tapauksissa huolellisesti.

Or. en
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Tarkistus 583
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vilpillisen urheilun, kuten otteluiden sopimisen ja dopingin, torjunta on tärkeä yleiseen etuun 
liittyvä asia, joka edellyttää koordinoituja kansainvälisiä toimia kaikilla vastaavilla tahoilla 
mukaan lukien julkiset täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat elimet ja urheiluelimet.

Tarkistus 584
Axel Voss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava 
erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat 
tarpeen yleistä etua koskevien tärkeiden 
syiden vuoksi, esimerkiksi kun on kyse 
kansainvälisistä tiedonsiirroista
kilpailuviranomaisten tai vero- tai 
tullihallintojen tai rahoitusalan 

(87) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava 
erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat 
tarpeen yleistä etua koskevien tärkeiden 
syiden vuoksi, minkä olisi katettava 
kansainvälisiin sopimuksiin tai 
järjestelyihin perustuvat kansainväliset 
tiedonsiirrot kolmansien maiden 
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valvontaviranomaisten tai sosiaaliturva-
alan toimivaltaisten viranomaisten välillä 
taikka tiedonsiirroista rikosten 
torjumisesta, tutkimisesta, selvittämisestä 
ja syytteeseenpanosta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille.

viranomaisille, esimerkiksi tiedonsiirrot
kilpailuviranomaisten tai vero- tai 
tullihallintojen tai rahoitusalan 
valvontaviranomaisten tai sosiaaliturva-
alan toimivaltaisten viranomaisten välillä, 
vilpillistä urheilua torjuvien elinten välillä
taikka tiedonsiirroista rikosten 
torjumisesta, tutkimisesta, selvittämisestä 
ja syytteeseenpanosta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille. Yleistä etua 
koskevien tärkeiden syiden vuoksi 
tehtävää tiedonsiirtoa pitäisi käyttää vain 
erityistilanteissa. Tiedonsiirtoon liittyvät 
olosuhteet olisi arvioitava kaikissa 
tapauksissa huolellisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on ITRE-valiokunnan lausunnosta. Kun sitä tarkastellaan yhdessä 45 artiklan 
5 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa, ehdotettu johdanto-osan kappaleen selkeyttäminen 
poistaisi epävarmuutta silloin, kun kansainväliset tiedonsiirrot on sallittu 
sääntelyviranomaisten välillä "yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi".

Tarkistus 585
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 586
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 587
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tiedonsiirrot, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, voitaisiin 
sallia rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, jos nämä ovat arvioineet 
kaikki tällaisiin siirtoihin liittyvät 
olosuhteet. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 

Poistetaan.
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tutkimustarkoituksia varten olisi otettava 
huomioon tietämyksen lisäämistä 
koskevat yhteiskunnan oikeutetut 
odotukset.

Or. en

Tarkistus 588
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tiedonsiirrot, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, voitaisiin 
sallia rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, jos nämä ovat arvioineet 
kaikki tällaisiin siirtoihin liittyvät 
olosuhteet. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten olisi otettava 
huomioon tietämyksen lisäämistä 
koskevat yhteiskunnan oikeutetut 
odotukset.

(88) Tiedonsiirrot, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, voitaisiin 
sallia rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, jos nämä ovat arvioineet 
kaikki tällaisiin siirtoihin liittyvät 
olosuhteet. Näin olisi esimerkiksi silloin, 
kun tietoja käsitellään historiantutkimusta 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten.

Or. en

Tarkistus 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tiedonsiirrot, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, voitaisiin 
sallia rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, jos nämä ovat arvioineet 
kaikki tällaisiin siirtoihin liittyvät 

(88) Tiedonsiirroissa, jotka tehdään
historiantutkimusta taikka tilastollisia tai 
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten,
olisi otettava huomioon tietämyksen 
lisäämistä koskevat yhteiskunnan 
oikeutetut odotukset.
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olosuhteet. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten olisi otettava 
huomioon tietämyksen lisäämistä koskevat 
yhteiskunnan oikeutetut odotukset.

Or. en

Tarkistus 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tiedonsiirrot, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, voitaisiin 
sallia rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, jos nämä ovat arvioineet 
kaikki tällaisiin siirtoihin liittyvät 
olosuhteet. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia varten olisi otettava 
huomioon tietämyksen lisäämistä koskevat 
yhteiskunnan oikeutetut odotukset.

(88) Tiedonsiirrot, joita ei voida pitää 
toistuvina tai laajamittaisina, voitaisiin 
sallia rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, jos nämä ovat arvioineet 
kaikki tällaisiin siirtoihin liittyvät 
olosuhteet. Historiantutkimusta taikka 
tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia
varten olisi otettava huomioon tietämyksen 
lisäämistä koskevat yhteiskunnan 
oikeutetut odotukset.

Or. en

Tarkistus 591
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 89 kappale

Komission teksti Tarkistus

(89) Aina kun komissio ei ole tehnyt 
päätöstä kolmannen maan tietosuojan 
riittävyydestä, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi käytettävä 
ratkaisuja, jotka antavat rekisteröidyille 
takeet siitä, että he voivat nauttia samoja 

(89) Aina kun komissio ei ole tehnyt 
päätöstä kolmannen maan tietosuojan 
riittävyydestä, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi käytettävä 
ratkaisuja, jotka antavat rekisteröidyille 
takeet siitä, että he voivat nauttia samoja 
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perusoikeuksia ja takeita, joita heidän 
tietojensa käsittelyyn sovelletaan 
unionissa, myös tietojen siirtämisen 
jälkeen.

perusoikeuksia ja takeita, joita heidän 
tietojensa käsittelyyn sovelletaan 
unionissa, myös tietojen siirtämisen 
jälkeen, siinä määrin, kuin 
tietojenkäsittely ei ole laajamittaista, 
toistuvaa tai jäsenneltyä.

Or. en

Tarkistus 592
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 89 kappale

Komission teksti Tarkistus

(89) Aina kun komissio ei ole tehnyt 
päätöstä kolmannen maan tietosuojan 
riittävyydestä, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi käytettävä 
ratkaisuja, jotka antavat rekisteröidyille 
takeet siitä, että he voivat nauttia samoja 
perusoikeuksia ja takeita, joita heidän 
tietojensa käsittelyyn sovelletaan 
unionissa, myös tietojen siirtämisen 
jälkeen.

(89) Aina kun komissio ei ole tehnyt 
päätöstä kolmannen maan tietosuojan 
riittävyydestä, rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi käytettävä 
ratkaisuja, jotka antavat rekisteröidyille 
oikeudellisesti sitovat takeet siitä, että he 
voivat nauttia samoja perusoikeuksia ja 
takeita, joita heidän tietojensa käsittelyyn 
sovelletaan unionissa, myös tietojen 
siirtämisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 593
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Jotkut kolmannet maat säätävät lakeja, 
asetuksia ja muita säädöksiä, joiden 
tarkoituksena on suoraan säännellä 
jäsenvaltioiden lainkäyttövallan 
alaisuuteen kuuluvien luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden tietojenkäsittelytoimia. 

(90) Jotkut kolmannet maat säätävät lakeja, 
asetuksia ja muita säädöksiä, joiden 
tarkoituksena on suoraan säännellä 
jäsenvaltioiden lainkäyttövallan 
alaisuuteen kuuluvien luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden tietojenkäsittelytoimia. 
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Tällaisten lakien, asetusten ja muiden 
säädösten soveltaminen näiden kolmansien 
maiden alueen ulkopuolella voi olla vastoin 
kansainvälistä lakia ja estää tähän 
asetukseen perustuvan yksilöiden suojan 
toteutumisen unionissa. Tiedonsiirrot olisi 
sallittava vain jos tässä asetuksessa 
vahvistetut edellytykset tietojen 
siirtämiseksi kolmansiin maihin täyttyvät. 
Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun 
tietojen luovuttaminen on tarpeen 
unionin oikeudessa tai rekisterinpitäjään 
sovellettavassa jäsenvaltion laissa 
tunnustetun yleistä etua koskevan tärkeän 
syyn vuoksi. Komission olisi 
täsmennettävä delegoidulla säädöksellä 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseessä on 
yleistä etua koskeva tärkeä syy.

Tällaisten lakien, asetusten ja muiden 
säädösten soveltaminen näiden kolmansien 
maiden alueen ulkopuolella voi olla vastoin 
kansainvälistä lakia ja estää tähän 
asetukseen perustuvan yksilöiden suojan 
toteutumisen unionissa. Tiedonsiirrot olisi 
sallittava vain jos tässä asetuksessa 
vahvistetut edellytykset tietojen 
siirtämiseksi kolmansiin maihin täyttyvät. 
Jos rekisterinpitäjät tai henkilötietojen 
käsittelijät kohtaavat ristiriitaisia 
vaatimuksia toisaalta EU:n ja toisaalta 
kyseessä olevan kolmannen maan 
lainsäädännön välillä, komission olisi 
varmistettava, että EU:n lainsäädäntöä 
noudatetaan aina ensisijaisesti. 
Komission olisi tarjottava opastusta ja 
tukea rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen 
käsittelijälle, ja sen olisi pyrittävä 
ratkaisemaan oikeudellinen ristiriita 
kyseessä olevan kolmannen maan kanssa.

Or. en

Tarkistus 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale

Komission teksti Tarkistus

(90) Jotkut kolmannet maat säätävät lakeja, 
asetuksia ja muita säädöksiä, joiden 
tarkoituksena on suoraan säännellä 
jäsenvaltioiden lainkäyttövallan 
alaisuuteen kuuluvien luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden tietojenkäsittelytoimia. 
Tällaisten lakien, asetusten ja muiden 
säädösten soveltaminen näiden kolmansien 
maiden alueen ulkopuolella voi olla vastoin 
kansainvälistä lakia ja estää tähän 
asetukseen perustuvan yksilöiden suojan 
toteutumisen unionissa. Tiedonsiirrot olisi 
sallittava vain jos tässä asetuksessa 
vahvistetut edellytykset tietojen 

(90) Jotkut kolmannet maat säätävät lakeja, 
asetuksia ja muita säädöksiä, joiden 
tarkoituksena on suoraan säännellä 
jäsenvaltioiden lainkäyttövallan 
alaisuuteen kuuluvien luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden tietojenkäsittelytoimia. 
Tällaisten lakien, asetusten ja muiden 
säädösten soveltamisen näiden kolmansien 
maiden alueen ulkopuolella olisi katsottava 
oletusarvoisesti olevan vastoin 
kansainvälistä lakia ja estää tähän 
asetukseen perustuvan yksilöiden suojan 
toteutumisen unionissa. Tiedonsiirrot olisi 
sallittava vain jos tässä asetuksessa 
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siirtämiseksi kolmansiin maihin täyttyvät. 
Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun 
tietojen luovuttaminen on tarpeen unionin 
oikeudessa tai rekisterinpitäjään 
sovellettavassa jäsenvaltion laissa 
tunnustetun yleistä etua koskevan tärkeän 
syyn vuoksi. Komission olisi 
täsmennettävä delegoidulla säädöksellä 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseessä on 
yleistä etua koskeva tärkeä syy.

vahvistetut edellytykset tietojen 
siirtämiseksi kolmansiin maihin täyttyvät. 
Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun 
tietojen luovuttaminen on tarpeen unionin 
oikeudessa tai rekisterinpitäjään 
sovellettavassa jäsenvaltion laissa 
tunnustetun yleistä etua koskevan tärkeän 
syyn vuoksi. Komission olisi 
täsmennettävä delegoidulla säädöksellä 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseessä on 
yleistä etua koskeva tärkeä syy. Sellaisen 
lainsäädännön olemassaolon, joka 
saattaisi edes teoreettisesti sallia unionin 
ulkopuolelta pääsyn EU:n kansalaisten 
tietoihin, pitäisi riippumatta 
lainsäädännön soveltamisesta olla riittävä 
syy kumota kyseisen maan 
tietojärjestelmän tai minkä tahansa muun 
kahdenvälisen järjestelyn 
asianmukaisuuden tunnustaminen.

Or. en

Tarkistus 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Yhden luukun periaatetta pitäisi soveltaa johdonmukaisesti sekä unionissa että sen 
ulkopuolella toimiviin rekisterinpitäjiin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 596
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(97 a) Jos henkilöt ovat joutuneet jonkin 
yrityksen väitettyjen rikkomusten 
kohteiksi myös muissa jäsenvaltioissa 
(esimerkiksi kuluttajina tai työntekijöinä), 
heidän olisi voitava osoittaa valituksensa 
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vapaasti valitsemalleen 
tietosuojaviranomaiselle. Jos samasta 
syystä on jo käynnistetty menettely 
toisessa jäsenvaltiossa, uusi valituksen 
vastaanottanut tietosuojaviranomainen 
voi lykätä asian käsittelyä. Johtavan 
tietosuojaviranomaisen on koordinoitava 
toimensa muiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa. Jos asiaa 
käsittelevien viranomaisten välisistä 
oikeuskysymyksistä syntyy kiistaa, asia on 
saatettava EU:n tuomioistuimen 
ratkaistavaksi.

Or. de

Tarkistus 598
Carmen Romero López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(97 a) Kun on kyse rekisteröidyn 
tekemistä valituksista, tämän olisi voitava 
kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä 
jäsenvaltionsa valvontaviranomaiseen, 
jonka olisi, mikäli se asian mittasuhteiden 
vuoksi katsoo sen tarpeelliseksi, voitava 
ehdottaa eri valvontaviranomaisten välisiä 
koordinoituja toimia. Niitä johtaa johtava 
valvontaviranomainen, jonka olisi tehtävä 
päätös, jota kaikki asianomaiset 
valvontaviranomaiset noudattavat. 
Valvontaviranomaisten välillä 
mahdollisesti syntyvät erimielisyydet olisi 
ratkaistava Euroopan 
tietosuojaneuvostossa.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan valvontaviranomaisten päätöksentekomekanismia kaikissa niiden 
jäsenvaltioiden kansalaisten valituksista johtuvissa kysymyksissä. Tapauskohtaisesti voitaisiin 
käyttää yhden johtavan viranomaisen koordinoimia toimia, joita koskevat erimielisyydet 
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ratkaistaan Euroopan tietosuojaneuvostossa. Tällä mahdollistetaan rekisteröidyn valituksen 
käsittelyjärjestelmän käytännön soveltaminen.

Tarkistus 599
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) Tällaista yhden luukun palvelua 
tarjoavan toimivaltaisen viranomaisen olisi 
oltava sen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.

(98) Tällaista yhden luukun palvelua 
tarjoavan johtavan viranomaisen olisi 
oltava sen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.

Or. en

Tarkistus 600
Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) Tällaista yhden luukun palvelua 
tarjoavan toimivaltaisen viranomaisen olisi 
oltava sen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee.

(98) Tällaista yhden luukun palvelua 
tarjoavan toimivaltaisen viranomaisen olisi 
oltava sen jäsenvaltion 
valvontaviranomainen, jossa 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikka sijaitsee. Jos 
päätoimipaikasta on epävarmuutta, 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan 
määrittäminen olisi valvontaviranomaisen 
pyynnöstä käsiteltävä 
yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa. 

Or. en

Tarkistus 601
Kinga Gál
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 99 kappale

Komission teksti Tarkistus

(99) Vaikka tätä asetusta sovelletaan myös 
kansallisten tuomioistuinten toimintaan, 
valvontaviranomaisten toimivalta ei saa 
kattaa tuomioistuinten oikeudellisiin 
tehtäviin liittyvää henkilötietojen 
käsittelyä, jotta voidaan turvata 
tuomareiden riippumattomuus heidän 
hoitaessaan lainkäyttötehtäviään. Tämä 
poikkeus olisi kuitenkin rajattava tiukasti 
koskemaan tuomioistuinten 
lainkäyttötehtäviä oikeudenkäynneissä, 
eikä sitä pidä soveltaa muuhun 
toimintaan, johon tuomarit saattavat 
osallistua kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. hu


