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Tarkistus 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Or. en

Tarkistus 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 16 artiklan 1 ja 2 kohdan 
sekä 82 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 artiklan ja sen 8 
artiklan 2 ja 3 kohdan, 

Or. en

Tarkistus 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnollisten henkilöiden suojelu 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä 
kuuluu perusoikeuksiin. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohdan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan 
jokaisella on oikeus henkilötietojensa 
suojaan.

(1) Luonnollisten henkilöiden suojelu 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä 
kuuluu perusoikeuksiin. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohdan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan 
jokaisella on oikeus henkilötietojensa 
suojaan. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklan 2 kohdan 
mukaan tällaisten tietojen käsittelyn on 
oltava asianmukaista ja sen on 
tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja 
asianomaisen henkilön suostumuksella 
tai muun laissa säädetyn oikeuttavan 
perusteen nojalla ja jokaisella on oikeus 
tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on 
kerätty, ja saada ne oikaistuksi.

Or. en

Tarkistus 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sen takia olisi helpotettava vapaata 
tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten 
kesken unionissa ja tietojen siirtämistä 
kolmansiin maihin ja kansainvälisille 
järjestöille ja samalla varmistettava 
henkilötietojen korkeatasoinen suoja. 
Tämän kehityksen vuoksi unionissa on 
laadittava vahvempi ja johdonmukaisempi 
tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla.

(4) Sen takia olisi helpotettava vapaata 
tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten 
kesken unionissa ja tietojen siirtämistä 
kolmansiin maihin ja kansainvälisille 
järjestöille aina, kun se on välttämätöntä 
ja oikeasuhteista, ja samalla varmistettava 
henkilötietojen korkeatasoinen suoja . 
Tämän kehityksen vuoksi unionissa on 
laadittava vahvempi ja johdonmukaisempi 
tietosuojakehys, jota tuetaan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla.

Or. en
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Tarkistus 174
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 175
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

yhteistyön ja poliisiyhteistyön 
varmistamiseksi on taattava yksilöiden 
henkilötietojen korkeatasoinen ja 
johdonmukainen suoja ja helpotettava 
henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kesken. Sitä 
varten kaikissa jäsenvaltioissa on 
varmistettava vähimmäisvaatimusten 
noudattaminen aina toimivaltaisten 
viranomaisten käsitellessä henkilötietoja 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä tai syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten. Jotta 
henkilötietoja voidaan suojata tehokkaasti 
koko unionissa, on vahvistettava 
rekisteröidyn oikeuksia ja lisättävä 
henkilötietoja käsittelevien vastuuta. 
Samalla on varmistettava samantasoiset 
valtuudet seurata ja varmistaa 
henkilötietojen suojelua koskevien 
sääntöjen noudattaminen jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena pitäisi olla unionin laajuisten vähimmäisvaatimusten määritteleminen 
eikä nykyisten kansallisten sääntöjen korvaaminen. Siksi jäsenvaltioille on nimenomaisesti 
sallittava tiukemman sääntelyn käyttöönotto. Tarkistus on esitetty myös oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausuntoluonnoksessa.

Tarkistus 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön 
varmistamiseksi on taattava yksilöiden 
henkilötietojen korkeatasoinen ja 
johdonmukainen suoja ja helpotettava 
henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden 

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

toimivaltaisten viranomaisten kesken. Sitä 
varten kaikkien jäsenvaltioiden on 
tarjottava samantasoinen yksilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suoja 
toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä 
henkilötietoja rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä tai 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.
Luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä koskevien 
sääntöjen johdonmukainen ja yhtenäinen 
soveltaminen olisi varmistettava 
kaikkialla unionissa. Jotta henkilötietoja 
voidaan suojata tehokkaasti koko 
unionissa, on vahvistettava rekisteröidyn 
oikeuksia ja lisättävä henkilötietoja 
käsittelevien vastuuta. Samalla on 
varmistettava samantasoiset valtuudet 
seurata ja varmistaa henkilötietojen 
suojelua koskevien sääntöjen 
noudattaminen jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 177
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta yksilöillä olisi samantasoinen 
suoja ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet 
kaikkialla unionissa ja jotta estetään 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
henkilötietojen vaihtoa haittaavat 
eroavuudet, direktiivissä olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset henkilötietojen suojaa ja 
vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla.

(12) Jotta yksilöillä olisi
vähimmäistasoinen suoja ja 
täytäntöönpanokelpoiset oikeudet 
kaikkialla unionissa ja jotta estetään 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
henkilötietojen vaihtoa haittaavat 
eroavuudet, direktiivissä olisi vahvistettava
henkilötietojen suojaa ja vapaata 
liikkuvuutta koskeva vähimmäistasoinen 
yhtenäistäminen rikosasioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön ja 



PE506.127v01-00 8/147 AM\928472FI.doc

FI

poliisiyhteistyön aloilla.

Or. de

Tarkistus 178
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta yksilöillä olisi samantasoinen 
suoja ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet 
kaikkialla unionissa ja jotta estetään 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
henkilötietojen vaihtoa haittaavat 
eroavuudet, direktiivissä olisi vahvistettava
yhdenmukaiset henkilötietojen suojaa ja 
vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla.

(12) Jotta yksilöillä olisi
vähimmäistasoinen suoja ja 
täytäntöönpanokelpoiset oikeudet 
kaikkialla unionissa ja jotta estetään 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
henkilötietojen vaihtoa haittaavat 
eroavuudet, direktiivissä olisi vahvistettava
henkilötietojen suojaa ja vapaata 
liikkuvuutta koskeva vähimmäistasoinen 
yhtenäistäminen rikosasioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön ja 
poliisiyhteistyön aloilla.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena pitäisi olla unionin laajuisten vähimmäisvaatimusten määritteleminen 
eikä nykyisten kansallisten sääntöjen korvaaminen. Siksi jäsenvaltioille on nimenomaisesti 
sallittava tiukemman sääntelyn käyttöönotto. Tarkistus on esitetty myös oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausuntoluonnoksessa.

Tarkistus 179
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yksilöiden suojelu ei saa olla 
riippuvainen käytetystä tekniikasta, koska 

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

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

Or. de

Tarkistus 180
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yksilöiden suojelu ei saa olla 
riippuvainen käytetystä tekniikasta, koska 
tällainen riippuvaisuus uhkaisi aiheuttaa 
vakavia väärinkäytöksiä. Yksilöiden 
suojelun olisi koskettava myös 
henkilötietojen automatisoitua käsittelyä 
sekä sellaisten henkilötietojen manuaalista 
käsittelyä, jotka muodostavat rekisterin 
osan tai joiden on tarkoitus muodostaa 
rekisterin osa. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan ei ole tarkoitus sisällyttää 
sellaisia asiakirjoja tai asiakirjojen 
kokonaisuuksia kansilehtineen, joita ei ole 
järjestetty määriteltyjen perusteiden 

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

mukaisesti. Tätä direktiiviä ei ole tarkoitus 
soveltaa henkilötietojen käsittelyyn, joka 
suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, 
joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan, eikä tietoihin, joita 
käsittelevät unionin toimielimet, elimet ja 
laitokset, kuten Europol ja Eurojust.

Or. en

Tarkistus 181
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Käsite "kansallinen turvallisuus" ymmärretään eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Selvyyden 
vuoksi olisi viitattava yksinkertaisesti asiaan, "joka ei kuulu unionin oikeuden 
soveltamisalaan", jotta vältetään tilanne, jossa jäsenvaltiot voisivat vaatia kansallisen 
turvallisuuden perusteella poikkeusta käsittelyyn, johon olisi sovellettava tätä direktiiviä. 
Katso 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan sanamuotoa (Jan Philipp Albrechtin esittämä 
tarkistus).

Tarkistus 182
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 183
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 184
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 
rekisteröidyn tunnistaminen ole enää 
mahdollista, kun otetaan täysimääräisesti 
huomioon uusin tekniikka ja tekniikan 
kehityssuunnat.

Or. en

Tarkistus 185
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Tietosuojaperiaatteita olisi 
sovellettava kaikkiin tietoihin, jotka 
koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä. Sen 
ratkaisemiseksi, onko luonnollinen henkilö 
tunnistettavissa, olisi otettava huomioon 
kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai 
muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää 
mainitun henkilön tunnistamiseksi tai 
erottamiseksi muista. Tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa nimettömiin tietoihin eli 
tietoihin, joita ei suoraan tai epäsuorasti, 
sellaisenaan tai yhdessä muiden asiaan 
liittyvien tietojen kanssa voida yhdistää 
luonnolliseen henkilöön tai joiden 
tällainen yhdistäminen edellyttäisi 
suhteettomasti aikaa, varoja ja työtä, 
ottaen huomioon tietojen käsittelyn 
ajankohdan uusin tekniikka ja tietojen 
koko käsittelyaikana mahdollinen 
tekninen kehitys.

Or. en

Perustelu

Direktiivin olisi oltava selvästi sovellettavissa tietoihin, joiden avulla henkilö voidaan 
ainoastaan "erottaa muista". Tämä sanamuoto ja nimettömien tietojen selventäminen 
varmistaa yhdenmukaisuuden tietosuoja-asetuksen kanssa.
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Tarkistus 186
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki henkilötietojen käsittely on 
suoritettava lainmukaisesti ja asianomaisia 
henkilöitä kohtaan oikeudenmukaisella 
tavalla. Varsinkin tietojenkäsittelyn 
nimenomainen tarkoitus olisi ilmoitettava 
selvästi.

(18) Kaikki henkilötietojen käsittely on 
suoritettava lainmukaisesti ja asianomaisia 
henkilöitä kohtaan oikeudenmukaisella 
tavalla. Varsinkin tietojenkäsittelyn 
nimenomainen tarkoitus olisi ilmoitettava 
selvästi ja ymmärrettävästi rekisteröidylle.

Or. en

Tarkistus 187
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Rikosten torjuminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano edellyttävät, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat säilyttää 
ja käsitellä tiettyjen rikosten torjumisen, 
tutkimisen, selvittämisen ja 
syytteeseenpanon yhteydessä kerättyjä 
henkilötietoja myös muissa yhteyksissä 
ymmärtääkseen rikollisuuden ilmiöitä ja 
suuntauksia, kerätäkseen tietoa 
järjestäytyneistä rikollisverkostoista sekä 
havaitakseen yhteyksiä selvitettyjen 
rikosten välillä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 188
Jan Mulder
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Henkilötietoja ei saa käsitellä sellaisia 
tarkoituksia varten, jotka ovat ristiriidassa 
sen tarkoituksen kanssa, johon tiedot 
kerättiin. Henkilötietojen olisi oltava 
riittäviä ja olennaisia, eivätkä ne saa olla 
liian laajoja käsittelyn tarkoituksiin 
nähden. Kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
olisi toteutettava sen varmistamiseksi, että 
virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai 
poistetaan.

(20) Henkilötietoja ei saa käsitellä sellaisia 
tarkoituksia varten, jotka ovat ristiriidassa 
sen tarkoituksen kanssa, johon tiedot 
kerättiin. Henkilötietojen olisi oltava 
riittäviä ja olennaisia käsittelyn 
tarkoituksiin nähden. Kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että virheelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan.

Or. en

Tarkistus 189
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Henkilötietoja ei saa käsitellä sellaisia 
tarkoituksia varten, jotka ovat ristiriidassa 
sen tarkoituksen kanssa, johon tiedot 
kerättiin. Henkilötietojen olisi oltava
riittäviä ja olennaisia, eivätkä ne saa olla 
liian laajoja käsittelyn tarkoituksiin 
nähden. Kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
olisi toteutettava sen varmistamiseksi, että 
virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai 
poistetaan.

(20) Henkilötietoja ei saa käsitellä sellaisia 
tarkoituksia varten, jotka ovat ristiriidassa 
sen tarkoituksen kanssa, johon tiedot 
kerättiin. Henkilötietojen olisi oltava 
asianmukaisia ja olennaisia ja 
mahdollisimman vähäisiä niiden
käsittelyn tarkoituksiin nähden. Kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettava 
sen varmistamiseksi, että virheelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan.

Or. en

Tarkistus 190
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Vaikka kaksi tarkoitusta liittyisi 
rikosten torjumiseen, tutkimiseen, 
selvittämiseen ja syytteeseenpanoon tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoon, tämä ei vielä 
välttämättä merkitse näiden tarkoitusten 
yhteensopivuutta. Esimerkiksi rikoksen 
uhria koskevia tietoja ei pitäisi käyttää, 
kun tutkitaan asiaan liittymättömiä 
rikoksia, joihin uhri mahdollisesti on 
syyllistynyt. Tietyissä tapauksissa olisi 
kuitenkin oltava mahdollista käsitellä 
tietoja yhteensopimattomia tarkoituksia 
varten, jos se on välttämätöntä 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi, rekisteröidyn tai toisen 
henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi tai jäsenvaltion yleiseen 
turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja 
vakavan uhkan estämiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi voitava 
antaa kansallisia säännöksiä näistä 
ehdottoman välttämättömissä tapauksissa 
sovellettavista poikkeuksista. Tällaisten 
kansallisten säännösten olisi sisällettävä 
vaatimus yksittäistapausten arvioinneista, 
joissa otettaisiin huomioon kaikki 
tapaukseen vaikuttavat seikat ja 
annettaisiin asianmukaiset takeet, kuten 
oikeusviranomaisen lupa.

Or. en

Tarkistus 191
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus seuraa 5 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 192
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuomittujen tuttavia ja kumppaneita.

Or. en

Tarkistus 193
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen 
yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla 
suoritettavalle henkilötietojen käsittelylle 
on ominaista, että käsiteltävät henkilötiedot 
koskevat eri ryhmiin kuuluvia 
rekisteröityjä. Sen vuoksi olisi pyrittävä 
erottamaan selvästi toisistaan 
henkilötiedot, jotka koskevat eri ryhmiin 
kuuluvia rekisteröityjä, kuten rikoksesta 
epäiltyjä, rikoksesta tuomittuja, rikoksen 
uhreja ja kolmansia osapuolia, kuten 
todistajia, henkilöitä, joilla on tärkeitä 
tietoja, sekä rikoksesta epäiltyjen ja 
tuomittujen tuttavia ja kumppaneita. 
Jäsenvaltioiden on laadittava tämän 
ryhmittelyn seurauksia koskevat 
erityissäännöt ottaen huomioon eri 
tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään, 
ja antaen erityistakeet henkilöille, jotka 
eivät ole rikoksesta epäiltyjä tai 
tuomittuja.

Or. en

Perustelu

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
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more easily than for witnesses, for example.

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

Tarkistus 194
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus seuraa 5 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 195
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Henkilötiedot olisi eriteltävä myös 
tarkkuutensa ja luotettavuutensa mukaan. 
Tosiasiat olisi erotettava henkilökohtaisista 
arvioista, jotta voidaan varmistaa toisaalta 
yksilöiden suojelu ja toisaalta 
toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien 
tietojen laatu ja luotettavuus.
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Or. en

Tarkistus 196
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Henkilötiedot olisi eriteltävä myös 
tarkkuutensa ja luotettavuutensa mukaan. 
Tosiasiat olisi erotettava henkilökohtaisista 
arvioista, jotta voidaan varmistaa toisaalta 
yksilöiden suojelu ja toisaalta 
toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien 
tietojen laatu ja luotettavuus. 
Vastaanottajalle olisi ilmoitettava, jos 
tietoja on siirretty lainvastaisesti tai jos 
siirretyt tiedot ovat virheellisiä. 
Vastaanottajan on oikaistava tiedot 
viipymättä.

Or. en

Perustelu

Velvoitteen tietojen erittelystä luotettavuutensa mukaan olisi oltava ehdoton.

Tarkistus 197
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen on oltava välttämätöntä 
rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen 
noudattamiseksi, toimivaltaisen 
viranomaisen kansalliseen lainsäädäntöön 
perustuvan, yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi, rekisteröidyn tai toisen 
henkilön elintärkeiden etujen 

(25) Jotta henkilötietojen käsittely olisi 
lainmukaista, sen on oltava välttämätöntä 
toimivaltaisen viranomaisen kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuvan, yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi. 
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suojaamiseksi tai yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
torjumiseksi.

Or. en

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta olisi muutettava 7 artiklaan esitettyjä muutoksia vastaavasti, 
jotta siitä kävisi selvästi ilmi, että kaikki muut käsittelyn perusteet olisi katsottava 
poikkeuksiksi.

Tarkistus 198
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Suostumuksen olisi oltava 
rekisteröidyn vapaaehtoinen, 
tapauskohtainen, tietoinen ja 
yksiselitteinen lausuma, jolla 
varmistetaan, että hän on tietoinen siitä, 
että hän on antamassa suostumusta 
henkilötietojen käsittelyyn. 
Suostumukseksi ei katsota hiljaista 
suostumusta, johon ei liity kyseisen 
henkilön toimia. Suostumuksen olisi 
katettava kaikki käsittelytoimet, jotka 
toteutetaan samaa tarkoitusta tai samoja 
tarkoituksia varten.

Or. de

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale liittyy suostumuksen sisällyttämiseen 7 artiklaan.

Tarkistus 199
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Yksittäisissä poikkeustapauksissa ja 
lainsäädännön perusteella henkilötietojen 
käsittely voidaan sallia muitakin 
tarkoituksia varten, jos se on 
välttämätöntä rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 200
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Henkilötietoja, jotka ovat erityisen 
arkaluonteisia perusoikeuksien tai 
yksityisyyden kannalta, on suojeltava 
erityisen tarkasti. Näitä ovat esimerkiksi 
geneettiset tiedot. Tällaisia tietoja olisi 
voitava käsitellä vain, jos käsittelyyn on 
erikseen lupa sellaisen lain nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, tai jos käsittely on tarpeen 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai jos 
käsittely koskee tietoja, jotka rekisteröity 
on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.

(26) Henkilötietoja, jotka ovat erityisen 
arkaluonteisia perusoikeuksien tai 
yksityisyyden kannalta, on suojeltava 
erityisen tarkasti. Tällaisia tietoja olisi 
voitava käsitellä vain, jos käsittelyyn on 
erikseen lupa sellaisen lain nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, tai jos käsittely on tarpeen 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai jos 
käsittely koskee tietoja, jotka rekisteröity 
on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.

Or. de
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Tarkistus 201
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Henkilötietoja, jotka ovat erityisen 
arkaluonteisia perusoikeuksien tai 
yksityisyyden kannalta, on suojeltava 
erityisen tarkasti. Näitä ovat esimerkiksi 
geneettiset tiedot. Tällaisia tietoja olisi 
voitava käsitellä vain, jos käsittelyyn on 
erikseen lupa sellaisen lain nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, tai jos käsittely on tarpeen 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai jos 
käsittely koskee tietoja, jotka rekisteröity 
on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.

(26) Henkilötietoja, jotka ovat erityisen 
arkaluonteisia perusoikeuksien tai 
yksityisyyden kannalta, on suojeltava 
erityisen tarkasti. Näitä ovat esimerkiksi 
geneettiset tiedot. Tällaisia tietoja olisi 
voitava käsitellä vain, jos käsittelyyn on 
erikseen lupa sellaisen lain nojalla, jossa 
säädetään asianmukaisista toimenpiteistä 
rekisteröidyn perusoikeuksien ja
oikeutettujen etujen suojaamiseksi, tai jos 
käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen 
luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi tai jos käsittely koskee 
tietoja, jotka rekisteröity on 
nimenomaisesti saattanut julkisiksi.

Or. en

Tarkistus 202
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Lasten henkilötietojen suojaaminen 
on erityisen tärkeää, koska he saattavat 
olla vähemmän tietoisia henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvistä riskeistä, 
seurauksista, takeista ja oikeuksista. 
Henkilön määrittelyssä lapseksi olisi 
käytettävä määritelmää, joka sisältyy 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimukseen lapsen oikeuksista. 
Lasten erityisyys olisi otettava huomioon 
muun muassa tietojen käsittelyn 
suojatoimissa. Erityisesti olisi 
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kiinnitettävä huomiota lasten 
tunnistetietojen tarkkuuteen, niiden 
luotettavuuden säilymiseen ajan kuluessa 
ja niiden säilytysaikaan. 

Or. fr

Perustelu

Toisin kuin asetusehdotuksessa direktiiviehdotuksessa viitataan tuskin ollenkaan lapsiin.
Tämän tarkistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa direktiiviä asetuksen suhteen. On myös 
otettava huomioon, että monet lapsiin liittyvät tiedot, kuten heidän kasvonpiirteensä ja 
sormenjälkensä, muuttuvat todennäköisesti ajan mittaan.

Tarkistus 203
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta
ainoastaan automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan
toimenpiteen kohteeksi, jos toimenpiteellä 
on henkilön kannalta kielteinen 
oikeusvaikutus, ellei toimenpide ole 
erikseen sallittu laissa ja ellei asiassa 
sovelleta asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta sellaisen
toimenpiteen kohteeksi, joka perustuu 
osittain tai täysin automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn, jos toimenpiteellä on 
henkilön kannalta kielteinen 
oikeusvaikutus tai jos se vaikuttaa häneen 
merkittävällä tavalla, ellei toimenpide ole 
erikseen sallittu laissa ja ellei asiassa 
sovelleta asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 204
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta 
ainoastaan automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan 
toimenpiteen kohteeksi, jos toimenpiteellä 
on henkilön kannalta kielteinen 
oikeusvaikutus, ellei toimenpide ole 
erikseen sallittu laissa ja ellei asiassa 
sovelleta asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta osittain 
tai yksinomaan automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan 
toimenpiteen kohteeksi, jos toimenpiteellä 
on henkilön kannalta kielteinen 
oikeusvaikutus tai jos se vaikuttaa häneen 
merkittävällä tavalla, ellei toimenpide ole 
erikseen sallittu laissa ja ellei asiassa 
sovelleta asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 205
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta 
ainoastaan automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan 
toimenpiteen kohteeksi, jos toimenpiteellä
on henkilön kannalta kielteinen 
oikeusvaikutus, ellei toimenpide ole 
erikseen sallittu laissa ja ellei asiassa 
sovelleta asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta 
profilointiin perustuvan toimenpiteen 
kohteeksi. Olisi kiellettävä tietojen 
käsittely, jolla on henkilön kannalta 
kielteinen oikeusvaikutus tai joka muutoin 
vaikuttaa häneen, ellei käsittely ole 
ehdottoman välttämätöntä 
demokraattisessa yhteiskunnassa ja 
oikeasuhteista oikeutettuun tarkoitukseen 
nähden, ellei käsittely ole erikseen sallittu 
laissa ja ellei asiassa sovelleta 
asianmukaisia toimia rekisteröidyn 
perusoikeuksien ja oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi, mukaan lukien oikeus 
saada merkityksellistä tietoa 
profiloinnissa sovelletusta logiikasta. 
Tällaiseen profilointiin ei saisi missään 
olosuhteissa sisältyä erityisiä tietoryhmiä 
eikä se saisi tuottaa tällaisia tietoryhmiä 
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tai syrjiä ketään niiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 206
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta 
ainoastaan automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan 
toimenpiteen kohteeksi, jos toimenpiteellä 
on henkilön kannalta kielteinen 
oikeusvaikutus, ellei toimenpide ole 
erikseen sallittu laissa ja ellei asiassa 
sovelleta asianmukaisia toimia 
rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

(27) Jokaisella luonnollisella henkilöllä 
olisi oltava oikeus olla joutumatta 
ainoastaan automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan 
toimenpiteen kohteeksi, jos toimenpiteellä 
on henkilön kannalta kielteinen vaikutus, 
ellei toimenpide ole erikseen sallittu laissa 
ja ellei asiassa sovelleta asianmukaisia 
toimia rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
suojaamiseksi.

Or. en

Perustelu

(Ks. 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto; Jan Philipp Albrechtin esittämä tarkistus).

Tarkistus 207
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä.

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä. Tiedot on sovitettava 
rekisteröityjen mukaan käyttäen 
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tarvittaessa yksinkertaista kieltä ja/tai 
vieraita kieliä.

Or. en

Tarkistus 208
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä.

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Or. en

Tarkistus 209
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä.

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä. Kun rekisteröity on lapsi, 
annettavan tiedon olisi oltava hänelle 
ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi 
voidaan antaa henkilökohtaista ohjausta.

Or. fr
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Tarkistus 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä.

(28) Jotta rekisteröidyt voisivat käyttää 
oikeuksiaan, kaikkien rekisteröidyille 
tarkoitettujen tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja ymmärrettävissä, ja ne olisi 
ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella 
kielellä. Erityisesti jos rekisteröity on 
lapsi, tiedot olisi esitettävä lapsille 
soveltuvalla tavalla. 

Or. en

Tarkistus 211
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
periaatteen mukaisesti rekisteröidyille 
olisi ilmoitettava erityisesti tietojen 
käsittelystä ja sen tarkoituksista, tietojen 
säilytysajasta, tiedonsaantioikeudesta, 
oikeudesta pyytää tietojen oikaisemista tai 
poistamista sekä valitusoikeudesta. Jos 
tietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle olisi 
lisäksi ilmoitettava, onko hänen pakko 
toimittaa tiedot, sekä kieltäytymisen 
seurauksista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus seuraa 11 artiklaan tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 212
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
periaatteen mukaisesti rekisteröidyille olisi 
ilmoitettava erityisesti tietojen käsittelystä 
ja sen tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta pyytää 
tietojen oikaisemista tai poistamista sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

(30) Asianmukaisen ja avoimen 
tietojenkäsittelyn periaatteen mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
tietojen käsittelystä ja sen tarkoituksista, 
käsittelyn oikeudellisista perusteista,
tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta pyytää 
tietojen oikaisemista tai poistamista sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Or. en

Tarkistus 213
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
periaatteen mukaisesti rekisteröidyille olisi 
ilmoitettava erityisesti tietojen käsittelystä 
ja sen tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta pyytää 
tietojen oikaisemista tai poistamista sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

(30) Asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
periaatteen mukaisesti rekisteröidylle olisi 
ilmoitettava avoimesti erityisesti tietojen 
käsittelystä ja sen tarkoituksista, käsittelyn 
oikeudellisista perusteista, tietojen 
säilytysajasta, tiedonsaantioikeudesta, 
oikeudesta pyytää tietojen oikaisemista tai 
poistamista sekä valitusoikeudesta. Jos 
tietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle olisi 
lisäksi ilmoitettava, onko hänen pakko 
toimittaa tiedot, sekä kieltäytymisen 
seurauksista.

Or. en



PE506.127v01-00 30/147 AM\928472FI.doc

FI

Tarkistus 214
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
periaatteen mukaisesti rekisteröidyille olisi 
ilmoitettava erityisesti tietojen käsittelystä 
ja sen tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta pyytää 
tietojen oikaisemista tai poistamista sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

(30) Asianmukaisen ja avoimen
tietojenkäsittelyn periaatteen mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
tietojen käsittelystä ja sen tarkoituksista, 
tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta pyytää 
tietojen oikaisemista tai poistamista sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Or. en

Tarkistus 215
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asianmukaisen tietojenkäsittelyn 
periaatteen mukaisesti rekisteröidyille olisi 
ilmoitettava erityisesti tietojen käsittelystä 
ja sen tarkoituksista, tietojen säilytysajasta, 
tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta pyytää 
tietojen oikaisemista tai poistamista sekä 
valitusoikeudesta. Jos tietoja kerätään 
rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

(30) Asianmukaisen ja avoimen
tietojenkäsittelyn periaatteen mukaisesti 
rekisteröidylle olisi ilmoitettava erityisesti 
tietojen käsittelystä ja sen oikeudellisista 
perusteista ja tarkoituksista, tietojen 
säilytysajasta, tiedonsaantioikeudesta, 
oikeudesta pyytää tietojen oikaisemista tai 
poistamista sekä valitusoikeudesta. Lisäksi 
rekisteröidyille on ilmoitettava 
mahdollisesta profiloinnista ja sen 
tarkoitetuista seurauksista. Jos tietoja 
kerätään rekisteröidyltä, tälle olisi lisäksi 
ilmoitettava, onko hänen pakko toimittaa 
tiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.
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Or. en

Perustelu

Rekisteröidyille on ilmoitettava heidän henkilötietojensa keräämisen oikeudellisista 
perusteista. Näin varmistetaan myös, että rekisterinpitäjä on tietoja kerätessään aina 
tietoinen toimintansa oikeudellisista perusteista. Mahdollisesta profiloinnista on ilmoitettava.

Tarkistus 216
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja heistä on kerätty, 
sekä mahdollisuus käyttää tätä oikeutta 
vaivattomasti voidakseen valvoa ja 
tarkistaa käsittelyn lainmukaisuuden. 
Kaikilla rekisteröidyillä olisi sen vuoksi 
oltava oikeus saada tietää erityisesti 
tietojen käsittelyn tarkoituksesta, käsittelyn 
kestosta ja tietojen vastaanottajista, myös 
kolmansissa maissa. Rekisteröityjen olisi 
voitava saada kopio niistä 
henkilötiedoistaan, joita käsitellään.

(32) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
tietoa siitä, mitä tietoja heistä on kerätty, 
sekä mahdollisuus käyttää tätä oikeutta 
vaivattomasti voidakseen valvoa ja 
tarkistaa käsittelyn lainmukaisuuden. 
Kaikilla rekisteröidyillä olisi sen vuoksi 
oltava oikeus saada tietää 
mahdollisuuksien mukaan etukäteen 
erityisesti tietojen käsittelyn tarkoituksesta, 
käsittelyn kestosta ja tietojen 
vastaanottajista, myös kolmansissa maissa. 
Rekisteröityjen olisi voitava saada kopio 
niistä henkilötiedoistaan, joita käsitellään.

Or. en

Tarkistus 217
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidyille 
ilmoittamista tai heidän 
tiedonsaantioikeuttaan tai poistetaan nämä 

(33) Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidyille 
ilmoittamista tai heidän 
tiedonsaantioikeuttaan siinä määrin ja niin 
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oikeudet siinä määrin ja niin kauan kuin 
tällainen osittainen tai täydellinen rajoitus 
on välttämätön ja oikeasuhteinen 
toimenpide demokraattisessa 
yhteiskunnassa ottaen asianmukaisesti 
huomioon kyseisen henkilön oikeutetut 
edut, jotta vältetään estämästä virallisia tai 
laillisia tiedusteluja, tutkimuksia tai 
menettelyjä tai tuottamasta haittaa rikosten 
torjumiselle, selvittämiselle, tutkimiselle ja 
syytteeseenpanolle tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanolle tai jotta 
voidaan suojata yleistä tai kansallista
turvallisuutta tai suojella rekisteröidyn tai 
muiden henkilöiden oikeuksia ja 
vapauksia.

kauan kuin tällainen osittainen tai 
täydellinen rajoitus on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön perusoikeudet ja oikeutetut edut, 
jotta vältetään estämästä virallisia tai 
laillisia tiedusteluja, tutkimuksia tai 
menettelyjä tai tuottamasta haittaa rikosten 
torjumiselle, selvittämiselle, tutkimiselle ja 
syytteeseenpanolle tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanolle tai jotta 
voidaan suojata yleistä turvallisuutta tai 
suojella rekisteröidyn tai muiden 
henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

Or. en

Tarkistus 218
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidyille 
ilmoittamista tai heidän 
tiedonsaantioikeuttaan tai poistetaan nämä 
oikeudet siinä määrin ja niin kauan kuin 
tällainen osittainen tai täydellinen rajoitus 
on välttämätön ja oikeasuhteinen 
toimenpide demokraattisessa 
yhteiskunnassa ottaen asianmukaisesti 
huomioon kyseisen henkilön oikeutetut 
edut, jotta vältetään estämästä virallisia tai 
laillisia tiedusteluja, tutkimuksia tai 
menettelyjä tai tuottamasta haittaa rikosten 
torjumiselle, selvittämiselle, tutkimiselle ja 
syytteeseenpanolle tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanolle tai jotta 
voidaan suojata yleistä tai kansallista 
turvallisuutta tai suojella rekisteröidyn tai 

(33) Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidyille 
ilmoittamista tai heidän 
tiedonsaantioikeuttaan siinä määrin ja niin 
kauan kuin tällainen osittainen tai 
täydellinen rajoitus on ehdottoman 
välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön perusoikeudet ja oikeutetut edut, 
jotta vältetään estämästä virallisia tai 
laillisia tiedusteluja, tutkimuksia tai 
menettelyjä tai tuottamasta haittaa rikosten 
torjumiselle, selvittämiselle, tutkimiselle ja 
syytteeseenpanolle tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanolle tai jotta 
voidaan suojata yleistä tai kansallista 
turvallisuutta tai suojella rekisteröidyn tai 
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muiden henkilöiden oikeuksia ja 
vapauksia.

muiden henkilöiden oikeuksia ja 
vapauksia.

Or. en

Perustelu

Selkeytetään tiedonsaantioikeuden rajoituksia. (Ks. 11 artiklan 4 kohdan johdantokappaleen 
sanamuoto). 

Tarkistus 219
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus pyytää tietojen 
poistamista, jos tietojen käsittely ei vastaa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
perusperiaatteita. Jos henkilötietoja 
käsitellään rikostutkinnan ja -
oikeudenkäynnin yhteydessä, tietojen 
oikaiseminen, rekisteröidylle 
ilmoittaminen, tiedonsaanti, tietojen 
poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen 
voidaan toteuttaa oikeudenkäyntiä 
koskevien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti.

(36) Jokaisella olisi oltava oikeus saada 
itseään koskevat virheelliset henkilötiedot 
oikaistuiksi ja oikeus pyytää tietojen 
poistamista, jos tietojen käsittely ei vastaa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
periaatteita. Jos henkilötietoja käsitellään 
rikostutkinnan ja -oikeudenkäynnin 
yhteydessä, tietojen oikaiseminen, 
rekisteröidylle ilmoittaminen, tiedonsaanti, 
tietojen poistaminen tai käsittelyn 
rajoittaminen voidaan toteuttaa 
oikeudenkäyntiä koskevien kansallisten 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 220
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Rekisteröidyn oikeuksien ja (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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vapauksien suojaaminen henkilötietojen 
käsittelyssä edellyttää asianmukaisten 
teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden 
toteuttamista, jotta voidaan varmistaa 
direktiivin vaatimusten noudattaminen. 
Varmistaakseen, että direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä on noudatettu, 
rekisterinpitäjän olisi hyväksyttävä 
toimintamenetelmät ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotka vastaavat 
erityisesti sisäänrakennetun tietosuojan ja 
oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. 

versioon.)

Or. pt

Tarkistus 221
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien suojelun sekä 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 
käsittelijöiden vastuun ja 
vastuuvelvollisuuden takia on direktiivissä 
säädetyt tehtävät jaettava selkeästi, myös 
silloin kun rekisterinpitäjä määrittää 
käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja 
keinot yhdessä muiden rekisterinpitäjien 
kanssa tai kun käsittely suoritetaan 
rekisterinpitäjän puolesta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus seuraa 20 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 222
Sophia in ’t Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän olisi tehtävä 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, 
jos käsittelytoimiin todennäköisesti liittyy 
niiden luonteen, laajuuden tai 
tarkoituksen vuoksi rekisteröityjen 
vapauksien ja oikeuksien kannalta 
erityisiä riskejä; arvioinnissa olisi 
tarkasteltava erityisesti suunniteltuja 
toimenpiteitä, takeita ja mekanismeja, 
joiden avulla varmistetaan henkilötietojen 
suoja ja osoitetaan, että tätä direktiiviä on 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 223
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Henkilötietoja olisi voitava käsitellä 
tällä arkaluonteisella alalla vasta 
tietosuojaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin jälkeen. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi ennen 
uusien henkilötietojen 
käsittelyjärjestelmien laatimista arvioitava 
suunniteltujen käsittelytoimien 
tietosuojavaikutusta. 

Or. en

Tarkistus 224
Sophia in ’t Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jotta rekisteröityjen oikeuksia ja 
vapauksia voitaisiin suojata tehokkaasti 
ennalta ehkäisevin toimin, rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän olisi eräissä 
tapauksissa kuultava valvontaviranomaista 
ennen käsittelyä.

(41) Jotta rekisteröityjen oikeuksia ja 
vapauksia voitaisiin suojata tehokkaasti 
ennalta ehkäisevin toimin, rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän olisi eräissä 
tapauksissa kuultava valvontaviranomaista 
ennen käsittelyä. Kun tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi osoittaa, että 
käsittelytoimiin liittyy todennäköisesti 
merkittäviä erityisiä riskejä rekisteröityjen 
oikeuksille ja vapauksille, 
valvontaviranomaisten olisi lisäksi 
pystyttävä estämään ennen toimien 
aloittamista riskialtis käsittely, joka ei ole 
tämän direktiivin mukainen.

Or. en

Tarkistus 225
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jotta rekisteröityjen oikeuksia ja 
vapauksia voitaisiin suojata tehokkaasti 
ennalta ehkäisevin toimin, rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän olisi eräissä 
tapauksissa kuultava valvontaviranomaista 
ennen käsittelyä.

(41) Jotta rekisteröityjen oikeuksia ja 
vapauksia voitaisiin suojata tehokkaasti 
ennalta ehkäisevin toimin, rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän olisi eräissä 
tapauksissa kuultava valvontaviranomaista 
ennen käsittelyä. Kun käsittelytoimiin 
liittyy todennäköisesti merkittäviä erityisiä 
riskejä rekisteröityjen oikeuksille ja 
vapauksille, valvontaviranomaisten olisi 
pystyttävä estämään ennen toimien 
aloittamista riskialtis käsittely, joka ei ole 
tämän direktiivin mukainen, ja tekemään 
ehdotuksia tällaisen tilanteen 
korjaamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 226
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos henkilötietoihin kohdistuvaan 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
haittaa kyseessä olevalle henkilölle, sillä se 
voi esimerkiksi vahingoittaa hänen 
mainettaan. Sen vuoksi rekisterinpitäjän 
olisi ilmoitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle 
tietoturvaloukkauksesta heti, kun se on 
tullut ilmi. Henkilöille, joiden 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen tällaiset 
tietoturvaloukkaukset voivat vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat ryhtyä 
tarvittaviin varotoimiin. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti henkilön 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen, jos 
siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

(42) Jos henkilötietoihin kohdistuvaan 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua
haittaa kyseessä olevalle henkilölle, sillä se 
voi esimerkiksi vahingoittaa hänen 
mainettaan. Sen vuoksi rekisterinpitäjän 
olisi ilmoitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle 
tietoturvaloukkauksesta heti, kun se on 
tullut ilmi. Henkilöille, joiden 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen tällaiset 
tietoturvaloukkaukset voivat vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat ryhtyä 
tarvittaviin varotoimiin. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti henkilön 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen, jos 
siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta tai 
tuottaa taloudellista tai sosiaalista 
vahinkoa henkilötietojen käsittelyn 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 227
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(42) Jos henkilötietoihin kohdistuvaan 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
haittaa kyseessä olevalle henkilölle, sillä se 
voi esimerkiksi vahingoittaa hänen 
mainettaan. Sen vuoksi rekisterinpitäjän 
olisi ilmoitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle 
tietoturvaloukkauksesta heti, kun se on 
tullut ilmi. Henkilöille, joiden 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen tällaiset 
tietoturvaloukkaukset voivat vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat ryhtyä 
tarvittaviin varotoimiin. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti henkilön 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen, jos 
siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

(42) Jos henkilötietoihin kohdistuvaan 
tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän 
tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua 
haittaa kyseessä olevalle henkilölle, sillä se 
voi esimerkiksi vahingoittaa hänen 
mainettaan. Sen vuoksi rekisterinpitäjän 
olisi ilmoitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle 
tietoturvaloukkauksesta heti, kun se on 
tullut ilmi. Henkilöille, joiden 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen tällaiset 
tietoturvaloukkaukset voivat vaikuttaa 
haitallisesti, olisi ilmoitettava asiasta ilman 
aiheetonta viivytystä, jotta he voivat ryhtyä 
tarvittaviin varotoimiin. 
Tietoturvaloukkauksen olisi katsottava 
vaikuttavan haitallisesti rekisteröidyn 
henkilötietoihin tai yksityisyyteen, jos se 
voi johtaa esimerkiksi 
henkilötietovarkauteen tai -petokseen, jos 
siitä voi aiheutua fyysistä haittaa tai 
huomattavan vakavaa nöyryytystä tai jos se 
voi vahingoittaa henkilön mainetta.

Or. en

Tarkistus 228
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Laadittaessa yksityiskohtaisia 
sääntöjä henkilötietojen 
tietoturvaloukkausten ilmoittamisen 
muodosta ja ilmoittamisessa 
sovellettavista menettelyistä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon loukkaukseen 
liittyvät seikat, kuten se, oliko 
henkilötiedot suojattu asianmukaisin 

Poistetaan.
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teknisin suojauskeinoin, mikä vähentää 
olennaisesti väärinkäytösten 
todennäköisyyttä. Tällaisissa säännöissä 
ja menettelyissä olisi myös otettava 
huomioon toimivaltaisten viranomaisten 
oikeutetut edut tapauksissa, joissa 
varhainen ilmoittaminen voisi 
tarpeettomasti haitata 
tietoturvaloukkauksen tutkimista.

Or. de

Perustelu

Tarkistus seuraa 28 ja 29 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 229
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 230
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Tietyt käsittelymuodot, kuten 
profilointi, arkaluonteisten tietojen 
käsittely, julkisten paikkojen seuranta 
(mukaan lukien videovalvonta) ja 
geneettisten ja biometristen tietojen tai 
lapsia koskevien tietojen käsittely, 
tuottavat erityisiä riskejä. Jos 
rekisterinpitäjät aikovat toteuttaa tällaisia 
käsittelytoimia, niiden olisi riskien 
huomioon ottamiseksi arvioitava 
vaikutusta perusoikeuksiin. Arvioinnissa 
olisi selvitettävä riskit ja esitettävä 
toimenpiteet niiden huomioon ottamiseksi 
erityisesti syrjinnän osalta. 
Rekisterinpitäjien olisi tässä yhteydessä 
myös pyydettävä rekisteröityjen tai näiden 
edustajien näkemyksiä.

Or. en

Tarkistus 231
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi nimitettävä henkilö, joka 
auttaa rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää valvomaan, että tämän 
direktiivin nojalla annettuja säännöksiä 
noudatetaan. Toimivaltaisen viranomaisen 
yksiköt voivat yhdessä nimittää
tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan 
on voitava täyttää velvollisuutensa ja
suorittaa tehtävänsä riippumattomasti ja 

(44) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi nimitettävä henkilö, joka 
auttaa rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijää valvomaan, että tämän 
direktiivin nojalla annettuja säännöksiä 
noudatetaan. Tietosuojavastaavan on 
voitava täyttää velvollisuutensa ja suorittaa 
tehtävänsä riippumattomasti ja tehokkaasti. 
Tämä edellyttää muun muassa sääntöjä, 
jotka koskevat eturistiriitojen välttämistä, 
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tehokkaasti. riittävien resurssien varaamista ja 
asianmukaista hallinnollista asemaa 
rekisterinpitäjien puuttumisen 
estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 232
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 233
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tietoja siirretään kolmanteen maahan 
vain, jos se on tarpeen rikosten 

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

useamman tietyn rikoksen torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi tai syytteeseen 
panemiseksi tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja jos 
rekisterinpitäjä kolmannessa maassa tai 
kansainvälisessä järjestössä on tässä 
direktiivissä tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen. Tietoja voidaan siirtää, jos 
komissio on päättänyt, että kyseinen 
kolmas maa tai kansainvälinen järjestö 
huolehtii tietosuojan riittävyydestä.
Kolmansien maiden toimivaltaisille 
viranomaisille siirrettyjä tietoja olisi 
käsiteltävä ainoastaan sitä tarkoitusta 
varten, johon ne on siirretty.

Or. en

Tarkistus 234
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Tietojen siirtäminen edelleen niiltä 
kolmansien maiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta tai kansainvälisiltä 
järjestöiltä, joille tiedot on siirretty, olisi 
sallittava ainoastaan, jos edelleen 
siirtäminen on välttämätöntä samaa 
erityistä tarkoitusta varten, johon tiedot 
alunperin siirrettiin, ja jos myös toinen 
vastaanottaja on toimivaltainen 
viranomainen. Tilanne voisi olla tällainen 
esimerkiksi silloin, kun edelleen 
siirtäminen on välttämätöntä 
alkuperäisen siirron oikeuttaneen 
rikoksen torjumista, tutkimista, 
selvittämistä tai syytteeseenpanoa varten 
tai alkuperäisen siirron oikeuttaneen 
rikoksen rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten. 
Tietojen edelleen siirtämistä ei saisi sallia 
yleisiä lainvalvontatarkoituksia varten. 
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Lisäksi alkuperäisen siirron tehneen 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
hyväksyttävä edelleen siirtäminen.

Or. en

Tarkistus 235
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(46) Komissio voi päättää koko unionin 
osalta, että eräät kolmannet maat tai tietty 
kolmannen maan alue tai tietyt 
kansainväliset järjestöt tarjoavat riittävän 
tietosuojan, jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus ja yhdenmukaisuus 
kaikkialla unionissa riittävän tietosuojan 
tarjoavien kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen osalta. Tällöin 
henkilötietoja voidaan siirtää kyseisiin 
maihin ilman erityistä lupaa.

Or. en

Tarkistus 236
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Komissio voi päättää koko unionin 
osalta, että eräät kolmannet maat tai tietty 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori tai tietyt kansainväliset järjestöt 
tarjoavat riittävän tietosuojan, jotta voidaan 
varmistaa oikeusvarmuus ja 
yhdenmukaisuus kaikkialla unionissa 

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

riittävän tietosuojan tarjoavien kolmansien 
maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
osalta. Tällöin henkilötietoja voidaan 
siirtää kyseisiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille ilman erityistä lupaa.

Or. en

Tarkistus 237
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Komission olisi myös voitava 
tunnistaa, jos jokin kolmas maa, 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori taikka kansainvälinen järjestö ei 
tarjoa riittävää tietosuojaa. Silloin 
henkilötietojen siirto kyseiseen kolmanteen 
maahan olisi kiellettävä lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa siirron perustana on 
kansainvälinen sopimus, asianmukaiset 
takeet tai poikkeus. Lisäksi olisi säädettävä 
komission ja kyseisten kolmansien maiden 
tai kansainvälisten järjestöjen välisistä 
kuulemismenettelyistä. Asiaa koskeva 
komission päätös ei kuitenkaan vaikuta 
mahdollisuuteen suorittaa siirtoja joko 
asianmukaisten takeiden tai direktiivissä 
vahvistetun poikkeuksen nojalla.

(48) Komission olisi myös voitava 
tunnistaa, jos jokin kolmas maa, 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori taikka kansainvälinen järjestö ei 
tarjoa riittävää tietosuojaa. Silloin 
henkilötietojen siirto kyseiseen kolmanteen 
maahan olisi kiellettävä lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa siirron perustana on 
kansainvälinen sopimus, joka varmistaa 
tässä direktiivissä säädetyn 
vähimmäistasoisen suojan, tai poikkeus. 
Lisäksi olisi säädettävä komission ja 
kyseisten kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välisistä 
kuulemismenettelyistä.

Or. en

Tarkistus 238
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(48) Komission olisi myös voitava 
tunnistaa, jos jokin kolmas maa, 
kolmannen maan alue tai tietojenkäsittelyn 
sektori taikka kansainvälinen järjestö ei 
tarjoa riittävää tietosuojaa. Silloin 
henkilötietojen siirto kyseiseen kolmanteen 
maahan olisi kiellettävä lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa siirron perustana on 
kansainvälinen sopimus, asianmukaiset 
takeet tai poikkeus. Lisäksi olisi säädettävä 
komission ja kyseisten kolmansien maiden 
tai kansainvälisten järjestöjen välisistä 
kuulemismenettelyistä. Asiaa koskeva 
komission päätös ei kuitenkaan vaikuta 
mahdollisuuteen suorittaa siirtoja joko 
asianmukaisten takeiden tai direktiivissä 
vahvistetun poikkeuksen nojalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 239
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Siirrot, jotka eivät perustu tietosuojan 
riittävyyttä koskevaan päätökseen, olisi 
sallittava vain, jos oikeudellisesti sitovassa 
välineessä on annettu asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja, 
tai jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä on arvioinut kaikkia 
tiedonsiirtoon tai siirtojen sarjaan liittyviä 
seikkoja ja katsoo arvionsa perusteella, 
että henkilötietojen suojasta on olemassa 
asianmukaiset takeet. Jos siirron 
sallimiselle ei ole perusteita, olisi voitava 
soveltaa poikkeusta, jos se on tarpeen 
rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai 

(49) Siirrot, jotka eivät perustu tietosuojan 
riittävyyttä koskevaan päätökseen, olisi 
sallittava vain, jos oikeudellisesti sitovassa 
välineessä on annettu asianmukaiset takeet, 
joilla varmistetaan henkilötietojen suoja.
Jos siirron sallimiselle ei ole perusteita, 
olisi voitava soveltaa poikkeusta, jos se on 
tarpeen rekisteröidyn tai toisen
luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi tai rekisteröidyn 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötiedot siirtävän jäsenvaltion laissa 
niin säädetään, tai jos se on tarpeen 
jäsenvaltion tai kolmannen maan yleiseen 
turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja 
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rekisteröidyn oikeutettujen etujen 
turvaamiseksi, jos henkilötiedot siirtävän 
jäsenvaltion laissa niin säädetään, tai jos se 
on tarpeen jäsenvaltion tai kolmannen 
maan yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi, 
tai yksittäistapauksissa rikosten 
torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi, tai 
yksittäistapauksissa oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.

vakavan uhkan estämiseksi, tai 
yksittäistapauksissa tiettyjen rikosten 
torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi 
tai syytteeseen panemiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi, tai 
yksittäistapauksissa oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. Jos komission 
tietosuojan riittävyydestä tekemä päätös 
on kielteinen, poikkeusten käyttö olisi 
rajoitettava tapauksiin, joissa siirto on 
välttämätön rekisteröidyn tai toisen 
henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi tai jos se on tarpeen 
jäsenvaltion tai kolmannen maan yleiseen 
turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja 
vakavan uhkan estämiseksi. Näitä 
poikkeuksia olisi aina tulkittava suppeasti. 
Poikkeuksilla ei etenkään saisi sallia 
toistuvia, laajoja tai rakenteellisia siirtoja. 
Myös yksittäistapauksissa siirrettävien 
tietojen määrä olisi rajattava sen mukaan, 
mikä on ehdottoman välttämätöntä. 
Poikkeukseen perustuva tietojen siirto 
olisi lisäksi kaikin puolin dokumentoitava. 
Nämä asiakirjat olisi pyynnöstä annettava 
valvontaviranomaisten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 240
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Valvontaviranomaisen jäseniin 
sovellettavat yleiset edellytykset olisi 
vahvistettava kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä. Erityisesti olisi 
säädettävä, että joko jäsenvaltion 
parlamentin tai hallituksen on nimitettävä 
kyseiset jäsenet. Lisäksi olisi vahvistettava 

(54) Valvontaviranomaisen jäseniin 
sovellettavat yleiset edellytykset olisi 
vahvistettava kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä. Erityisesti olisi 
säädettävä, että jäsenvaltion parlamentin on 
nimitettävä kyseiset jäsenet. Lisäksi olisi 
vahvistettava säännöt jäsenten 
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säännöt jäsenten henkilökohtaisesta 
pätevyydestä ja asemasta.

henkilökohtaisesta pätevyydestä ja 
asemasta.

Or. en

Tarkistus 241
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 242
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Direktiivin johdonmukaisen 
seurannan ja täytäntöönpanon 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa 
valvontaviranomaisilla olisi oltava samat 
tehtävät ja valtuudet kaikissa 

Poistetaan.
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jäsenvaltioissa, mukaan lukien 
tutkintavaltuudet, valtuudet toteuttaa 
oikeudellisesti sitovia toimia, tehdä 
päätöksiä ja määrätä seuraamuksia, 
erityisesti silloin kun yksilöt tekevät 
valituksia, ja valtuudet panna vireille 
oikeudellisia menettelyjä.

Or. de

Tarkistus 243
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä ja otettava tutkittavaksi 
rekisteröityjen tekemiä valituksia. Valitus 
olisi tutkittava siinä määrin kuin kussakin 
tapauksessa on asiamukaista, ja ratkaisu 
olisi voitava saattaa tuomioistuimen 
tutkittavaksi. Valvontaviranomaisen olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle valituksen 
käsittelyn etenemisestä ja valitusta 
koskevasta ratkaisustaan kohtuullisen ajan 
kuluessa. Jos asiassa tarvitaan 
lisätutkimuksia tai koordinointia toisen 
valvontaviranomaisen kanssa, tästä olisi 
ilmoitettava rekisteröidylle.

(57) Kaikkien valvontaviranomaisten olisi 
käsiteltävä ja otettava tutkittavaksi 
rekisteröityjen tekemiä valituksia. 
Valvontaviranomaisen olisi ilmoitettava 
rekisteröidylle valituksen käsittelyn 
etenemisestä ja valitusta koskevasta 
ratkaisustaan kohtuullisen ajan kuluessa. 
Jos asiassa tarvitaan lisätutkimuksia tai 
koordinointia toisen valvontaviranomaisen 
kanssa, tästä olisi ilmoitettava 
rekisteröidylle.

Or. de

Perustelu

Seuraa 50 artiklassa olevan järjestöjen ja tietosuojaviranomaisten valitusoikeuden 
poistamisesta.

Tarkistus 244
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Kaikilla elimillä, järjestöillä ja 
yhdistyksillä, jotka pyrkivät suojelemaan 
rekisteröityjen oikeuksia ja etuja heidän 
henkilötietojensa suojaamiseksi ja jotka 
on perustettu jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, olisi oltava oikeus tehdä 
valitus tai soveltaa oikeussuojakeinoja 
rekisteröidyn puolesta, jos rekisteröity on 
ne asianmukaisesti valtuuttanut, tai jos 
kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Seuraa 50 artiklassa olevan järjestöjen ja tietosuojaviranomaisten valitusoikeuden 
poistamisesta.

Tarkistus 245
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Kaikilla elimillä, järjestöillä ja 
yhdistyksillä, jotka pyrkivät suojelemaan 
rekisteröityjen oikeuksia ja etuja heidän 
henkilötietojensa suojaamiseksi ja jotka 
on perustettu jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, olisi oltava oikeus tehdä valitus 
tai soveltaa oikeussuojakeinoja 
rekisteröidyn puolesta, jos rekisteröity on 
ne asianmukaisesti valtuuttanut, tai jos 
kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus, tehdä oma valitus 
rekisteröidyn valituksesta riippumatta.

(61) Kaikilla elimillä, järjestöillä ja 
yhdistyksillä, jotka pyrkivät suojelemaan 
luonnollisten henkilöiden oikeuksia ja 
etuja ja jotka on perustettu jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, olisi oltava 
oikeus tehdä valitus tai soveltaa 
oikeussuojakeinoja rekisteröidyn puolesta 
tai tehdä oma valitus rekisteröidyn 
valituksesta riippumatta, jos ne katsovat, 
että kyseessä on henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus tai että rekisterinpitäjä 
ei ole noudattanut sisäänrakennetun 
tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan 
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periaatteita.

Or. en

Tarkistus 246
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilölle 
laittoman tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot, mutta 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen 
käsittelijä voidaan vapauttaa vastuusta, jos 
voidaan osoittaa, ettei rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä ole vastuussa 
vahingosta, erityisesti, jos rekisteröidyn 
voidaan osoittaa tehneen virheen tai jos 
kyseessä on ylivoimainen este.

(64) Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän olisi korvattava yksilölle 
laittoman tietojenkäsittelyn vuoksi 
mahdollisesti aiheutuneet rahalliset tai 
muut vahingot, mutta rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä voidaan 
vapauttaa vastuusta ainoastaan, jos 
voidaan osoittaa, ettei rekisterinpitäjä tai 
henkilötietojen käsittelijä ole vastuussa 
vahingosta, erityisesti, jos rekisteröidyn 
voidaan osoittaa tehneen virheen tai jos 
kyseessä on ylivoimainen este.

Or. en

Tarkistus 247
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(65 a) Henkilötietojen siirtäminen muille 
viranomaisille tai yksityisille osapuolille 
unionissa on kiellettyä, paitsi jos siirto on 
lainmukainen ja vastaanottaja on 
sijoittautunut jäsenvaltioon eikä mikään 
rekisteröidyn oikeutettu erityinen etu estä 
siirtoa ja jos siirto on erityistapauksessa 
välttämätön tiedot siirtävälle 
rekisterinpitäjälle joko sille lailla 
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määrätyn tehtävän toteuttamiseksi tai 
yleistä turvallisuutta koskevan välittömän 
ja vakavan vaaran torjumiseksi tai 
yksilöiden oikeuksiin kohdistuvien 
vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi. 
Rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava 
vastaanottajalle käsittelyn tarkoituksesta. 
Vastaanottajalle olisi myös ilmoitettava 
käsittelyn rajoituksista ja olisi 
varmistettava, että niitä noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 248
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(65 a) Henkilötietojen siirtäminen muille 
viranomaisille tai yksityisille osapuolille 
unionissa on kiellettyä, paitsi jos kyseessä 
on yleistä turvallisuutta koskevan 
välittömän ja vakavan vaaran torjuminen 
tai yksilöiden oikeuksiin kohdistuvien 
vakavien vahinkojen ehkäiseminen. 
Rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava 
vastaanottajalle käsittelyn tarkoituksesta. 
Vastaanottajalle olisi myös ilmoitettava 
käsittelyn rajoituksista ja olisi 
varmistettava, että niitä noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 249
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 66 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(66) Jotta voidaan saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitteet eli suojata 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia 
ja –vapauksia ja erityisesti heidän 
oikeuttaan henkilötietojen suojaan sekä 
varmistaa henkilötietojen vaihtaminen 
unionin toimivaltaisten viranomaisten 
kesken, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. 
Delegoituja säädöksiä olisi erityisesti 
annettava niiden ilmoitusten osalta, joita 
valvontaviranomaiselle on annettava 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 250
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen 
täytäntöönpano rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden suorittaman 
dokumentoinnin, käsittelyn 
turvallisuuden ja erityisesti 
salausstandardien, henkilötietojen 

Poistetaan.
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tietoturvaloukkauksista 
valvontaviranomaiselle ilmoittamisen
sekä kolmannen maan, kolmannen maan 
alueen tai tietojenkäsittelyn sektorin 
taikka kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan riittävyyden osalta, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 251
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Silloin kun hyväksytään toimenpiteitä, 
jotka koskevat rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden suorittamaa 
dokumentointia, käsittelyn turvallisuutta, 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 
ilmoittamista valvontaviranomaiselle sekä 
kolmannen maan, kolmannen maan alueen 
tai tietojenkäsittelyn sektorin taikka 
kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan riittävyyttä, olisi sovellettava 
tarkastelumenettelyä, sillä nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia.

(68) Silloin kun hyväksytään toimenpiteitä, 
jotka koskevat rekisterinpitäjien ja 
henkilötietojen käsittelijöiden suorittamaa 
dokumentointia, käsittelyn turvallisuutta 
sekä kolmannen maan, kolmannen maan 
alueen tai tietojenkäsittelyn sektorin taikka 
kansainvälisen järjestön tarjoaman 
tietosuojan riittävyyttä, olisi sovellettava 
tarkastelumenettelyä, sillä nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia.

Or. de

Tarkistus 252
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, joita ovat luonnollisten 
henkilöiden perusoikeuksien ja -
vapauksien ja erityisesti henkilötietojen 
suojaa koskevan oikeuden suojeleminen 
sekä unionin toimivaltaisten 
viranomaisten välisen henkilötietojen 
vaihtamisen varmistaminen, vaan ne 
voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei mennä pidemmälle kuin 
tämän tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 253
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Tämä ei vaikuta erityisiin 
säännöksiin, jotka koskevat 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten ja 
jotka sisältyvät ennen direktiivin 
hyväksymispäivää annettuihin unionin 
säädöksiin, joilla säännellään 

Poistetaan.
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henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden 
kesken tai jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten pääsyä perussopimusten 
mukaisesti perustettuihin järjestelmiin. 
Komission olisi arvioitava tämän 
direktiivin ja niiden ennen direktiivin 
hyväksymispäivää annettujen säädösten 
suhdetta, joilla säännellään 
henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioiden 
kesken tai jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten pääsyä perussopimusten 
mukaisesti perustettuihin järjestelmiin, 
päättääkseen, olisiko näitä erityisiä 
säännöksiä yhdenmukaistettava tämän 
direktiivin säännösten kanssa.

Or. de

Tarkistus 254
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 255
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

suojelun varmistamiseksi unionissa olisi 
unionin tai jäsenvaltioiden ennen 
direktiivin voimaantuloa tekemiä 
kansainvälisiä sopimuksia muutettava 
vastaamaan direktiiviä.

Or. en

Tarkistus 256
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
yksilöiden suojelulle toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä yleiseen 
turvallisuuden kohdistuvalta uhalta 
suojaamista tai sen torjuntaa, 
mahdollisen syytteeseenpanon 
valmistelua, rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 257
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden 
on:

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

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitteena pitäisi olla unionin laajuisten vähimmäisvaatimusten määritteleminen 
eikä nykyisten kansallisten sääntöjen korvaaminen. Siksi jäsenvaltioille on nimenomaisesti 
sallittava tiukemman sääntelyn käyttöönotto.

Tarkistus 258
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden 
on:

2. Tämän direktiivin 
vähimmäisvaatimukset eivät estä 
jäsenvaltioita säilyttämästä tai ottamasta 
käyttöön henkilötietojen suojaa koskevia 
määräyksiä, joilla varmistetaan suojan 
korkeampi taso. Direktiivin mukaisesti 
jäsenvaltioiden on vähintään:

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena pitäisi olla unionin laajuisten vähimmäisvaatimusten määritteleminen 
eikä nykyisten kansallisten sääntöjen korvaaminen. Siksi jäsenvaltioille on nimenomaisesti 
sallittava tiukemman sääntelyn käyttöönotto. Viittaus oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausuntoluonnokseen.
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Tarkistus 259
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suojeltava luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti 
heidän oikeuttaan henkilötietojen 
suojaan; sekä

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 260
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suojeltava luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti 
heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan; 
sekä

a) suojeltava luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti 
heidän oikeuttaan henkilötietojen ja 
yksityisyyden suojaan; sekä

Or. pt

Tarkistus 261
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suojeltava luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti 
heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan; 
sekä

a) suojeltava luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti 
heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan 
ja torjuttava sukupuoleen, rotuun, 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, 
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sairauteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä; sekä

Or. pt

Tarkistus 262
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 263
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistettava, että toimivaltaisten 
viranomaisten välistä henkilötietojen 
vaihtoa unionin sisällä ei rajoiteta eikä 
kielletä syistä, jotka liittyvät yksilöiden 
suojeluun henkilötietojen käsittelyssä, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan mukaisen tietojen 
vapaan liikkuvuuden mukaisesti. Tietojen 
vapaata liikkuvuutta ei sovelleta 
jäsenvaltioihin, jotka eivät sitoudu tähän 
säädökseen.

Or. pt
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Tarkistus 264
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistettava, että toimivaltaisten 
viranomaisten välistä henkilötietojen 
vaihtoa unionin sisällä ei rajoiteta eikä 
kielletä a alakohdassa tarkoitetuista
suojeluun liittyvistä syistä.

Or. pt

Tarkistus 265
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä direktiiviä sovelletaan osittain tai 
kokonaan automatisoituun henkilötietojen 
käsittelyyn sekä sellaisten henkilötietojen 
manuaaliseen käsittelyyn, jotka 
muodostavat rekisterin osan tai joiden on 
tarkoitus muodostaa rekisterin osa.
Direktiiviä ei sovelleta, jos henkilötiedot 
on tallennettu tai ne on tarkoitus tallentaa 
paperimuodossa oleviin asiakirjoihin tai 
asiakirjojen kokonaisuuksiin.

Or. de

Tarkistus 266
Jan Philipp Albrecht

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

2 a. Kun toimivaltaiset viranomaiset 
käsittelevät tai vaihtavat keskenään 
henkilötietoja unionissa, tätä varten 
tarvitaan unionin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön sisältyvä oikeusperuste. 
Tämä direktiivi ei sinällään muodosta 
tällaista oikeusperustetta.

Or. en

Perustelu

Selvennys: Henkilötietojen käsittelyä ja vaihtoa varten tarvitaan yhä erityinen oikeusperuste. 
Tämä direktiivi ainoastaan yhdenmukaistaa tietosuojasääntöjä näissä tapauksissa.

Tarkistus 267
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 268
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta



PE506.127v01-00 62/147 AM\928472FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 269
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 270
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 271
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jota suorittavat unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tietosuojan kokonaisvaltainen tarkastelu merkitsee myös sitä, että unionin toimielimet, elimet 
ja laitokset sisällytetään direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 273
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai joka on 
tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti 
keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 

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

muu luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 
henkilönumeron, sijaintitiedon, internet-
tunnisteiden taikka yhden tai useamman 
henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella;

Or. de

Tarkistus 274
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai joka on 
tunnistettavissa tai erotettavissa muista,
suoraan tai epäsuorasti, sellaisenaan tai 
yhdessä asiaan liittyvien tietojen kanssa,
keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti
yksilöllisen tunnisteen, henkilökoodin,
sijaintitiedon, internet-tunnisteiden taikka 
yhden tai useamman henkilölle 
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, 
geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, 
kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän tai 
sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyvän tekijän
perusteella;

Or. en

Tarkistus 275
Cornelia Ernst

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

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

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai joka on 
tunnistettavissa tai erotettavissa muista 
suoraan tai epäsuorasti, sellaisenaan tai 
yhdessä asiaan liittyvien tietojen kanssa,
keinoin, joita joko rekisterinpitäjä tai muu 
luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 
henkilönumeron tai muun yksilöllisen 
tunnisteen, sijaintitiedon, internet-
tunnisteen taikka yhden tai useamman 
henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella;

Or. en

Tarkistus 276
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) ’rekisteröidyllä’ luonnollista henkilöä, 
joka on tunnistettu tai joka on 
tunnistettavissa tai erotettavissa muista
suoraan tai epäsuorasti, sellaisenaan tai 
yhdessä muiden asiaan liittyvien tietojen 
kanssa keinoin, joita joko rekisterinpitäjä 
tai muu luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti
yksilöllisen tunnisteen, sijaintitiedon, 
internetissä tai sen ulkopuolella 
käytettävän tunnisteen taikka yhden tai 
useamman henkilölle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai 
sosiaalisen tekijän tai sukupuoli-
identiteettiin tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyvän tekijän 
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perusteella;

Or. en

Perustelu

Hyvän tietosuojan takaamiseksi termejä "henkilötiedot" ja "rekisteröity" ei saa määrittää 
liian suppeasti. Direktiivin olisi selvästi oltava sovellettavissa tietoihin, jotka mahdollistavat 
vain "erottamisen", ja olisi selvennettävä, että useimmissa tapauksissa internetissä ja sen 
ulkopuolella käytettävät -tunnisteet olisi katsottava henkilötiedoiksi. "Henkilötietojen" ja 
"rekisteröidyn" laaja määrittely on tärkeää tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan tietosuojan 
varmistamiseksi. Maritime aristae yhdenmukaisuuden tietosuoja-asetuksen kanssa.

Tarkistus 277
Axel Voss

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’rikoksella’ myös jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
hallintoviranomaisten toimivaltaan 
kuuluvaa rangaistavaa tekoa, jos 
hallintoviranomaisen asiassa antama 
päätös voidaan saattaa rikosasioissa 
toimivaltaisen tuomioistuimen 
tutkittavaksi;

Or. de

Perustelu

Perustuu keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
tehdyn yleissopimuksen 3 artiklaan. 

Tarkistus 278
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) ’profiloinnilla’ mitä tahansa 
henkilötietojen automaattista käsittelyä, 
jonka tarkoituksena on arvioida 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia tai 
analysoida tai ennakoida erityisesti 
luonnollisen henkilön taloudellista 
tilannetta, sijaintia, terveyttä, 
henkilökohtaisia mieltymyksiä, 
luotettavuutta tai käyttäytymistä;

Or. en

Tarkistus 279
Nuno Melo

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ’profiloinnilla’ automaattista 
tietojenkäsittelymenetelmää, jonka avulla 
ryhmitellään henkilöitä erityisesti, jotta 
voidaan tehdä heitä koskevia päätöksiä tai 
analysoida tai ennustaa heidän 
henkilökohtaisia mieltymyksiään, 
käyttäytymistään ja asenteitaan;

Or. pt

Tarkistus 280
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’käsittelyn rajoittamisella’
tallennettujen henkilötietojen 

(4) ’suojaamisella’ tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä 



PE506.127v01-00 68/147 AM\928472FI.doc

FI

merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa 
niiden myöhempää käsittelyä;

tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää 
käsittelyä;

Or. de

Tarkistus 281
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 282
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen aiheuttajalla ei ole merkitystä. Tietoturvan 
loukkauksen asemasta se voi myös tapahtua vahingossa, laiminlyönnin seurauksena tai 
muusta syystä.

Tarkistus 283
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 284
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ’merkitsemisellä’ tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä ilman 
tarkoitusta rajoittaa niiden myöhempää 
käsittelyä;

Or. nl

Perustelu

Direktiiviehdotuksen teksti yhdenmukaistetaan näin tietosuojan puitepäätöksen (2 artiklan j 
alakohta) kanssa. Ehdotuksen 16 artiklassa säädetään, että rekisterinpitäjän on merkittävä 
tiedot. Merkitsemistä ei kuitenkaan ole määritelty. Tarkistuksella korjataan tämä puute.
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Tarkistus 285
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ’sisäänrakennetulla tietosuojalla’ 
tietosuojan sisällyttämistä tekniikan koko 
elinkaareen alkuvaiheen suunnittelusta 
käyttöönottoon, käyttöön ja lopulliseen 
markkinoilta poistamiseen saakka;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella lisätään sisäänrakennetun tietosuojan määritelmä, koska ilmaisua käytetään 
direktiivissä.

Tarkistus 286
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) ’oletusarvoisella tietosuojalla’ 
palveluihin ja tuotteisiin liittyvien 
yksityisyyden turvaamismahdollisuuksien 
määrittelemistä siten, että ne vastaavat 
tietosuojan yleisperiaatteita, joita ovat 
muun muassa avoimuus, tietojen 
minimointi, käyttötarkoituksen 
rajoittaminen, tietojen eheys, tietojen 
säilytysaikojen minimointi, rekisteröityjen 
toimintamahdollisuudet ja 
selontekovelvollisuus;

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksella lisätään oletusarvoisen tietosuojan määritelmä, koska ilmaisua käytetään 
direktiivissä.

Tarkistus 287
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ’tunnistettavuuden poistamisella’ 
henkilötietojen muuttamista siten, ettei 
tietoja voida enää yhdistää tunnistettuun 
tai tunnistettavaan henkilöön, tai se on 
mahdollista vain käyttämällä 
kohtuuttoman paljon aikaa, varoja ja 
työtä;

Or. de

Tarkistus 288
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) ’Euroopan unionin 
tietojärjestelmillä’ vain sellaisia 
tietojärjestelmiä, jotka on perustettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kolmannen osan V osaston 4 
ja 5 luvun tai Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti;

Or. de
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Tarkistus 289
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) ’rekisteröidyn suostumuksella’ 
vapaaehtoista, tapauskohtaista, tietoista ja 
nimenomaista tahdonilmaisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn joko antamalla suostumusta 
ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 
selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella annetaan rekisteröidyn suostumukselle tarkasti määritelty perusta. Vaikka 
kansalaiset ja valtio eivät periaatteessa olekaan yhdenvertaisia toimijoita, suostumus voi 
yksittäistapauksissa olla oikeuttava peruste esimerkiksi DNA-joukkotestien yhteydessä.

Tarkistus 290
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 15 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 291
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
lainmukaisesti ja asianmukaisesti sekä 
avoimella ja tarkistettavissa olevalla 
tavalla;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella direktiivi mukautetaan tietosuoja-asetuksen tekstiin. Tietosuojapaketin 
molemmissa asetuksissa olisi oltava samat tietojen käsittelyn periaatteet.

Tarkistus 292
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa yleisten tietosuoja-asetuksen ehdotukseen esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 293
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti, lainmukaisesti ja 
avoimesti;

Or. en

Tarkistus 294
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietoja on käsiteltävä 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti;

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

Or. en

Tarkistus 295
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötiedot on kerättävä tiettyä 
nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, 
eikä niitä saa myöhemmin käsitellä näiden 
tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla 
tavalla;

b) henkilötiedot on kerättävä tiettyä 
nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, 
eikä niitä saa myöhemmin käyttää 
mihinkään muuhun yhteensopivaankaan 
tarkoitukseen, jos siitä ei ole säädetty 
laissa;

Or. pt

Tarkistus 296
Axel Voss



AM\928472FI.doc 75/147 PE506.127v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia ja mahdollisimman vähäisiä 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään; niitä voidaan käsitellä 
vain, jos käsittely, jossa tietojen 
tunnistettavuus on poistettu, ei riitä 
tiettyyn tarkoitukseen;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella direktiivi mukautetaan tietosuoja-asetuksen tekstiin. Tietosuojapaketin 
molemmissa asetuksissa olisi oltava samat tietojen käsittelyn periaatteet.

Tarkistus 297
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia ja mahdollisuuksien mukaan 
rajattuja niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään;

Or. en

Tarkistus 298
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia ja mahdollisimman vähäisiä 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 
niitä käsitellään; niitä saa käsitellä vain ja 
ainoastaan siltä osin kuin näitä 
tarkoituksia ei ole voitu toteuttaa 
käsittelemällä tietoja, joihin ei sisälly 
henkilötietoja; yksityisten tahojen tai 
muiden viranomaisten hallussa olevia 
henkilötietoja saadaan käyttää ainoastaan 
rikosten tutkimiseen tai niitä koskevien 
syytteiden nostamiseen noudattaen 
välttämättömyyden ja suhteellisuuden 
vaatimuksia, jotka kukin jäsenvaltio 
määrittelee kansallisessa 
lainsäädännössään, Euroopan unionin 
oikeuden ja kansainvälisen 
julkisoikeuden asiaan liittyvien 
säännösten ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräyksien 
mukaisesti, sellaisina kuin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on niitä 
tulkinnut;

Or. en

Perustelu

Tämän tärkeän selvennyksen tarkoituksena on vähentää tietosuojadirektiivin ja -asetuksen 
eroja ja varmistaa, että katetaan henkilötietojen siirto asetuksen soveltamisalasta direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 299
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia 
ja olennaisia ja mahdollisimman vähäisiä 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 
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niitä käsitellään; niitä käsitellään; niitä saa käsitellä vain ja 
ainoastaan siltä osin kuin tarkoitusta ei 
ole voitu toteuttaa tavalla, joka edellyttää 
vähäisempää puuttumista;

Or. en

Tarkistus 300
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 301
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 302
Jan Philipp Albrecht



PE506.127v01-00 78/147 AM\928472FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 303
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella direktiivi mukautetaan tietosuoja-asetuksen tekstiin. Tietosuojapaketin 
molemmissa asetuksissa olisi oltava samat tietojen käsittelyn periaatteet.

Tarkistus 304
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 305
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 306
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja pystyttävä osoittamaan 
jokaisen käsittelytoimen osalta tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
noudattaminen.

Or. en



PE506.127v01-00 80/147 AM\928472FI.doc

FI

Tarkistus 307
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

f) vastuu henkilötietojen käsittelystä 
kuuluu rekisterinpitäjälle, jonka on 
varmistettava ja pystyttävä osoittamaan 
jokaisen käsittelytoimen osalta tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tietosuoja-asetusta koskevan mietintöluonnoksen mukainen.

Tarkistus 308
Jan Philipp Albrecht

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

Komission teksti Tarkistus

f a) henkilötietoja käsitellään niin, että 
rekisteröity voi tehokkaasti käyttää 10–
17 artiklassa tarkoitettuja oikeuksiaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tietosuoja-asetusta koskevan mietintöluonnoksen mukainen.

Tarkistus 309
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) henkilötietoja saa käyttää tai saada 
käyttöönsä vain toimivaltaisten 
viranomaisten asianmukaisesti valtuutettu 
henkilöstö, joka tarvitsee niitä tehtäviensä 
suorittamiseen, jolloin on sovellettava 
tiukkoja käyttäjäprofiilin 
hallintaperiaatteita;

Or. pt

Tarkistus 310
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun tietoja on alun perin käsitelty muita 
kuin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkoituksia varten, niitä voidaan käyttää 
ainoastaan rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi tai 
syytteeseen panemiseksi, vaikka 
käsittelyllä olisi asianmukainen 
oikeusperuste, joka varmistaa 
rekisteröidyille annettujen takeiden 
riittävyyden.

Or. en

Tarkistus 311
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat saada 
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henkilötietoja, joita on alun perin 
käsitelty muita kuin 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten, vain, jos 
niillä on siihen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön nojalla nimenomainen 
lupa ja jos 7 artiklan 1 a kohdan 
vaatimukset täyttyvät, ja niiden on myös 
säädettävä, että
a) henkilötiedot saa käyttöön vain 
toimivaltaisen viranomaisen 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö 
tehtäviänsä suorittaessaan silloin, kun 
toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksessa osoittaa, että 
henkilötietojen käsittely on välttämätöntä 
ja oikeasuhteista rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten;
b) tietojen käyttöä koskevien pyyntöjen on 
oltava kirjallisia ja perusteltuja ja niissä 
on mainittava pyynnön oikeusperuste; ja
c) kirjalliset pyynnöt on dokumentoitava 
ja 
d) annetaan asianmukaiset takeet 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojelun 
varmistamiseksi henkilötietojen 
käsittelyssä. Nämä takeet eivät saa 
rajoittaa vaan niiden on täydennettävä 
henkilötietojen käyttöä koskevia 
erityisedellytyksiä, kuten 
oikeusviranomaisten luvan antamista 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 312
Wim van de Camp

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

Henkilötietoja, jotka on alun perin kerätty 
muuta tarkoitusta varten, saa käyttää 
rikosten torjuntaan, tutkimiseen ja 
selvittämiseen sekä rikoksiin 
syyllistyneiden syytteeseenpanoon 
ainoastaan sellaisten säännösten 
perusteella, jotka antavat riittävät takeet 
rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Jos tietoja käytetään muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, edellytyksenä on 
asianmukainen kansallinen säännös.

Tarkistus 313
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Säilyttämisen ja tarkistamisen aikarajat

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että toimivaltaiset viranomaiset poistavat 
tämän direktiivin nojalla käsitellyt 
henkilötiedot silloin, kun niitä ei enää 
tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne 
kerättiin ja joita varten niitä sen jälkeen 
käsiteltiin.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
henkilötietojen poistamiselle ja tietojen 
säilyttämisen tarpeellisuuden 
säännölliselle tarkistamiselle määritellään 
aikarajat, eri henkilötietoryhmien 
säilytysajat mukaan lukien. On otettava 
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käyttöön menettelyllisiä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että näitä aikarajoja 
tai säännöllisiä tarkistusvälejä 
noudatetaan.

Or. pt

Tarkistus 314
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Eri ryhmiin kuuluvien rekisteröityjen 

erottaminen
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä erottaa mahdollisuuksien 
mukaan selvästi toisistaan henkilötiedot, 
jotka koskevat eri ryhmiin kuuluvia 
rekisteröityjä, kuten:
a) henkilöt, joiden voidaan aiheellisesti 
uskoa syyllistyneen tai olevan 
syyllistymässä rikokseen;
b) rikoksesta tuomitut henkilöt;
c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta 
olettaa voivan joutua rikoksen uhriksi;
d) rikokseen nähden kolmannet 
osapuolet, kuten henkilöt, jotka voidaan 
kutsua todistamaan rikokseen liittyvän 
tutkinnan yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tuttavat tai kumppanit; sekä
e) henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään 
edellä mainituista ryhmistä.

Or. nl
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Tarkistus 315
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Eri ryhmiin kuuluvien rekisteröityjen 

erottaminen
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä erottaa mahdollisuuksien 
mukaan selvästi toisistaan henkilötiedot, 
jotka koskevat eri ryhmiin kuuluvia 
rekisteröityjä, kuten:
a) henkilöt, joiden voidaan aiheellisesti 
uskoa syyllistyneen tai olevan 
syyllistymässä rikokseen;
b) rikoksesta tuomitut henkilöt;
c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta 
olettaa voivan joutua rikoksen uhriksi;
d) rikokseen nähden kolmannet 
osapuolet, kuten henkilöt, jotka voidaan 
kutsua todistamaan rikokseen liittyvän 
tutkinnan yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tuttavat tai kumppanit; sekä
e) henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään 
edellä mainituista ryhmistä.

Or. de

Tarkistus 316
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla
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Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Eri ryhmiin kuuluvien rekisteröityjen 

erottaminen
1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä erottaa mahdollisuuksien 
mukaan selvästi toisistaan henkilötiedot, 
jotka koskevat eri ryhmiin kuuluvia 
rekisteröityjä, kuten:
a) henkilöt, joiden voidaan aiheellisesti 
uskoa syyllistyneen tai olevan 
syyllistymässä rikokseen;
b) rikoksesta tuomitut henkilöt;
c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta 
olettaa voivan joutua rikoksen uhriksi;
d) rikokseen nähden kolmannet 
osapuolet, kuten henkilöt, jotka voidaan 
kutsua todistamaan rikokseen liittyvän 
tutkinnan yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tuttavat tai kumppanit; sekä
e) henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään 
edellä mainituista ryhmistä.

Or. en

Tarkistus 317
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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rekisteröityjä, kuten:
a) henkilöt, joiden voidaan aiheellisesti 
uskoa syyllistyneen tai olevan 
syyllistymässä rikokseen;
b) rikoksesta tuomitut henkilöt;
c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta 
olettaa voivan joutua rikoksen uhriksi;
d) rikokseen nähden kolmannet 
osapuolet, kuten henkilöt, jotka voidaan 
kutsua todistamaan rikokseen liittyvän 
tutkinnan yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tuttavat tai kumppanit; sekä
e) henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään 
edellä mainituista ryhmistä.

Or. de

Perustelu

Kattava rekisteröityjen ryhmien erottamisvelvoite ei ole tarpeen, sen toteutettavuus 
käytännössä vaikuttaa kyseenalaiselta, ja siihen liittyvä byrokratia ja kustannukset 
merkittäviltä. Koska asiasta ei ole säännöksiä, on epävarmaa, mikä oikeudellisia 
seuraamuksia näiden erottelujen tekemiseen olisi liitettävä.

Tarkistus 318
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 319
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 320
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilöt, joiden voidaan aiheellisesti 
uskoa syyllistyneen tai olevan 
syyllistymässä rikokseen; 

a) henkilöt, joiden voidaan aiheellisesti 
uskoa syyllistyneen rikokseen; 

Or. pt

Tarkistus 321
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta olettaa 
voivan joutua rikoksen uhriksi;

c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tosiasioihin perustuvan näytön
pohjalta olettaa voivan joutua rikoksen 
uhriksi;
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Or. pt

Tarkistus 322
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta 
olettaa voivan joutua rikoksen uhriksi;

c) rikoksen uhrit;

Or. pt

Tarkistus 323
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rikokseen nähden kolmannet osapuolet, 
kuten henkilöt, jotka voidaan kutsua 
todistamaan rikokseen liittyvän tutkinnan 
yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tuttavat tai kumppanit; sekä

d) rikokseen nähden kolmannet osapuolet, 
kuten henkilöt, jotka voidaan kutsua 
todistamaan rikokseen liittyvän tutkinnan 
yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tuttavat tai kumppanit;

Or. en

Tarkistus 324
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) rikokseen nähden kolmannet 
osapuolet, kuten henkilöt, jotka voidaan 
kutsua todistamaan rikokseen liittyvän 
tutkinnan yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tuttavat tai kumppanit; sekä

d) henkilöt, jotka voidaan kutsua 
todistamaan rikokseen liittyvän tutkinnan 
yhteydessä tai sitä seuraavassa;

Or. en

Tarkistus 325
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) henkilöt, jotka voivat antaa tietoja 
rikoksista;

Or. en

Tarkistus 326
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) edellä a tai b alakohdassa 
tarkoitettujen henkilöiden tuttavat tai 
kumppanit sekä

Or. en
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Tarkistus 327
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään 
edellä mainituista ryhmistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 328
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Valtuutus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjällä on oltava käytössä 
valtuutusjärjestelmä, joka täyttää 
varovaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
vaatimukset.
2. Henkilötietoja saavat käsitellä 
ainoastaan henkilöt, jotka rekisterinpitäjä 
on nimenomaisesti valtuuttanut, jotta he 
voisivat suorittaa tehtävänsä 
asianmukaisesti ja valtuutuksen rajoissa.
3. Valtuutukseen on sisällyttävä selvä 
kuvaus tavoista, joilla kyseinen henkilö 
saa käsitellä tietoja, ja sen tehtävän 
erittely, jonka suorittamiseksi tietoja 
käsitellään.

Or. nl

Perustelu

Valtuutuksen avulla voidaan varmistaa, että tutkimuksissa ja syytteeseenpanossa käytettyjä 
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henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka rekisterinpitäjä on valtuuttanut 
käsittelemään niitä, jotta he voisivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. On suotavaa 
rajoittaa niiden määrää, joilla on mahdollisuus käsitellä henkilötietoja, jotta voidaan erottaa 
toisistaan kyseisten henkilöiden ryhmät.

Tarkistus 329
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
henkilötietoihin pääsyä siten, että se on 
vain rajoitetulla ryhmällä asianmukaisesti 
valtuutettuja henkilöstön jäseniä. 

Or. en

Tarkistus 330
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 331
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava tämän 
ryhmittelyn seurauksia koskevat 
erityissäännöt ottaen huomioon eri 
tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään, 
ja antaen erityistakeet henkilöille, jotka 
eivät ole rikoksesta epäiltyjä tai 
tuomittuja. Näihin erityissääntöihin on 
sisällytettävä tietojenkeruun edellytykset, 
tietojen säilyttämisen aikarajat, 
mahdolliset rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeuksien rajoitukset sekä 
toimivaltaisten viranomaisten tietoihin 
pääsyä koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

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

Tarkistus 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdan c, d ja e alakohdassa 
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tarkoitettujen rekisteröityjen ryhmiin eli 
tietoihin, jotka koskevat niitä, joita ei 
epäillä rikoksesta, ja erityisesti lapsia, 
sovelletaan erityisiä edellytyksiä ja takeita, 
jotta voidaan varmistaa, että näitä tietoja 
käytetään oikeasuhteisesti, sekä 
merkittävästi lyhyempiä säilytysaikoja ja 
säännöllisten säilyttämistarpeen 
tarkistusten määräaikoja.

Or. pt

Tarkistus 333
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Henkilötietoja voi käsitellä 
ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö 
pystyäkseen hoitamaan tehokkaasti 
tehtävänsä ja ainoastaan valtuutuksen 
mukaisessa laajuudessa.

Or. en

Tarkistus 334
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Valtuutuksen on sisällettävä tarkka 
kuvaus käsittelytoimiin liittyvistä 
tehtävistä ja prosesseista, joihin kyseisellä 
henkilöstöllä on lupa. 

Or. en
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Tarkistus 335
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietojen eriasteinen tarkkuus ja 
luotettavuus

Tietojen tarkkuus

Or. de

Tarkistus 336
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 337
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
käsiteltäessä varmentamattomia tietoja 
muiden yksittäisten henkilöiden kuin 
syyllisiksi epäiltyjen osallistumisesta 
vakavien rikosten suunnitteluun tai 
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tekemiseen nämä tiedot jaotellaan 
mahdollisuuksien mukaan eri ryhmiin 
tarkkuutensa ja luotettavuutensa 
perusteella.

Or. nl

Perustelu

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

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

Tarkistus 338
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
henkilötietojen käsittelyä koskevista 
erityistakeista, jotka koskevat henkilöitä, 
jotka eivät ole rikoksesta tuomittuja tai 
joiden ei ole aiheellista uskoa 
syyllistyneen rikokseen.

Or. en

Tarkistus 339
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ehdotettu teksti perustuu puitepäätöksen 2008/977/YOS 8 artiklaan, ja siinä kielletään 
väärien tietojen siirtäminen.

Tarkistus 340
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
henkilötietoja, jotka ovat epätarkkoja tai 
epätäydellisiä tai jotka eivät ole enää 
ajantasaisia, ei siirretä tai aseteta 
saataville, ja että tosiseikkoihin perustuvat 
henkilötiedot erotetaan mahdollisuuksien 
mukaan henkilökohtaisiin arvioihin 
perustuvista henkilötiedoista. Sen vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tarkistettava henkilötietojen laatu ennen 
niiden siirtämistä tai asettamista 
saataville. Kaikkiin tietojensiirtoihin on 
mahdollisuuksien mukaan lisättävä 
käytettävissä olevia tietoja, joiden avulla 
vastaanottava jäsenvaltio voi arvioida 
tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, 
ajantasaisuutta ja luotettavuutta. 
Erityisesti alun perin yksityisten tahojen 
hallussa olevia henkilötietoja ei saa 
siirtää ilman toimivaltaisen viranomaisen 
esittämää pyyntöä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 341
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikkoihin perustuvat henkilötiedot 
erotetaan mahdollisuuksien mukaan 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
kohdassa tarkoitetussa tietojen 
käsittelyssä tosiseikkoihin perustuvat 
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henkilökohtaisiin arvioihin perustuvista 
henkilötiedoista.

henkilötiedot erotetaan mahdollisuuksien 
mukaan henkilökohtaisiin arvioihin 
perustuvista henkilötiedoista.

Or. nl

Perustelu

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

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

Tarkistus 342
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Jos ilmenee, että on siirretty virheellisiä 
tietoja tai että tietoja on siirretty 
laittomasti, on asiasta ilmoitettava 
viipymättä vastaanottajalle. Vastaanottaja 
on velvollinen oikaisemaan tiedot 
viipymättä 1 kohdan ja 15 artiklan 
mukaisesti tai poistamaan ne 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 343
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla
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Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Käsittelyn lainmukaisuus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietojen käsittely on lainmukaista 
ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se 
on tarpeen
a) toimivaltaisen viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten; tai
b) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattamiseksi; tai
c) rekisteröidyn tai toisen henkilön 
elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai
d) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi.

Or. de

Tarkistus 344
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 345
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) esimerkiksi dopingaineiden, 
ottelutulosten manipuloinnin tai 
rahanpesun alalla toimivien 
rikollisverkostojen vaarantaman yleisen 
edun suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 346
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rikosten torjumiseksi ja 
selvittämiseksi.

Or. it

Perustelu

On punnittava toisaalta tarvetta suojella rekisteröidyn etuja ja toisaalta yleistä etua ylläpitää 
turvallisuutta ja suojella laillista taloutta.
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Tarkistus 347
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Jatkokäsittely yhteensopimattomia 

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

Or. en

Tarkistus 348
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Käsittelyn lainmukaisuus: 

käyttötarkoituksen rajoittaminen
1. Henkilötietojen käsittely on 
lainmukaista ainoastaan silloin, kun siinä 
noudatetaan seuraavia periaatteita.
2. Toimivaltaiset viranomaiset saavat 
kerätä henkilötietoja vain tiettyä 
nimenomaista ja lainmukaista tehtäviinsä 
kuuluvaa tarkoitusta varten. Tietojen 
kerääminen on lainmukaista erityisesti, 
kun sen tarkoituksena on:
a) toimivaltaisen viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittaminen 
1 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tarkoituksia varten; tai 
b) rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvollisuuden noudattaminen; tai 
c) rekisteröidyn itseään koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai 
useampaa tarkoitusta varten antamaan 
suostumukseen perustuva käsittely; tai 
d) asianomaisten henkilöiden 
oikeutettujen etujen turvaaminen; tai 
e) jonkin toisen henkilön oikeutettujen 
etujen turvaaminen, paitsi jos 
asianomaisen henkilön oikeutetun edun 
mukaista on, että tietoja ei käsitellä; tai 
f) yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan 
uhan torjuminen.
3. Henkilötietojen käsittelyn on oltava sen 
tarkoituksen mukaista, johon ne on 
kerätty. Tietoja saadaan käsitellä edelleen 
jotain muuta tarkoitusta varten 
edellyttäen, että käsittely:
a) tapahtuu lainmukaisia tarkoituksia 
varten (2 kohta);
b) on tämän muun tarkoituksen kannalta
välttämätöntä; eikä
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c) ole ristiriidassa sen tarkoituksen 
kanssa, johon tiedot on kerätty.
4. Henkilötietoja voidaan 3 kohdasta 
poiketen käsitellä edelleen historiallisia 
taikka tilastollisia tai tieteellisiä 
tarkoituksia varten sillä edellytyksellä, 
että jäsenvaltiot huolehtivat 
asianmukaisesti suojatoimista, kuten 
tietojen tunnistettavuuden poistamisesta.

Or. de

Perustelu

Tarkistus pohjautuu puitepäätöksen 2008/977/YOS 3 artiklaan, ja siinä esitetään 
käyttötarkoituksen rajoittaminen yksityiskohtaisemmin. Tietojen käsittely 
tutkimustarkoituksessa mahdollistetaan 4 kohdassa, joka samalla suojaa rekisteröityä. 
Komission direktiiviehdotuksessa ei ole tämän tyyppistä säännöstä. Samaan pyritään myös 
viittaamalla tietojen tunnistettavuuden poistamiseen 3 artiklan mukaisesti. Lisäksi mainitaan 
jälleen mahdollisuus suostumuksen antamiseen.

Tarkistus 349
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Jäsenvaltioiden on kiellettävä muiden 
kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden henkilötietojen käsittely, jos 
käsittely suoritetaan ennaltaehkäisevässä 
tarkoituksessa tai tietojen asettamiseksi 
saataville mahdollista jatkokäsittelyä 
varten, paitsi jos:
a) tarkoitus on välttämätön laillista, 
tarkasti määriteltyä ja nimenomaista 
tarkoitusta varten;
b) käsittely rajoittuu ehdottomasti 
ajanjaksoon, joka ei ole pidempi kuin 
tiettyyn tietojen käsittelytoimeen tarvittava 
aika;
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c) kaikenlainen jatkokäsittely muita 
tarkoituksia varten on kielletty;
d) rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan 
tämän kohdan a ja b alakohdassa 
esitettyjen vaatimusten täyttymisen; ja
e) tarkoitusta ei voida toteuttaa tavalla, 
joka edellyttää vähäisempää puuttumista.

Or. en

Tarkistus 350
Dimitrios Droutsas

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Jatkokäsittely

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
henkilötietoja saa jatkokäsitellä 1 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuun muuhun
tarkoitukseen, joka ei ole yhteensopiva 
niiden tarkoitusten kanssa, joita varten 
tiedot on alun perin kerätty, ainoastaan 
jos ja siinä määrin kuin tällainen 
jatkokäsittely on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista demokraattisessa 
yhteiskunnassa ja erityisesti unionin tai 
kansallisen lainsäädännön edellyttämää. 
Jäsenvaltioiden on ennen käsittelyä 
kuultava tietosuojavaltuutettua ja tehtävä 
tietosuojavaikutuksia koskeva arviointi.
2. Tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä, jolla annetaan valtuudet 
1 kohdassa tarkoitetulle jatkokäsittelylle, 
olisi oltava nimenomaiset ja tarkat 
säännökset ainakin: 
a) kyseisen käsittelyn nimenomaisista 
tarkoituksista ja keinoista; 
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b) siitä, että henkilötiedot saa käyttöön 
vain toimivaltaisen viranomaisen 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö 
tehtäviään suorittaessaan silloin, kun 
erityistapauksessa on perustellusti syytä 
uskoa, että henkilötietojen käsittely 
edistää merkittävästi rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa; sekä
c) siitä, että annetaan asianmukaiset 
takeet henkilötietojen käsittelyä koskevien 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojelun 
varmistamiseksi. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
henkilötietoihin pääsyllä on niiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
lisäehtoja, kuten vaadittava 
oikeusviranomaisten lupa.
3. Jäsenvaltiot voivat myös sallia 
jatkokäsittelyn historiantutkimusta tai 
tilastollista tai tieteellistä tutkimusta 
varten, jos on annettu asianmukaiset 
takeet, kuten poistettu tietojen 
tunnistettavuus.

Or. en

Tarkistus 351
Dimitrios Droutsas

Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Rekisteröityjen ryhmät

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset saavat 
käsitellä 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
tarkoituksia varten ainoastaan seuraaviin 
rekisteröityjen ryhmiin kuuluvien 
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henkilötietoja:
a) henkilöt, joiden voidaan kohtuudella 
uskoa syyllistyneen tai olevan 
syyllistymässä rikokseen;
b) rikoksesta tuomitut henkilöt;
c) rikoksen uhrit tai henkilöt, joiden 
voidaan tiettyjen seikkojen pohjalta 
olettaa voivan joutua rikoksen uhriksi;
d) rikokseen nähden kolmannet 
osapuolet, kuten henkilöt, jotka voidaan 
kutsua todistamaan rikokseen liittyvän 
tutkinnan yhteydessä tai sitä seuraavassa 
rikosoikeudenkäynnissä, tai henkilöt, joka 
voivat antaa tietoa rikoksesta, tai edellä a 
tai b alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tuttavat tai kumppanit;
2. Muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja 
rekisteröityjä koskevia henkilötietoja saa 
käsitellä ainoastaan:
a) siltä osin kuin se on välttämätöntä 
tietyn rikoksen tutkimiseksi tai sitä 
koskevan syytteen nostamiseksi, jotta 
voidaan arvioida 1 kohdassa määriteltyjä 
ryhmiä koskevien tietojen 
merkityksellisyyttä; tai 
b) jos tällainen käsittely on välttämätöntä 
ennaltaehkäiseviä erityistarkoituksia tai 
rikosanalyysitarkoituksia varten ja jos 
kyseinen tarkoitus on laillinen, tarkasti 
määritelty ja nimenomainen ja käsittely 
rajoittuu ehdottomasti 1 kohdassa 
määriteltyjä ryhmiä koskevien tietojen 
merkityksellisyyden arviointiin. Asiaa on 
tarkasteltava uudelleen vähintään kuuden 
kuukauden välein, ja jatkokäsittely on 
kielletty.
3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kansallisen lainsäädännön mukaisia lisä-
rajoituksia ja takeita sovelletaan 1 kohdan 
c ja d alakohdassa tarkoitettuja 
rekisteröityjä koskevien henkilötietojen 
jatkokäsittelyyn.

Or. en
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Tarkistus 352
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Muista jäsenvaltioista saatuja 

henkilötietoja koskevat erityisperiaatteet
1. Jonkin toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisten siirtämiin tai 
saataville asettamiin henkilötietoihin 
sovelletaan tietojen käsittelyä koskevien 
yleisten periaatteiden lisäksi tämän 
artiklan 2–4 kohdassa esitettyjä 
periaatteita.
2. Henkilötietojen siirtäminen yksityisille 
tahoille on sallittua ainoastaan silloin, 
kun
a) sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jolta tiedot saatiin, on 
antanut siirtoon suostumuksen 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti;
b) mikään rekisteröidyn oikeutettu 
erityinen etu ei estä siirtoa; ja
c) erityisissä tapauksissa siirto on tiedot 
yksityiselle taholle siirtävän toimivaltaisen 
viranomaisen kannalta olennaisen tärkeä:
i) sille lainmukaisesti annetun tehtävän 
suorittamiseksi;
ii) rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, 
selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanemiseksi;
iii) yleistä turvallisuutta koskevan 
välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi; 
tai 
iv) yksilöiden oikeuksiin kohdistuvien 
vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi.
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Tiedot yksityiselle taholle siirtävän 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava tälle tarkoitukset, joihin 
tietoja saa yksinomaisesti käyttää.
3. Henkilötietoja saa käsitellä edelleen 7 
artiklan 3 kohdan ehtojen mukaisesti 
ainoastaan seuraaviin muihin kuin niihin 
tarkoituksiin, joita varten ne on siirretty 
tai asetettu saataville:
a) muiden rikosten kuin niiden, joita 
varten tiedot on siirretty tai asetettu 
saataville, torjunta, tutkinta, selvittäminen 
tai niistä syyttäminen tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpano;
b) muut oikeudelliset ja hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät suoraan rikosten 
torjumiseen, tutkimiseen, selvittämiseen 
tai niistä syyttämiseen tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoon;
c) yleistä turvallisuutta koskevan 
välittömän ja vakavan uhkan estäminen; 
tai 
d) muuhun tarkoitukseen ainoastaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
annetulla henkilötiedot siirtäneen 
jäsenvaltion etukäteissuostumuksella tai 
rekisteröidyn suostumuksella.
Tämä poikkeus ei kuitenkaan rajoita 
7 artiklan 4 kohdan soveltamista.
4. Jos tiedot siirtävän jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
väliseen tietojenvaihtoon sovelletaan 
erityistilanteissa erityisiä 
käsittelyrajoituksia, tiedot siirtävän 
viranomaisen on ilmoitettava rajoituksista 
vastaanottajalle. Vastaanottajan on 
varmistettava, että kyseisiä 
käsittelyrajoituksia noudatetaan.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon puitepäätöksen 2088/977/YOS 13 artiklan periaatteet, jotka 
koskevat muista jäsenvaltioista saatujen tietojen käsittelyä, ja siinä pyritään antamaan 
erityistä suojaa tällaisille tiedoille. Samalla 7 a artikla suojaa jäsenvaltioita, joista tiedot ovat 
peräisin, ja näin luodaan pohja unionin sisäisen tiedonvaihdon edellyttämälle luottamukselle 
siihen, että vastaanottava jäsenvaltio ei käsittele välitettyjä tietoja mielivaltaisella tavalla.

Tarkistus 353
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Tietojen poistamiseen ja tarkistamiseen 
sovellettavien aikarajojen asettaminen

Henkilötietojen poistamista tai niiden 
säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllistä 
tarkistamista varten on asetettava 
asianmukaiset aikarajat. Aikarajojen 
noudattaminen on varmistettava 
menettelyllisillä toimenpiteillä.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 354
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
henkilötietojen käsittely, jotka koskevat 
rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista 

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

kuulumista, sekä terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien 
tietojen käsittely, voidaan sallia vain, jos

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 355
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
henkilötietojen käsittely, jotka koskevat 
rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista 
vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, 
sekä geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien 
tietojen käsittely.

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
henkilötietojen käsittely, jotka koskevat 
rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista 
vakaumusta, seksuaalista suuntautumista 
tai sukupuoli-identiteettiä, tai 
ammattiliittoon kuulumista ja siihen 
liittyvää toimintaa, sekä geneettisten 
tietojen tai terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen liittyvien tietojen 
käsittely.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen ryhmien luettelo on liian suppea. Yhdenmukaistaminen asetuksen kanssa.

Tarkistus 356
Carlos Coelho
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
henkilötietojen käsittely, jotka koskevat 
rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista 
vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, 
sekä geneettisten tietojen tai terveyteen ja 
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien 
tietojen käsittely.

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten 
henkilötietojen käsittely, jotka koskevat
yksityiselämää, rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, sekä geneettisten tietojen tai 
terveyteen ja seksuaaliseen 
käyttäytymiseen liittyvien tietojen 
käsittely.

Or. pt

Tarkistus 357
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 358
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 359
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) käsittely koskee tietoja, jotka 
rekisteröity on nimenomaisesti saattanut 
julkisiksi, jos ne ovat merkityksellisiä ja 
ehdottoman välttämättömiä tarkoituksen 
saavuttamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 360
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Artiklan tarkistetussa tekstissä otetaan huomioon puitepäätöksen (2008/977/YOS, 7 artikla) 
sanamuoto. Profilointi ei ole täysin kiellettyä, mutta sen ehdot ovat edelleen tiukat.
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Tarkistus 361
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimenpiteet, joilla on rekisteröidyn 
kannalta oikeusvaikutuksia tai jotka 
vaikuttavat rekisteröityyn merkittävällä 
tavalla ja jotka perustuvat profilointiin, on
kiellettävä, paitsi jos ne ovat sellaisen lain 
mukaisia, jossa vahvistetaan myös 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi, mukaan lukien 
oikeus saada merkityksellistä tietoa 
profiloinnissa sovelletusta logiikasta ja 
oikeus siihen, että tietojen käsittelyyn 
osallistuu ihminen ja että tällaisen 
osallistumisen jälkeisestä päätöksestä 
annetaan selvitys.

Or. en

Perustelu

Profiloinnin kohteille olisi ilmoitettava asiasta ja heidän olisi saatava merkityksellistä tietoa 
profiloinnissa käytetystä logiikasta.

Tarkistus 362
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimenpiteet, joilla on rekisteröidyn 
kannalta kielteisiä oikeusvaikutuksia tai 
jotka vaikuttavat rekisteröityyn 
merkittävällä tavalla ja jotka on tehty 

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

osittain tai yksinomaan henkilötietojen 
automaattisen käsittelyn perusteella, jonka 
tarkoituksena on arvioida rekisteröidyn 
tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, on 
sallittu vain, jos ne ovat sellaisen lain 
mukaisia, jossa vahvistetaan myös 
toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen 
etujen suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 363
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimenpiteet, joilla on rekisteröidyn 
kannalta oikeusvaikutuksia tai jotka 
vaikuttavat rekisteröityyn merkittävällä 
tavalla ja jotka on tehty yksinomaan 
henkilötietojen automaattisen käsittelyn 
perusteella, jonka tarkoituksena on arvioida 
rekisteröidyn tiettyjä henkilökohtaisia 
ominaisuuksia, on kielletty.

Or. en

Perustelu

Jos profiloinnilla voi olla rekisteröidyn kannalta kielteisiä vaikutuksia, ihmisen on aina 
osallistuttava tietojen käsittelyyn.

Tarkistus 364
Sophia in ’t Veld
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
jokaisella rekisteröidyllä on oikeus olla 
joutumatta sellaisen toimenpiteen 
kohteeksi, joka tuottaa tätä luonnollista 
henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai
vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla ja
joka perustuu henkilötietojen osittain tai 
täysin automaattiseen käsittelyyn, jonka 
tarkoituksena on arvioida tämän 
luonnollisen henkilön tiettyjä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia

Or. en

Tarkistus 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\928472FI.doc 117/147 PE506.127v01-00

FI

Tarkistus 366
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jollei tämän direktiivin muista 
säännöksistä muuta johdu, luonnollinen 
henkilö voidaan saattaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kaltaisen toimenpiteen 
kohteeksi ainoastaan, jos käsittely on 
nimenomaisesti hyväksytty unionin tai 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, jossa 
säädetään myös asianmukaisista 
toimenpiteistä rekisteröityjen 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 367
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 368
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Erityisiltä tietoryhmiltä suojaamista on vahvistettava.

Tarkistus 369
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Henkilötietojen automaattinen käsittely, 
jonka tarkoituksena on rekisteröidyn
erottaminen muista ilman, että hänen 
alustavasti epäiltäisiin syyllistyneen tai 
olevan syyllistymässä rikokseen, on 
lainmukaista ainoastaan, jos ja siinä 
määrin kuin se on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta voidaan tutkia 
vakavaa rikosta tai torjua yleistä 
turvallisuutta, valtion olemassaoloa tai 
yksittäisten ihmisten henkeä välittömästi 
uhkaava selvä vaara, josta on tosiasioihin 
perustuvaa näyttöä. Käsittelyyn ei saa
sisältyä eikä se saa tuottaa 8 artiklassa
tarkoitettuja erityisiä tietoryhmiä.

Or. en
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Perustelu

Potentiaalisten syyllisten etsimiseen "haravoinnilla" silloin, kun kyseisiä henkilöitä ei 
alustavasti epäillä rikoksesta, on sovellettava erittäin korkeaa kynnystä. Tarkistus perustuu 
Saksan perustuslakituomioistuimen 4. huhtikuuta 2006 tekemään päätökseen BVerfG BvR 
518/02.

Tarkistus 370
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Syrjivän profiloinnin kieltäviä säännöksiä olisi vahvistettava.

Tarkistus 371
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Profilointiin sisältyy rekisteröityjen kannalta vakavia riskejä. Se lisää helposti syrjintää, 
vähentää päätöksenteon avoimuutta ja voi väistämättä johtaa vääriin päätöksiin. Tämän 
vuoksi sitä olisi säänneltävä tiukasti: sen käyttöä olisi selvästi rajoitettava ja silloin kun sitä 
käytetään, olisi annettava syrjinnän vastaiset takeet. Profilointi on usein hyödytöntä, kun on 
kyse harvinaisista ominaisuuksista, koska siihen sisältyy väärien positiivisten tulosten riski. 
Lisäksi on olemassa vakava vaara, että epäluotettavien ja (tosiasiallisesti) syrjivien profiilien 
käyttö yleistyisi.

Tarkistus 372
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 373
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 374
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä. Viestit on 
sovitettava rekisteröityjen mukaan 
käyttäen tarvittaessa yksinkertaista kieltä 
ja/tai vieraita kieliä.

Or. en

Tarkistus 375
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä, joka sovitetaan 
rekisteröidyn mukaan, etenkin silloin, 
kun tiedot on nimenomaisesti suunnattu 
lapselle.

Or. en

Tarkistus 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on toimitettava 
rekisteröidylle kaikki henkilötietojen 
käsittelyä koskevat tiedot ja viestit helposti 
ymmärrettävässä muodossa sekä selkeällä 
ja yksinkertaisella kielellä. Jos rekisteröity 
on lapsi, tiedot olisi esitettävä lapsille 
soveltuvalla tavalla. 

Or. en

Tarkistus 377
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet vahvistaakseen 
menettelyt 11 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista sekä 12–17 artiklassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeuksien 

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki 
toimenpiteet vahvistaakseen menettelyt 
11 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista sekä 12–17 artiklassa 
tarkoitettujen rekisteröidyn oikeuksien 
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käyttöä varten. käyttöä varten.

Or. en

Tarkistus 378
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle 
tämän esittämän pyynnön käsittelystä 
ilman aiheetonta viivytystä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 379
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia.
Jos pyynnöt ovat häiritseviä erityisesti 
toistuvuutensa tai laajuutensa takia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai rekisterinpitäjä voi 
jättää pyydetyn toimen suorittamatta.
Siinä tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen häiritsevyys.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia.
Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia
erityisesti toistuvuutensa takia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen
ilmeinen kohtuuttomuus.

Or. en
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Tarkistus 380
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia. 
Jos pyynnöt ovat häiritseviä erityisesti 
toistuvuutensa tai laajuutensa takia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai rekisterinpitäjä voi jättää 
pyydetyn toimen suorittamatta. Siinä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen häiritsevyys.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 3 
kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 4 
kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia 
ja toteutetaan kirjallisesti. Jos pyynnöt 
ovat häiritseviä erityisesti toistuvuutensa 
tai laajuutensa takia, rekisterinpitäjä voi 
periä maksun tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta tai 
rekisterinpitäjä voi jättää pyydetyn toimen 
suorittamatta. Siinä tapauksessa 
rekisterinpitäjän on todistettava pyyntöjen 
häiritsevyys.

Or. en

Tarkistus 381
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia.
Jos pyynnöt ovat häiritseviä erityisesti 
toistuvuutensa tai laajuutensa takia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai rekisterinpitäjä voi 
jättää pyydetyn toimen suorittamatta.
Siinä tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen häiritsevyys.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia.
Jos pyynnöt ovat ilmeisen kohtuuttomia
erityisesti toistuvuutensa takia, 
rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen 
maksun tietojen toimittamisesta tai 
pyydetyn toimen suorittamisesta.. Siinä 
tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen kohtuuttomuus.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tietosuoja-asetusta koskevan mietintöluonnoksen mukainen. Rekisterinpitäjä ei 
saisi koskaan kieltäytyä toteuttamasta toimia tai antamasta tietoja, joihin rekisteröidyllä on 
oikeus.

Tarkistus 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia. 
Jos pyynnöt ovat häiritseviä erityisesti 
toistuvuutensa tai laajuutensa takia, 
rekisterinpitäjä voi periä maksun tietojen 
toimittamisesta tai pyydetyn toimen 
suorittamisesta tai rekisterinpitäjä voi 
jättää pyydetyn toimen suorittamatta. 
Siinä tapauksessa rekisterinpitäjän on 
todistettava pyyntöjen häiritsevyys.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kaikki 
4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä seuraavat 
rekisterinpitäjän toimet ovat maksuttomia.

Or. en

Tarkistus 383
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Tietojen vastaanottajien oikeudet

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikista 
tämän direktiivin 15 ja 16 artiklan 
mukaisesti tai muista syistä tehdyistä 
muutoksista, oikaisuista tai poistoista 
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jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on 
luovutettu, ja hankittava tietoa 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
toimista, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

Or. en

Tarkistus 384
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
kerättäessä jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rekisterinpitäjä 
toteuttaa kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet toimittaakseen rekisteröidylle 
ainakin seuraavat tiedot: 

Poistetaan.

a) rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan 
henkilöllisyys ja yhteystiedot;
b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
c) henkilötietojen säilytysaika; 
d) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
pyytää häntä itseään koskevia 
henkilötietoja rekisterinpitäjältä sekä 
oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai poistamista tai niiden 
käsittelyn rajoittamista; 
e) tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus 39 artiklassa tarkoitetulle 
valvontaviranomaiselle, ja viranomaisen 
yhteystiedot;
f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät, myös kolmansissa 
maissa tai kansainvälisissä järjestöissä;
g) muut tiedot, jotka ovat tarpeen 
rekisteröidyn kannalta asianmukaisen 
tietojenkäsittelyn takaamiseksi, ottaen 
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huomioon henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät erityiset olosuhteet.
2. Jos henkilötietoja kerätään 
rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi, onko 
henkilötietojen antaminen pakollista vai 
vapaaehtoista, sekä tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset.
3. Rekisterinpitäjän on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot:
a) silloin kun rekisteröidyltä saadaan 
henkilötietoja; 
b) jos henkilötietoja ei kerätä 
rekisteröidyltä, silloin kun tietoja 
tallennetaan tai kohtuullisen ajan 
kuluttua tietojen keräämisestä, ottaen 
huomioon tietojen käsittelyyn liittyvät 
erityiset olosuhteet.
4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 
viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista tai poistetaan kokonaan 
ilmoittamista koskeva säännös, siltä osin 
ja niin pitkäksi aikaa kuin osittainen tai 
täydellinen rajoittaminen on välttämätön 
ja oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeutetut edut:
a) jotta vältetään virallisten tai laillisten 
tiedustelujen, tutkimusten tai menettelyjen 
estäminen;
b) jotta vältetään tuottamasta haittaa 
rikosten torjumiselle, selvittämiselle, 
tutkimiselle ja syytteeseenpanolle tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanolle;
c) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;
d) kansallisen turvallisuuden 
suojelemiseksi;
e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.
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5. Jäsenvaltiot voivat määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Tässä rajoitetaan vain oikeutta saada tietoja pyytämättä tietojen keräyksen yhteydessä, ja sen 
sijaan viitataan jäsenvaltioiden säännöksiin. Rekisteröidyn oikeuteen saada tietoja 12 
artiklan mukaisesti ei puututa.

Tarkistus 385
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset; b) henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
ja tarkoitukset;

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyille on ilmoitettava heidän henkilötietojensa keräämisen oikeudellisista 
perusteista. Näin varmistetaan myös, että rekisterinpitäjä on tietoja kerätessään aina 
tietoinen toimintansa oikeudellisista perusteista.

Tarkistus 386
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät, myös kolmansissa 
maissa tai kansainvälisissä järjestöissä;

f) henkilötietojen vastaanottajat, myös 
kolmansissa maissa tai kansainvälisissä 
järjestöissä, sekä mahdollinen pääsy 
tietoihin kyseisen kolmannen maan tai 
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kansainvälisen järjestön sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 387
Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

f a) jos rekisterinpitäjä käsittelee 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja, tiedot siitä, käsitelläänkö 
tietoja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kaltaista toimenpidettä varten ja mitkä 
ovat tällaisen käsittelyn tarkoitetut 
vaikutukset rekisteröityyn;

Or. en

Tarkistus 388
Jan Philipp Albrecht

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

Komission teksti Tarkistus

f a) jos rekisterinpitäjä käsittelee 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja, tiedot siitä, käsitelläänkö 
tietoja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kaltaista toimenpidettä varten ja mitkä 
ovat tällaisen käsittelyn tarkoitetut 
vaikutukset rekisteröityyn;

Or. en

Perustelu

Mahdollisesta profiloinnista on ilmoitettava.
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Tarkistus 389
Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

f b) tiedot henkilötietojen suojaamista 
varten toteutetuista erityisistä 
turvatoimista;

Or. en

Tarkistus 390
Jan Philipp Albrecht

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

Komission teksti Tarkistus

f b) tiedot henkilötietojen suojaamista 
varten toteutetuista erityisistä 
turvatoimista;

Or. en

Tarkistus 391
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 392
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 393
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) jotta vältetään virallisten tai laillisten 
tiedustelujen, tutkimusten tai menettelyjen 
estäminen;
b) jotta vältetään tuottamasta haittaa 
rikosten torjumiselle, selvittämiselle, 
tutkimiselle ja syytteeseenpanolle tai 
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rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanolle;
c) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;
d) kansallisen turvallisuuden 
suojelemiseksi;
e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 394
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 395
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla 

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

viivytetään tai rajoitetaan rekisteröidylle 
ilmoittamista siltä osin ja niin pitkäksi 
aikaa kuin osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen on välttämätön ja 
oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen 
henkilön oikeudet ja takeet:

Or. pt

Tarkistus 396
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 397
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisen turvallisuuden 
suojelemiseksi;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 398
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 399
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 400
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on arvioitava 
käytännössä ja yksilöllisesti tutkimalla 
jokaisessa erityistapauksessa, koskeeko 
sitä osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen jostakin 4 kohdassa
mainitusta syystä.

Or. en

Tarkistus 401
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdassa
tarkoitettujen poikkeusten soveltamisalaan.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
rekisterinpitäjän on arvioitava 
käytännössä ja yksilöllisesti tutkimalla 
jokaisessa erityistapauksessa, koskeeko 
sitä osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen jostakin 4 kohdassa 
mainitusta syystä. Jäsenvaltiot voivat myös
määrittää ne tietojenkäsittelyn ryhmät, 
jotka voivat kuulua kokonaan tai osittain
4 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen 
poikkeusten soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 402
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat määrittää ne 5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
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tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdassa
tarkoitettujen poikkeusten soveltamisalaan.

rekisterinpitäjän on arvioitava 
käytännössä ja yksilöllisesti tutkimalla 
jokaisessa erityistapauksessa, koskeeko 
sitä osittainen tai täydellinen 
rajoittaminen jostakin 4 kohdassa 
mainitusta syystä. Jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä voidaan myös määrittää 
ne tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 4 kohdan a–d 
alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 403
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Rekisteröidylle ilmoittaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterinpitäjä tiedottaa rekisteröidylle 
suorittamastaan henkilötietojen keruusta 
tai käsittelystä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.
2. Kun jäsenvaltioiden välillä on siirretty 
tai asetettu saataville henkilötietoja, kukin 
jäsenvaltio voi 1 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
pyytää, että toinen jäsenvaltio ei ilmoita 
asiasta rekisteröidylle. Tällaisessa 
tapauksessa viimeksi mainittu jäsenvaltio 
ei saa ilmoittaa asiasta rekisteröidylle 
ilman toisen jäsenvaltion 
etukäteissuostumusta.

Or. de

Perustelu

Tässä rajoitetaan vain oikeutta saada tietoja pyytämättä tietojen keräyksen yhteydessä, jota 
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säännellään jäsenvaltioiden säännöksin. Rekisteröidyn oikeuteen saada tietoja 12 artiklan 
mukaisesti ei puututa.

Tarkistus 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsittelyn tarkoitukset; a) käsittelyn tarkoitukset ja sen 
oikeusperusteet;

Or. en

Tarkistus 405
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, 
joille henkilötietoja on luovutettu, 
erityisesti kolmansissa maissa olevat 
vastaanottajat;

c) vastaanottajat, joille henkilötietoja on 
luovutettu, mukaan lukien kaikki
kolmansissa maissa olevat vastaanottajat;

Or. en

Tarkistus 406
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, 
joille henkilötietoja on luovutettu, 
erityisesti kolmansissa maissa olevat 

c) vastaanottajat, joille henkilötietoja on 
luovutettu, erityisesti kolmansissa maissa 
olevat vastaanottajat;
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vastaanottajat;

Or. en

Perustelu

Rekisteröityjen on tiedettävä tarkoin, mihin heidän tietojaan on siirretty, jotta voidaan taata 
tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien käyttö myös muiden rekisterinpitäjien suhteen. 

Tarkistus 407
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki tiedot 
niiden alkuperästä.

Or. pt

Tarkistus 408
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki 
tietojen alkuperästä käytettävissä olevat 
tiedot sekä soveltuvien osin ymmärrettävät 
tiedot automaattisen käsittelyn logiikasta;

Or. en

Tarkistus 409
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin profiloinnin osalta.

Or. en

Tarkistus 410
Sophia in ’t Veld

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

Komission teksti Tarkistus

g a) käsittelyn merkitys ja mahdolliset 
seuraukset ainakin 9 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus koskee profilointia ja vastaa yleisten tietosuoja-asetuksen ehdotukseen esitettyä 
tarkistusta.

Tarkistus 411
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) profilointiin perustuvien 
toimenpiteiden tapauksessa 
merkityksellisiä tietoja profiloinnissa 
käytetystä logiikasta;

Or. en
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Tarkistus 412
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
rekisteröidyn oikeudesta saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
rekisteröidyn oikeudesta saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisesti, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 413
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
rekisteröidyn oikeudesta saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
rekisteröidyn oikeudesta saada 
rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Jos rekisteröity esittää 
pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava 
sähköisessä ja yhteentoimivassa 
muodossa, joka antaa rekisteröidylle 
mahdollisuuden käyttää tietoja vapaasti 
edelleen, paitsi jos rekisteröity toisin 
pyytää.

Or. en

Perustelu

2OOO-luvulla rekisteröidyn voidaan kohtuudella odottaa saavan jäljennöksen 
henkilötiedoistaan sähköisessä muodossa. Tiedot on annettava yhteentoimivassa muodossa, 
jotta rekisteröity voi käyttää tietoja edelleen.
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Tarkistus 414
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tärkeän tiedonsaantioikeuden olisi aina oltava tapauskohtainen.

Tarkistus 415
Sophia in ’t Veld

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 416
Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 417
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan
kokonaan tai osittain rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeutta siltä osin kuin 
osittainen tai täydellinen rajoittaminen on 
välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide 
demokraattisessa yhteiskunnassa,
kunnioittaen kyseisen henkilön keskeisiä 
oikeuksia ja perusvapauksia Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan mukaisesti:

Or. pt
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Tarkistus 418
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 419
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 420
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tiedonsaantioikeuden rajoituksista on päätettävä tapauskohtaisesti.

Tarkistus 421
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 422
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 423
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisen turvallisuuden 
suojelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 424
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisen turvallisuuden 
suojelemiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 425
Axel Voss



PE506.127v01-00 146/147 AM\928472FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.

e) rekisteröidyn tai muille kuuluvien
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 426
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.

e) kolmansien osapuolten oikeuksien ja 
vapauksien suojaamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 427
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tiedonsaantioikeuden kieltämisen olisi aina oltava tapauskohtainen.
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Tarkistus 428
Nuno Melo

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat laissa määrittää ne 
tietojenkäsittelyn ryhmät, jotka voivat 
kuulua kokonaan tai osittain 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamisalaan.

Or. pt

Tarkistus 429
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en


